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CORINPHILA 
WILT U OOK PROFITEREN VAN DE 
UITSTEKENDE VERKOOPMOGELUKHEID VIA 
ONZE VEILINGEN ? 

INZENDEN VOOR DE OKTOBERVEIUNG 
IS MOGELIJK TOT HALF AUGUSTUS. 

VOORHEEN 
POSTZEGELVEILING 

WIGGERS DE VRIES BV 
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€31.000 €27.000 € 16.500 

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN COLLECTIE DRS. L.G. KLAASSEN Ie DEEL 
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1 ^^ B 
€4.700 

i '. 
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€4.800 

€6.200 

GJ. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

<=• 

i 7, 8 EN 9 OKTOBER 2010: 
I ALGEMENE VEILING NR. 207 

W f w 

OKTOBER 2010: 2e DEEL 
COLLECTIE DRS. L.G. KLAASSEN 

€9.800 

CORINPHILA Veilingen BV 
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

1181 VC AMSTELVEEN  NEDERLAND 

TEL.+ 31  ( 0 ) 2 0  6 2 4 97 40 

FAX + 3 1  ( 0 ) 2 0  6 2 4 97 49 

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL 

CORINPHILA Auktionen AG 
WIESENSTRASSE 8 

8034 ZÜRICH  ZWITSERLAND 

TEL.+ 41 (0)44389 91 91 

WWW.CORINPHILA.CH 

mailto:info@corinphila.nl
http://www.corinphila.nl
http://WWW.CORINPHILA.CH


DUTCH S T A M P 2 0 0 0 

Wij hebben voor u een geweldige collectie 

Engelse 
Koloniën M, 

liiliiliiVIII PHiviiiiilpiiiiPPni 

DIRECT 
TE KOOP! 

i-dm 

in honderden losse nummers en méér dan 200 landen 
collecties van Aden tot Zanzibar verdeeld, met o,a.: 

Ceylon 1857-1970 voor € 1.350,-
Hong Kong 1862-1962 voor€ 1.075,-

Aden 1937-1963 voor € 350,-
Bahrein 1933-1957 voor € 225,-
Burma 1937-1947 voor € 200,-

Bahama 

Kom kijken in onze winkel of 
vraag een verkooplijst aan! 

www.dutchstamp.nl 

Maanderpoort 11 
6711 AB Ede. 
Tel. 0318 -610334 
E-mail postzegels@dutchstamp.nl 

Volgende veiling: 18 september 2010 Nederland N.O.R. Speciaal 
3)1 

http://www.dutchstamp.nl
mailto:postzegels@dutchstamp.nl


VAN I 
POSTZEGE 

lilaiccU' si/u/s fSSö 

.Veiling 619 
0 en 21 september 2010 

U kunt nu inzenden voor de belangrijke septemberveil ing 2010. 
• 

Maak gebruik van de expertise en de bijna 125 jaar ervaring van de 
specialisten van Van Dieten Postzegelveilingen. 

• 

Ook di t keer komen vele bijzondere stukken onder hamer, waarbij topmateriaal 
N.O.G. en buitenland. 

• 

Door het vertrouwen bij nationale en internationale relaties brengt uw 
collectie aantoonbaar betere prijzen op. 

• 

Nabij de 1000 individuele kopers per veiling droegen bij aan het succes van 
de voorgaande veilingen in 2010 met dank aan een dominant aandeel van 70% 

door verzamelaars. 
• 

De luxe veilingcatalogi en professionele internetpresentatie garanderen een 
ongekend hoog aantal bieders én de absolute topprijzen van di t moment. 

• 

Geografische spreiding door heel Nederland vanuit kantoren in het westen en 
oosten van het land en een team van zes experts op kantoor of bij u thuis. 



ETEN 
REILINGEN 

Vci/ifU/c/i si/ii/s YSß. 

Een greep uit het prachtige aanbod van veiling 619 

alle details over de komende veiling ziet u op 

w w w . v a n d i e t e n . n l 

r^^L'// c/l PcrkMeji'.. it äc^ce /ict In/j va/L Dielc/i! 

ifsda iim*i 
Van Dieten Postzegelveilingen B.V. 

Kantoor Enschede: 
Hengelosestraat 76-78 • 7514 AJ Enschede 

Postadres: Postbus 603 • 7500 AP Enschede 
T 053-4335500 • F 053-4341094 • E info@vandieten.nl 

Kantoor Capelle aan den IJssel kijk- en veilingzalen: 
Lylantse Baan 3, 2908 LG • Capelle aan den IJssel (ZH) 
Postadres: Postbus 5015 • 2900 EA, Capelle a/d IJssel 
T 010-2845560 • F 010-2845565 • E info@vandieten.nl 

http://www.vandieten.nl
mailto:info@vandieten.nl
mailto:info@vandieten.nl


K I L O WA AR 
ZOMER-AANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT € 28,-
zeer veel 201 O-uitgiften 
250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT € 36,-
megavariatie met bloc-zegels 
100 gr JAPAN FURISATO € 14,-
enorme variatie regionale zegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s € 24,-
100 gr B ELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw € 10,-
100 gr ZWEDEN GROOT-FORMAAT met veel nieuw € 9,-
(250 gr €21,-) 
500 gr AUSTRALIË MISSIE met € 28,-
veel groot-formaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s € 29,-
SUPERAANBIEDING 
50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s € 15,-
100 gr OOSTENRIJK GROOT-FORMAAT 
voornl. Eurozegels € 19,-
250 gr LUXEMBURG met € 17,-
veel eurozegels en hoge waarden 
250 gr FINLAND GROOT-FORMAAT € 14,-
dubbel papier maar zeer nieuw 
100 gr GUERNSEY/JERSEY € 12,-
met een grote variatie (250 gr € 28,-) 
100 gr LIECHTENSTEIN geweldige variatie met h.w.'s € 29,-

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal. 
Portovrij vanaf € 75,-; daaronder € 3,- verzendkosten E __ 
extra. Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting, 9& "~ 
Bestellingen onder € 35,- kunnen wij helaas niet uitvoeren. 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen voorbehouden) 

Paypai 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
E-mail: j .haar lem@wxs.ni 

NEDERLAND postfris: 
NVPH 1735c (Geboortezegel in offsetdruk) € 5,00 
Idem in mailer HB1735c € 195,00 
NVPH 17S6c(Huwelijkszegel in offsetdruk) € 17,00 
Idem in maller HB17S6e € 800,00 

NIEUWE (Januari 2010) PRIJSLIJST GROOT BRITTANNIË 
(uitsluitend postfris) IS VERSCHENEN. Gratis toezending op aanvraag. 

Ik ben specialist in Nederland & O.G.D., Groot Brittannië, 
Australië (t/m 2006), Nieuw Zeeland, Canada, Zuid Afrika, 

Antarctica & Falkland (buitenland uitsluitend postfris). 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) 
ING-bank 3931929 
E-mail; boomstamps@home.nl 
Winkel geopend: dinsdag Xjra zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur 

Posuegelhandel 
Boomstamps 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog nnogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

394 

Nijmeegse 
Postzegel' en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024 - 3224636 ^ ^ 
www.muntenenpostzegels.nl ^^^ 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateUstische benodigdheden. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandag gesloten. 

I^IR^I 
« 4 ^ 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 25 en 26 juni 2010 
haar 164® openbare veiling 
Wij houden voor u 5 veil ingen per jaa r 

Wij veilen ca. 2000 kavels, waaronder goede nummers 
Neder land, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Neder land, O.R., buitenland en 

restparti jen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen; 
Brabantse Postzegel- en H/luntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail; info@brabantsepostzegelvelling.nl 

Bezoek nu ook onze online veiling 

www.bpveillng.nl 
Vraag onze gratis catalogus aan.'.' 

mailto:j.haarlem@wxs.ni
mailto:boomstamps@home.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
mailto:info@brabantsepostzegelvelling.nl
http://www.bpveillng.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag. Inhoud 
De officiële mededelingen van de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de Uit de wereld van de filatelie 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten 402/403 
verantwoordelijkheid van de redactie. Verzamelgebied Nederland 

404 
Hoofdredacteur: Verzamelgebied België 
Frits Njio AIJP 405 
Postbus 84, 3645 ZK Vinkeveen j)g Posthoorn 
Telefoon: 0651536872 406/407/408/400 

0297213090 Maximafilie 
Email: rcdactie(3)denlatelie.nl .^^ 
Website: u;u;u;.defilatelie.nl NÏeüwöphetpöstkantöör 

Advertentieverkoop: ßöndspäginä's "^^ 
Bureau de Troye '^ *=• AI2/AI2 
f"?! r£ 'SI ' ' " ' ' ^° '^ ' " ' " ' Fiiatóiistischëröntóy ^ ^^ 
S o , ? f c ^ 3845.8 -.-.-rv -r 414/415/416/417 
Telefax: 03653 84 §80 Fnedrichsmarken o, , , , 
mmhurtauitme.nl ■■■-, ;•, 4i8/4i9/42o;42i;422 

■̂  Boekenplank 
Abonnementen en bezorgklachten: " ,•". ;•"•; 4^3 
Abonnementenland Vervalsingen herkennen 
Postbus 20, igio AA Uitgeest ■••• 4^4/425 
Telefoon: 0900ABOLAND Ansichtkaarten (3) 

(09002265263) 428/429/430 
Telefax: 02513104 05 Grote prijzen België 
Mutaties: iüiüiü.aboland.nl/blad(jïlatelie 43^ 

Postwaardestukken 
Adreswijzigingen: 432/433 
Adreswijzigingen geeft u op aan de Postzegelboekjes 
secretaris van de vereniging waarvan u 434/435 
lid bent. Individuele abonnees zenden Vuurtorens 
hun adreswijziging aan de administra 436/437/438 
tie (zie 'Abonnementen'). Luchtpostnieuws 

439 
'Hoe word ik abonnee?' Wij lazen voor u 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 440/441/442 
I. een collectief abonnement: Van CaÜao tot Concepción 
U kunt lid worden van een vereniging 443/444/445/446/447 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het Filatelistische Evenementen 8t Stempels 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 448/449 
vanuwverenigingsconuibutie. Niéuwe uitgiften 
hie™Sm"u' irmuTBétóë :̂ i; ■■■■■ü 450/451/452/453/454/455/456/457/458 
hiervoor kunt u zich  m.u.v. België Thematisch panorama 
aanmelden bij Abonnementenland i6o/i6r 
in Uitgeest (zie'Abonnementen') Kleine annonces 
voor € 28,75 (Nederland), € 47,05 g 
(buitenland, standaard) of € 71,25 ^ 
(buitenland, priority). Een indiviclueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand in; het loopt 
minimaal één jaar (11 nummers). 
Abonnementsbeëindiging: zie 'Opzeg
ging abonnement'. 
Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement € 29,80. Stort dit bedrag 
op rekening 000035088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres, waarnaar 
het blad moet worden verzonden! 

Filatelie 
Friedrichsmarke 
418 
In 1926 gaf de 
Reichspost 
een zegel van 
Frederik de Grote 
(17121786) 
uit. Dit leidde 
tot vragen in 
de Reichstag. 

Ansichtkaarten 3 
428 

Ansichtkaarten 
nemen een 

bijzondere positie 
nemen in, als de 

beeldzijde verband 
houdt met de 

frankering. 

Vuurtorens 
Bïi de voorpagina 

Opzegging abonnement: 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements
periode worden beëindigd. U doet 
dit door uiterlijk vier weken vóór het 
aflopen van uw abonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 

Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaarna n̂  
kunnen (mits voorradig) voor € 2.50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest; 
vermeld de gewenste editienummers 
en uw volledige adres. 

Bestuur: 
voorzitter: 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penning meester: 
P.J. van de Kasteele 

Copyright: 
© 2010 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
32.000 exemplaren 
ISSNnummer: 01663437 

Tijdens de zomervakantie is een bezoek 
aan een postkantoor altijd de moeite 
waard. Soms liggen hier nog oudere 
zegels onder de toonbank die samen 
met de actuele emissies een welkome 
aanvulling zijn voor uw verzameling. 
Om de (voor)vakantiepret te verhogen 
hebben wij een toeristische rondreis 
samengesteld langs enkele populaire 
Europese vakantiebestemmingen. 

Advertentieindex 

436 
Over het harde, 
eenzame leven 

van terug
getrokken 
vuurtoren

wachters en 
hun gezin. 

Ackermann 400 

Apeldoornse De, pzh 394 

Boomstamps, pzh 394 

Brabantse De, pztmz 394 

Bredenhof, Postz.imp 463 

Corinphila, veilingen 390 

Crimpen, pzh 396 

Dieten van, Pzv 392 

Dutchstamp 2000 391 

Edel Collecties 426 

Filagent Nederland 459 

Haarlem van J, pzh 394 

Herscheit Ron, pzh 318 

Leopardi, pzv 401 

Lodewijk, pzh 394 

Meinhardt 400 

Neef de, pzh 401 

Nijmeegse, pz+mh 394 

Nijs Wimde, pzh 463 

PPC 427 

Rietdijk, pzv 464 

Ruiter de, pzh 386 

Safe Nederland 400 

Smits Philately 398 

ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 0365384528 

Het maandblad Filatelie is Ojtcial Partner van de AIJP (Association Internationale des journalistes Philatdiques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften). 

,395 

jsm 

http://defilatelie.nl
http://mmhurtauitme.nl


postzegelhandel 

CRIMPEi" 
Postzegelhandel CRIMPEN ̂  v. 
is geïnteresseerd in: 
• complete verzamelingen van elk willekeurig land, postfris, plakker en gebruikt 

• betere losse waardes van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek en betalen topprijzen voor: 
1. Nederland en overzee 
2. Volksrepubliek China, in veel gevallen betalen we meer dan 50% catalogus 
3. Engeland en Britse Koloniën 
4. Scandinavië 
5. Motiefverzamelingen 
6. Rusland en Oost-Europa 
7. Zuid-, Midden- en Noord-Amerika 
8. Landenverzamelingen van alle landen van de wereld doorlopend tot NA 2002 
9. Verzamelingen met rariteiten, afwijkingen, epreuve de luxe, ongetand 

Reisschema 
In de maand juni reizen wij continu door NL Hier ziet u ons schema: 
18-19 juni Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel 
21-22 juni Zeeland, Zuid-Holland 
24-25 juni Limburg, Noord-Brabant, Gelderland 
28-29 juni Noord-Holland, Flevoland, Utrecht 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

Postzeqelhandel CRIMPEN B.V. 



Uw postzegelverzameling in goede handen! 

E ^ 2 Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 

mi 

Andorra Fr. 
Andorra Sp. 
Australië 
Azoren (vanaf 2007!) 
België 
Canada 
China Rep. 
Cyprus 
Czech Rep (from 1993) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Guernsey 
Hong Kong (vanaf 1997) 
Hongarije (vanaf 1990) 
Ierland 
Isle of Man 
Italië (meer dan 200 Lire) 
Japan 
Jersey 
Liechtenstein (vanaf 1996) 
Luxemburg 
Madeira (vanaf 2007!) 
Maleisië 
Malta 
Monaco 
Nederland 
Nederlandse Antillen 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Polen (vanaf 2000) 
Portugal (vanaf 2007!) 
San Marino 
Singapore 
Spanje 
Thailand 
USA 
Vaticaan 
Zweden 
witserlanc 

I 

1 

1 
■1 
■ 1 
B 
w 

1 
1 
1 
1 
m. 
m 
i P 

1 

10 Fr. 
100 Ptas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

10CZK 
10DKK 

1 GBP 
10FIM 
10FFR 

1 GBP 
10HKD 
100 HUF 

1 GBP 
1000 ITL 
100 JPY 
1 GBP 
1 CHF 

10MYR 

10FFR 
1 NLG 
10ANG 
1 NZD 
10 NOK 

1 PLN 

i 
1 SGD 
100 Ptas 
100THB 
1 USD 

10 SEK 

aankoop voor 
€ periode 

€0 ,35 
€0 ,12 
€0 ,18 

€1 ,00 
€0,29 
€0 ,04 
geen aankoop 
€0 ,15 
€0 ,88 
geen aankoop 
€0,62 
€0 ,55 
€0 ,67 
geen aankoop 
€0 ,35 
€0 ,48 
€0 ,18 
geen aankoop 
€0 ,35 
€0 ,17 
€0 ,42 
€0 ,35 
€0 ,33 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,50 
geen aankoop 
€0 ,52 
€0 ,20 
€1 ,00 
€0 ,14 
€0 ,40 
geen aankoop 
€0,12 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0,21 
€0,21 
€0 ,80 
€0,42 
geen aankoop 
€0,42 

m 
f ' 
^m 

1 

■1 
f''̂  1 

aankoop in 
€ periode 

0,25 
0,23 

0,45 
0,50 

0,50 

0,82 

0,50 
0,50 
0,45 

0,52 

0,45 

0,50 
0,45 

0,55 
0,45 
0,54 

0,57 

0,45 
0,30 

0,50 

0,40 

U kunt ons bereiken maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op: 
tel: 0346  552585 of 06  43073077 / fax: 0346  552584 of 030  2892620 

of per email: info@pzhcrimpen.nl 

Commissie: 
Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw verzameling in commissie te geven. In dit geval leggen wij gezamenlijk 
met u een verkoopprijs vast en bieden wij uw verzameling gedurende twee maanden aan via onze internationale 
verkoopkanalen. Bij daadwerkelijke verkoop berekenen wij slechts 12% commissie. (VERGELIJK DAT EENS 
MET DE PERCENTAGES DIE VEILINGEN BEREKENEN) 

Langegracht 42c 1 3601 AJ Maarssen ? email: info@pzhcnmpen.nl 

mailto:info@pzhcrimpen.nl
mailto:info@pzhcnmpen.nl


JUffiËte l^lïi lately 
Amsterdamse^traatw^ 4 ^ - 3551 CX Utreclit^ 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 
info@filatelie.net - Banjk: 3it>.1Ai3f .378 / Giro: 7227081 
WWW.FiLATEI.IE.NET - ^y[^(^||^iViPSONTHEWEB.COIM 

Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 

al" I 

13420 Aruba 1986-1995. Prijs: € 450,00 
Postfnsse handelarenstock Aruba 1986-1995 in dik Importe Mammoet winkelboek Cat waarde 3438 euro, nu voor 
slechts 13%" Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13426 Australië 1913-2001. Prijs: € 200,00 
Leuke, voornamelijk gebruikte collectie Australië 1913-2001 in insteekboek Bevat aardig kangaroos en Edward, uit
gezocht op watermerk Verder ook veel hogere waarden, wat dienst en blokken Tevens wat Antarctica aanwezig 
Koopje' Compieet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13517 België 1849-1980. Prijs: € 450,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1980 in blanco album Collectie bevat goed klassiek deel 
en ook veel (klassieke) brieven Ook leuk deel treinzegels aanwezig 

Compieet gefotografeerd op www.fiiateiie.net 
13423 Belgisch Congo en Ruanda 1886-1960. Prijs: € 470,00 
Ongebruikte en gebruikte, goed gevulde collectie Belgisch Congo en Ruanda 1886-1960 in oud album Collectie 
bevat zeer veel beter materiaal zoals (OCB no's) Congo 5*, 5 ongetand*, 27,30-38,63,150-158', 209-213', blok 
2', 270-273', Ruanda 28-35', 122-123', 124-125', 126-147', 148-149', 150-153*, 196-199*, etc 

Compieet gefotografeerd op www.fiiateiie.net 
13440 Brazilië 1843-2000. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, gedeeltelijk dubbel verzamelde collectie Brazilië 1843-2000 in 4 stockboeken 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no s) 2,4,5 6,11-18A, 19-22A, 241-251*, 279-282*, 336-342 
(zonder 337) etc Zeer veel zegels, hoge cat waarde' 

Compieet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
13536 Buiten Europa 1860-1960. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Buiten Europa 1860-1960 in twee oude Schaubek albums Goed ge
vulde collectie met o a leuk Engelse en Franse kolomen. Midden Oosten, Zuid Amenka, Indonesië (inclusief Riau 
ongebruikt compleet) etc Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13471 Canada 1975-2004. Prijs: € 850,00 
Postfnsse partij Canada 1975-2004 in 3 insteekboeken Leuke partij met ook blokken en boekjes Nominale waarde 
1667,50 Can$ (ca 1130 euro) Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
13503 Curasao 1930-1999. Prijs: € 700,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Curagao ca 1930-1999 De collectie is postfns vanaf 1957 en bevat 
ook veel beter matenaal zoals 141-152' (151 gebruikt), 178-181', luchtpost 18-25', 82-88', etc Leuke collectie, ho
ge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13528 Denemarken 1851-1975. Prijs: € 375,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Denemarken 1851-1975 in Davo cnstal album met doubletten Bevat leuk klassiek 
en beter materiaal waaronder (Yvert no's) 2(2x), 3,4,5 68 190-192, etc Ook leuk diensL port etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13421 Denemarken 1882-1939. Prijs: € 375,00 
Map met albumbladen met een collectie Denemarken 1882-1939 Bevat ook wat beter matenaal zoals (Yvert no's) 
62' 63,64,68,85', 86', 117', 118,120*, luchtpost 1-5*, 6-10, dienst 20-21' etc Tevens Groenland 1-9" 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
13461 Diverse wereld. Prijs: € 500,00 

Insteekboek met divers, voornamelijk postfns matenaal van verschillende landen Bevat o a postfns Duitse Rijk 
1934, postfns UPU sene Berlijn 1949 leuk Afghanistan en rode kruis etc Hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13485 Duitse bezetting WOU. Prijs: € 415,00 
Stockboek met divers matenaal van Duitse bezetting WOU op stockkaartjes Bevat o a Laibach, Servië etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13487 Duitse Bezetting WOU. Prijs: € 475,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Bezetting WOU in Borek album Collectie bevat o a Bohemen 
en Moravian (compleet) General Gouvernement (compleet). Jersey, Guernsey, Laibach, Estland, Litauen etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13483 Duitse bezettingen in WOU. Prijs: € 400,00 
Map met gebruikte collectie Duitse bezettingen in WOU op Leuchtturm albumbladen Collectie bevat o a Bohemen 
en Moravien General Gouvernement, Kanaaleilanden, Lothanngen, Oekraïne etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13462 Engelse koloniën. Prijs: € 950,00 
Doos met stockbladen met divers postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van Engelse kolomen waaronder goed 
Brunei en Maleisische Staten Hoge cat waarde' 
13531 Engelse koloniën. Prijs: € 1.150,00 
Dealerboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen waaronder ook post
fnsse blokken van 4 Bevat o a Gold Coast, Qatar Rhodesie, Cook Islands, etc Ook materiaal van andere landen 
aanwezig, waaronder leuk Zuid Amenka Compieet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13403 Ethiopië 1893-1950. Prijs: € 225,00 
Map met een voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Ethiopië 1893-1950 op albumbladen Bevat tevens 
veel postfns en ongebruikt matenaal van Entrea en wat doubletten Leuke partij' 

Compieet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13507 Finland 1860-2008. Prijs' € 1.050,00 
Voornamelijk gebruikte, zeer goed gevulde collectie Finland 1860-2008 in 2 Davo albums Collectie bevat veel beter 
matenaal zoals (Yvert no's) 4,35', 54,60,90 133,166, luchtpost 1' (Zeppelin) etc Ook veel automaatzegels, blok
ken, en boekjes aanwezig Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compieet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13408 Frankrijk 1849-1958. Prijs: € 950,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1958 in stockboek Collectie bevat zeer veel beter matenaal, waaron
der veel goede senes uit de jaren 30 beroemde mannen uit de jaren 50 etc, maar heeft helaas wat vochtschade, zo
dat de gom van veel zegels er vreemd uitziet Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
13371 Frankrijk en Frans Indië1870-1950. Prijs. € 360,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk en Frans Indie 1870-1950 in album en stockboek Bevat o a 
Frankrijk 1939-1944 vrijwel compleet postfns (incl Yvert 580A), Indie 1-13*, 14-19', 24', 25-42', 118-122', etc 

Compieet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
13533 Franse koloniën 1859-1931. Prijs: € 3.200,00 
Prachtige ongebruikte en gebruikte collectie Franse kolomen 1859-1931 in blanco album Collectie bevat zeer veel 
beter matenaal zoals (Yvert no's) algemene uitgiften 6('), 7, 45(*), 58*, 59' port 17', Andorra 19-23', port 15', 
Benin 32', etc Waanzinnig mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
13542 Ghana 1957-1988. Prijs: € 300,00 
Zeer goed gevulde voornamelijk postfnsse collectie Ghana 1957-1988 in 3 Lindner albums Bevat een paar ge
bruikte zegels Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13362 Grenada 1861-1994. Prijs: € 380,00 
Doos met diverse postfnsse, ongebruikte en gebruikte deelverzamelingen Grenada 1861-1994 Heel veel matenaal, 
koopje' 
13508 Griekenland en gebieden 1861-1994. Prijs: € 620,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland en gebieden en Cyprus 1861- ca 1994 in blanco album 
Collectie IS leuk gevuld met leuk klassiek deel en ook wat beter matenaal zoals (Michel no s) 119,155,636', 667', 
748-764' etc Leuk kavel' Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 

13366 Guatemala 1871-1970. Prijs: € 450,00 
Doos met diverse postfnsse, ongebruikte en gebruikte deelverzamelingen van Guatemala 1871-1970 Bevat tevens 
lokaalzegels P) 1894 in complete vellen 
13411 Hongarije 1871-1987. Prijs: € 900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1987 in 3 dikke insteekboeken Collectie bevat veel 
matenaal waaronder ook veel beter zoals (Michel no's) 8-13,427429', 484487, blok 1*, 2*, 3', 4', 5,6,10", 12", 
13", etc Ook wat ongetand matenaal aanwezig Cat waarde ca 7200 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13550 IJsland 1876-1959. Prijs: € 380,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1876-1959 in Davo luxe album Redelijk gevulde collectie met 
ook doubletten en wat beter matenaal zoals (Michel no's) 114", 116*, 118*, 175-180* 200-202", 204-207", 231-
236", 247-253", 263-270", 275-277**, 278-280", 281-284" 293-295" 303-310", blok 1', dienst 40* 
13441 Indonesië 1949-1984. Prijs' € 300,00 
Postfnsse en ongebruikte (voornamelijk postfns) collectie Indonesië 1949-1984 in Davo cnstal album Collectie be
vat zeer veel beter matenaal zoals opdruksene 1949 tempelsene 1949, tenmsblokken 1982 etc Cat waarde ruim 
3200 euro Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
13438 Indonesië 1949-1984. Prijs: € 300,00 
Postfnsse en ongebruikte vrijwel complete collectie Indonesië 1949-1984 in oud Zonnebloem album Collectie 
IS vrijwel compleet en bevat veel beter matenaal waaronder ook betere blokken zoals Tenmsblokken 1980 
enVoetbalblokken1982 Cat waarde ca 3700euro. 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13539 Iran 1868-1968. Prijs' € 950,00 
Voornamelijk gebruikte maar ook wat ongebruikt, collectie Iran 1868-1968 in blanco album Collectie bevat leuk 
klassiek opdrukmatenaal, wat bneven en kaarten en dienst etc Enkele voorbeelden (Michel nos) 175,176,177, 
518-533 569-580*;o 581-596, 625-639 640-648, 684, pakketzegels 18-34', Bushire (Bntse Bezetting) 1-13' (ge
keurd) etc Zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
13502 Israël 1948-2007. Prijs: € 2.375,00 
Postfnsse, vrijwel complete full-tab collectie Israel 1948-2007 in 2 Schaubek albums Collectie is compleet m u v 7-
9 en de portzegels zijn zonder tab Verder al het dure materiaal aanwezig, zoals (Michel no's) 1-6,19-21, 31,54 
(kameel), 66 (Menora) anti-hongervel 1963, roizegels automaatboekjes (ingeplakt) etc Zeer mooie collectie, zeer 
hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
13477 Italië voorfilatelie 1465-1853. Prijs: € 1.000,00 
Twee albums met 118 voorfilatelie bneven van Italië 1465-1853 Bevat oa 2 koopmans bneven op perkament (1 
verstuurd door de doge van Venetië), consulbnef, gedesinfecteerde bneven etc Bevat veel verschillende (zeldzame) 
stempels Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
13372 Joegoslavische Staten vanaf 1990. Prijs: € 1.150,00 
Gigantische postfnsse vellenpartij Kroatië, Servië, Bosnië, Slovenië etc vanaf ca 1990 in 2 grote vellenmappen en 
los Vele honderden vellen, met ook ongetand Waanzinnige cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13482 Laibach 1944-1945. Prijs: € 850,00 
Complete gebruikte collectie Laibach 1944-1945 op albumbladen in map Stempels zijn niet gekeurd, echt gebruikt 
IS de cat waarde ca 12000 euro Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
13535 Litauen 1918-1999. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Litauen 1918-1999 in Schaubek album 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
13472 Luxemburg 1859-2003. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1859-2003 in 2 Davo luxe albums Goed gevulde collectie 
met veel betere senes, waaronder ook veel postfns matenaal van de jaren 50 Cat waarde ruim 3100 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
13549 Luxemburg 1882-1959. Prijs: € 2.250,00 
Postfnsse en ongebruikte, vrijwel complete collectie/partij Luxemburg 1882-1959 zonder blok 1 in insteekboek 
Collectie bevat ook veel doubletten Enkele voorbeelden (Michel nos) 240-244" (2x), 240-244*. 245-249** (3x), 
245-249* 252-256" (3x), 252-256', 259-264**, 259-264', 266-280' (3x, lOfr 2x) 284-289", 284-289' (3x), 478-
483" 478-483', 555-557" (2x), blok 3" (2x), 7** (4x), etc Cat w Prifix 14 000+ EURO" 
13399 Luxemburg port. Prijs: € 750,00 
Map met postfnsse veilen en veldelen van portzegels Luxemburg Bevat Yvert no 2, 10 cent groen en zwart 
(4634x), no 6,50 cent groen en zwart (906x) en no 8,15 op 12,5 cent groen en zwart (114x) Vreemde partij, cat 
waarde 27592 (') euro Nu voor slechts 2 7%'" 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13364 Marokko 1892-1965. Prijs: € 550,00 
Diverse postfnsse, ongebruikte en gebruikte collecties Marokko 1892-1965 op albumbladen in doos Zeer veel ma
teriaal met ook leuke klassieke opdrukken, o a Yvert 6 16,35,49,37-53*, port 45* etc Ook veldeeltjes etc 
13367 Marokko lokaalpost. Prijs: € 500,00 
Postfnsse en ongebruikte voorraad lokaalzegels van Marokko in stockboek Beval o a Yvert no IA (3x), 47 (ca 
270x), 98 (ca 50x), 99 (ca 55x), 100 (8x), 101 (8x) etc Cat waarde ca 4500 euro 

Compieet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
13478 Midden Amerika. Prijs: € 900,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Midden Amenka in 3 Scott albums Leuke collectie met materiaal tot ca 1960 
Collectie beval ook beter matenaal zoals (Michel no's) Honduras 8a', 8b', 8c', Oa', 9b' 9c*, 13', 14', 110', 112', 
122' 168', 169', A170 326-331', 469-476', 493-501' 503-512', 513-521', blok 5' dienst 153-160', 170-188', 
Nicaragua blok 39' 40', 43', 44', Brits Honduras 18', 23' 35' 42, 44', 53', 72, 97, 112-123', 141-152', 
Kanaalzone 241,251,34,80-81', dienst 9' 11', 12', 13' Costa Rica 4', 127-129B*, 266*, 361-373', 386-398', 434-
443', 460-473', etc Leuke collectie' Compieet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
13373 Motief honden collectie. Prijs: € 1.200,00 
Zeer uitgebreide **/*/0 collectie, per ras opgezet, enorm aantal veelal senes en blokken l/m modern, opgezet in 8 
zelfgemaakte albums met omschrijvingen + in 2 insteekboeken Verder nog catalogi en literatuur over hondenras
sen, in grote verhuisdoos Verzamelaar nalatenschap' 
13375 Motief paarden speciaalverzameling. Prijs: € 2.750,00 
Schitterende, zeer uitgebreide en gespecialiseerde verzameling paarden, "/'/O verzameld, op ras en type verza
meld, met heel veel senes en blokken t/m modern, ook dure uitgaven wo 1929 PUC pond gebruikt, goede blokken 
China met goede blokken, Zwitserland soldatenzegels etc etc opgezet in 15 zelfgemaakte albums met omschrijvin
gen 4 stockboeken met doubletten -i- literatuur, in 2 grote zware verhuisdozen Levenswerk van verzamelaar' 
13377 Motief schepen collectie. Prijs: € 3.750,00 
Enorme uitgebreide "/'/O collectie, in alfabetische volgorde, met heel veel (vaak postfnsse) series en blokken, ook 
heel veel dure uitgaven van o a TAAR British Antarctica etc Ook bneven, poststukken en speciale enveloppen, op
gezet in 20(') zelfgemaakte albums + los, in 2 enorme dozen 
13376 Motief sport. Prijs: € 2.000,00 
Schitterende, uitgebreide postfnsse/gebruikte collectie (deels dubbel aanwezig), zomer- en wintersporten, met heel 
veel betere senes en blokken, van oud tot nieuw, per land opgezet met beter Albanië, België, Bulgarije, Gnekenland 
1896 t/m 2dr Oostenrijk incl 1933 FIS gebruikt, 1936 FIS postfnsse sene + gebruikt met speciale stempels, 
Rusland, beter China, USA met nominaal, ook stapels bneven/fdcs wo met handtekening atleten, Italië met 1951 
gymnastiek concours sene gebruikt(i), uitgebreid Duitsland met Olympiade blokken (postfns en gebruikt) etc etc 
opgezet in 10 dikke insteekboeken + doos bneven, in grote verhuisdoos 
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13394 Motief voetbal 1987-1988. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met 8 ongetande proefdrukblokken St Vincent van Engelse voetbalclubs uit de Premier League sei
zoen 1987-1988 met 9 versctiillende drukgangen per blok In totaal dus 72 velletjes 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
13511 Nederiand 1852-1965. Prijs: € 3.800,00 
In de tioofdnummers complete, voornamelijk gebruikte, ietwat gespecialiseerde collectie Nederland 1852-1965 in 
Davo luxe album Collectie bevat al het dure matenaal zoals 1-12,48,80 (met certificaat), 101 130-131 etc Tevens 
leuk port, telegram, postbevnjs, internenng, roltanding aanwezig Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13513 Nederland 1852-1974. Prijs: € 8.000,00 
In de hoofdnummers complete postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 1852-1974 in Luxe Leuchtturm album 
Klassieke deel deels zonder gom of nagegomd Zeer veel beter matenaal aanwezig zoals 7* (keur Koopman), 8* 
(keur Koopman) 24*, 29*, 43* 44*, 45-48*, 56-76*, 61b*, 61c* 79*, 80* 90-101* 104-105* 121-131*, 136-138**, 
149-162* 163-165* 177-198*236-237*. 346-349* 518-537**, roltanding 1-18' 19-31*, 33-56* 57-70*, 71-101*, 
luchtpost 12-13*, port 67a-68b*, dienst 1-7* etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13400 Nederland 1852-1986. Prijs. € 700,00 
Gebruikte collectie in ietwat diverse kwaliteit, veel betere uitgaven aanwezig wo nr 1/47 compleet, 49,104/105 
130, de betere uitgaven jaren 20/30/50 etc in Importe album Zeer tioge cat w 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13453 Nederland 1864-1974. Prijs: € 220,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1864-1974 in Davo album Jaren 50 en 60 vrijwel compleet, 
cat waarde ca 2450 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13525 Nederland 1891-1976. Pnjs. € 150,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte restant verzameling Nederland 1891-1976 in luxe Leuchtturm album Collectie 
bevat nog aardig postfns matenaal uit de jaren 50-70, aardig wat blokken en ook nog leuke senes voor WOU 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13439 Nederland 1923-1952. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Nederland 1923-1952 in aantallen Cat waarde ruim 
1250 euro Bevat ook wat Nederlandse gebieden (met geleld) 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13454 Nederland 1941-1976. Prijs: € 160,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 1941-1976 in Davo album Goed gevulde collectie met 
vrijwel alle series uit de jaren 50 Cat waarde ca 2100 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13467 Nederland en gebieden 1852-1966. Prijs: € 260,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland en gebieden 1852-1966 in Importa album Bevat Nederland, 
Nederlands Indie, Antillen en Nederlands Nieuw Guinea Cal waarde ruim 2400 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13460 Nederland jaarsets 1976-20071 Prijs: € 550,00 
Complete collectie jaarsets van de gelegenheids-uitgaven incl de lastige 1976 uitgave (zeer lage oplage) + de las
tige moderne sets postkantoorprijs reeds ruim 623 euro' 
13466 Nederlandse gebieden 1870-1984. Prijs: € 275,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse gebieden 1870-1984 in Importa album Collectie bevat 
Nederlands Indie, Nederlands Nieuw Guinea, Sunname en Antillen Veel matenaal, cat waarde ruim 2300 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13353 Newfoundland 1866-1976. Prijs: € 190,00 
Dne postfnsse ongebruikte en gebruikte deelverzamelingen Newfoundland 1866-1976 in oven*egende goede 
staaLoa Michel cat no 19 Verder een kleine postfrisse/ongebruikte verzameling Canada Op stockkaarten in 
map Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13351 Nieuw Caledonië 1881-1958. Prijs: € 380,00 
Ove™(egend ongebruikte collectie Nieuw Caledonie 1881-1958 Met betere uitgaven o a Michel cat no 3 6 7,10, 
lOkeerdruk, 23-28,34 35,36a, complete series luchtpost, dienst, pakketzegels enz Hoge cat waarde Op zelfge
maakte albumbladen in map Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13363 Nieuw Caledonië 1882-1970. Prijs: € 950,00 
Doos met diverse postfnsse, ongebruikte en gebruikte collecties Nieuw Caledonië 1882-1970 op albumbladen Zeer 
veel matenaal waaronder leuk klassiek met betere zegels Aanrader' 
13354 Nieuwe Hebriden 1908-1949. Prijs: € 380,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Nieuwe Hebnden 1908-1949, bevat veel interessant matenaal, wo Engelse en 
Franse uitgaven, ovpt, France libre port, UPU enz Op insteekkaarten in map 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
13506 Noorwegen 1855-2008. Prijs: € 1.150,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Noonvegen 1855-2008 in 2 Davo albums Collectie bevat o a (Yvertno's) 1-34 en 
IS vanaf 1914 vrijwel compleet Ook wat dienst, port boekjes, en zwartdrukken aanwezig 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13379 Oostenrijk fdc-collectie 1935-1982. Prijs: € 400,00 
Prachtige collectie vanaf 1935 Katholieken sene (met in catalogus), 1936 Winterhilfe op fdc etc in 12(') albums, in 
grote doos 
13383 Overzeese Gebiedsdelen 1864-1970. Prijs: € 900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1864-1970 in 2 oude Holland albums Bevat 
Nederlands Indie Indonesië, Nederlands Nieuw Guinea, Curagao, Antillen en Sunname Goed gevulde collectie 
met leuk klassiek matenaal goed luchtpost en port etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13369 Polynesia 1958-1975. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte voorraad Polynesie 1958-1975 in insteekboek Bevat zeer veel beter matenaal, 
cat waarde ca 4100 euro (800 euro gebruikt, 3300 euro postfns/ongebruikt) 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
13429 Roemenie 1858-1990. Prijs: € 450,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1858-1990 in 2 insteekboeken met doubletten Nadruk ligt op het klas
sieke matenaal, met o a emissie 1862 Veel zegels sommige gekeurd andere herdrukken (') etc Ook wat betere 
series zoals (Michel no's) 197-207*, 208-211', 286-292*, 303-307*, 336-338', 339-345', 389-392', etc Hoge cat 
waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

13526 RyuKyu 1963-1970. Prijs: € 225,00 
Postfnsse collectie RyuKyu 1963-1970 in Safe album Collectie bevat ook veel postfnsse Tuberculose velletjes, 
waaronder ook ongelande Leuk kavel, nog nooit zo gezien 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13480 Saar 1920-1934. Prijs: € 1.500,00 
Complete collectie Saar 1920-1934 m u v Michel 28-31 Collectie is voornamelijk gestempeld en in mooie kwaliteit 
Ook Michel 134 is gestempeld (Saarbrücken 2), maar stempel is met te certificeren en we geven geen garantie dal 
het stempel echt IS Cat waarde ca 10 000 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13488 Saar 1947-1959. Prijs: € 1.350,00 
Geheel gebruikte complete collectie Saar 1947-1959 in Lindner album Collectie bevat alle dure senes en blokken 
(zoals de Hochwasserhilfe blokken), maar de stempels zijn met gekeurd Cat waarde ca 10000 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13481 Servië 1941-1943. Prijs: € 1.150,00 
Complete voornamelijk gebruikte collectie Servië 1941-1943 op Leuchtturm bladen in map Collectie is compleet in
clusief port en blokken Cat waarde ca 20000 euro, maar de gestempelde zegels zijn met gekeurd (en zonder ga
rantie) Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13541 Sierra Leone 1961-1987. Prijs: € 415,00 
Postfnsse collectie Sierra Leone 1961-1987 in 2 luxe Lindner albums Zeer goed gevulde collectie met zeer veel ze
gels met hoekvelrand Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13424 Sovjet Zone 1945-1949. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse collectie Sovjet Zone 1945-1949 op Schaubek bladen in map Collectie is zeer goed gevuld en bevat veel 
beter materiaal zoals (Michel no's) 1-78** blok 1-6** etc Mooie kwaliteit, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13393 St. Vincent drukproeven 1987-1988. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met ongetande 8 blokken met Engelse voetbalclubs uit de premier league seizoen 1987-1988 met 9 
verschillende drukgangen per blok In totaal dus 72 velletjes 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13360 Tunesië 1888-1938. Prijs: € 325,00 
Gebruikte en ongebruikte klassieke collectie van verschillende deelverzamelingen Tunesië 1888-1938, o a Michel 
cat no 15,213-232, luchtpost, postpakketzegels, port met velrand enz Op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13336 Tunesië 1888-1955. Prijs: € 200,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Tunesië 1888-1955 op Thiaude album bladen in map Goed gevulde collectie met 
ook port en pakketzegels Cat waarde ca 2100 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13545 Tunesië 1888-1992. Prijs € 800,00 
Fantastische postfnsse en ongebruikte collectie Tunesië 1888-1992 in Safe en Leuchtturm album Collectie is zeer 
goed gevuld en bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert nos) 1-8*, 9-21*, 22-27*, 50-58', 59-66* 79-95*, 185-
204* iuchtpost18-19', port5', 6', 7', 16* 26-35* ColisPostauxl-10* 11-25* etc Vanaf 1956 (onafhankelijkheid) 
zo goed als compleet postfns, voornamelijk met velrand en inclusief getande en ongetande blokken Zeer mooie col
lectie, zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13338 Tunesië 1906-1957. Prijs: € 170,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Tunesië 1906-1957 op albumbladen in map Cat waarde ca 1800 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13543 USA en gebieden. Prijs: € 300,00 
Collectie USA en gebieden in oud rommelig album Bevat o a Newspaper zegels $9 ongebruikt en 48$ gebruikt 
(rest met facsimile opdruk) leuk klassiek Hawaï, Cuba, Filippijnen, Kanaalzone etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13534 USA voorafstempelingen port 1916-1960. Prijs: € 380,00 
Album met een collectie voorafstempelingen op portzegels USA 1916-1960 Mooie collectie met meer dan 900 ze
gels, waaronder ook blokken van 4 
13504 Verenigde Naties Geneve 1969-2006. Prijs: € 275,00 
Complete, postfnsse collectie Verenigde Naties Geneve 1969-2006 in 2 luxe Lindner albums Collectie is compleet 
inclusief blokken, boekjes en prestige boekjes Koopje' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13491 West Europa. Prijs: € 200,00 
Schoenendoosje vol met zakjes met divers postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse landen Beval 
voornamelijk Nederland en kolomen maar ook wat Zwitserland, Duitsland, Engelse kolomen etc 
13538 Zuid Afrika 1910-1990. Prijs: € 210,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Afrika 1910-1990 in Schaubek album In het begin voornamelijk 
gebruikte zegels, later ook postfns Bevat ook wat Zuid West Afnka 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13547 Zuid Afrika Thuislanden 1979-1992. Prijs: € 150,00 
Postfnsse collectie Zuid Afrika Thuislanden 1979-1992 in 2 blanco Safe albums Bevat Ciskei en Venda, vrijwel alle 
zegels met hoekvelrand met daarop de uitgiftedatum 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
13415 Zwitserland 1850-1965. Prijs: € 1.150,00 
Goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-1965 in Schaubek album Collectie 
bevat leuk klassiek met o a ongetande zittende Helvetia en veel betere blokken zoals (Michel no's) 6**, 7**, 8**, 9** 
(2x), 10**, 11** 12** 13*, 14*, 15** 15op brief etc Verder is de collectie zeer goed gevuld met vele senes zowel 
postfns/ongebruikt als gebruikt aanwezig Cat waarde volgens vonge eigenaar ca 14000 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13514 Zwitserland soidatenzegels. Prijs: € 1.300,00 
Twee stockboeken met voornamelijk ongebruikte soidatenzegels van Zwitseriand Bevat ca 1500 (') zegels, gedeel
telijk in blokken van 4 met ook doubletten Meeste zegels zijn van de WOU penode, maar ook wat ouder matenaal 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13474 Zwitserland. Prijs. € 600,00 
Twee Leuchtturm albums en 3 stockboeken met divers postfns ongebruikt en gebruikt materiaal van 
Zwitserland Bevat leuk klassiek met betere zegels, veel ProPatria en ProJuventute senes, veel nomi
naal etc Gat waarde ca 9600 Zwitserse Frank 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 
SMITS PHILATELY KOOPT ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 

Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORIVIATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 

http://www.fllatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
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http://www.filatelie.net
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62 XX 
67 XX 
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67BXX 
61bxx 
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12,— 
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6 2 , 

325,— 
76,— 
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61c+Cert XX 

77 XX 
78 XX 
79 XX 
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149/62 XX 
163/65AXX 
163/65BXX 
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300/04 XX 
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SG eoneiseGrootBrittannië2010 42,00 

Bale speciale catalogus Israël 2010 120,00 

euwe catalog 
Micliel Europa deel 2 ZuidwestEuropa 2010, in kleur 54,00 
IVIichel Europa deel 3 ZuidEuropa 2010, in kleur 54,00 
Michel Europa deel 4 ZuidoostEuropa 2011, in kleur (juli) 54,00 
Michel Europa deel 5 NoordEuropa 2011, m kleur (juli) 54,00 
Michel catalogus Duitsland 2010/2011, m kleur (juli) 34,80 
ANK speciale cat Oostenrijk & Gebieden 2011, in kleur 42,90 
Gibbons catalogus FalklandEilanden 2010, kleur 21,00 
Gibbons speciale catalogus Hong Kong 2010, in kleur 21,00 
Gibbons spec cat GrootBrittannié Machin deel 1 2009 49,00 
Gibbons spec cat. GrootBnttanniè Machin deel 2 2010 49,00 
Gibbons spec. cat. Commonwealth George V 2010 56,00 
Gibbons' j t ( .i Commonwealth George VI 2009 49,00 

Groth supplement VWVF 6/2010 10,80 

IN«; 125.34.14 InrlisBiiiik80.70.>»(l.()77 
Orders + é 3,5ü verzendkosten by vooruitbetaling. Bij facturering 

^li^j^wrzendkosten. Pniswij/igingen voorbehouden. 
| ! diiisiiii;; (/ni Mijda<; 10.0017.00zaterdag j 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDl' 
VEILING 168 
zaterdag 3 juli 2010 

in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 3 juli van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 3 juli van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 169 wordt gehouden op 18 september 2010. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

Pzh. N. DE N E ^ H É H M ^ 

^Speciale aanbiedingen / partijtjes : 
■Alle genoemde aanbiedingen bestaan uitsluitend uit prima kwaliteit FDC 

AanbledlngëïfralangdëTOÖmScisSêk^S 

s 
H of complete postfrisse uitgaven zonder doubletten. De met een ' gemerkte 
H bestelnummers worden geleverd met een nieuw grootformaat stockboek 

•F02. 

F04. 

F04h. 

*F06. 

•F07. 

F08. 

*F09. 

*F12b 

*F12c. 

F14. 
F15. 

F17. 
*F22. 

F22a. 
F22b. 
F22c. 
F22d. 

•F31. 

*F34. 

Nederland alle postfrisse combinaties uit boekjes 1/28 
compleet vigs NVPH (270 stuks, ruim € 800 cat.wrd.) 
Nederland en OG' ca 500 verschillende onbeschreven 
FDC's van Nederland, Ned. Antillen en Aruba 
in goede kwaliteit, cat. wrd ca € 1.400,

Nederland onbeschreven FDC's, 30 jaargangen 
compleet (1968/1997) incl anrs vanaf 1977 (340st.) 
NVPHnrs. E 88 t/m E375, c.w. ruim 1000,, 
Oud Suriname 1961/1975 compleet postfris 
(NVPH 354/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
Rep Suriname, complete postfrisse verzameling 
1975 t/m 1991 cat.wrd ca 1500, beperkt leverbaar 
Rep Suriname verschillende onbeschreven FDC's 
In goede kwaliteit, cat. waarde tenminste 500,

Ned. Antillen, compleet postfris 1953/1981 
(NVPH 244/702), cat.waarde ca. 473,

Nederland postfris compleet de jaren 1960/1969 
NVPHnrs 736/938 zonder de blokken (c w. 245,) 
Nederland postfns compleet de jaren 1970/1976 
NVPHnrs. 963/1106 zonder de blokken (c w. 155,) 
De 12 provincievelletjes in de onginele mapjes 
Bund complete verzameling ETB's 1974 t/m 1999, 
815 St., c.w. (gestempeld) Michel 1421,

Indonesië, 55 verschillende luxe FDC's 1993heden 
Pracht restverzamelingen, postfris, complete uitgiften. 

99,

79,

75,

27,

139,

25,

59.

29,

19,

49.

99.

75

geen doubletten, alle ruim 500, cat.wrd.(NVPH, Zbl. of Michel) 
en ook met het gratis nieuwe stockboek meegeleverd 
Nederland 55, F22e. Berlijn + Bund 
Cur./Antillen 40, F22f. Bund 
Indonesië 35, F22g. DDR 
Rep. Suriname 36, F22h. Berlijn 
Berlijn verzameling luxe postfris compleet de jaren 
19621990 (volgens hoofdnrs Michel, cw ca. 940,), 
Supercollecties postfns m luxe 64bladig stockboek 
F34a . Indonesië, cat wrd. Zonnebloem ruim 1.500,

F34c. Bund, cat wrd Michel ruim 1.500,

25,

28,

39,

28,

75,

119,

89,

■ Besteilingen b.vi<. schnftelijls, fax of émaii Tei. 0523614978 (vnjdag, zate 
■ Franco boven 50, Bij vooruitbetaling op giro 4335822: franco en 4% korti 
^Nederland (ind. plaatfouten), Ned.Antillen, Aruba, Suriname + Rep., Inder 

w^ 
■pl.N . DE NEEF POSTBUS 143 7700 AC DEDEMSVAART 

Complete postfrisse jaargangen 
Ned.Antillen Aruba 
1991 15,00 12,00 
1992 15,00 13,00 
1993 12,00 12,50 
1994 22,00 14,00 
1995 15,00 16,00 
1996 26,00 15,00 
1997 33,00 24,00 
1998 44,00 17,00 
1999 45,00 22,00 
2000 44,00 21,00 
2001 49,00 19,00 
2002 75,00 o.a. 

** 2003 66,00 16,00 
" 2004 69,00 o.a. 

2005 75,00 o.a. 
•* 2006 94,00 oa. 

2007 89,00 22,00 
d) 2008 75,00 39,50 

aanv.'OS 28,00 
2009 108,00 38,00 

d) volgens Davosuppl. 2008 
" excl. apart verkrijgbare 

pers postzegels Ned. Ant 
Rep. Suriname postfris 
27/31A 42,00 
32/34 A 32,00 

F43. Ned.lndië postfris 
NVPHnrs 317/325, 333/336, 
337/344, 347/350 en 362/370 
samen voor 4,00 
idem in blokken van 4 14,00 

Suriname (oud) postfris 
98 22,50 
99 7,50 

137/0 39,00 
151/6 35,00 
157/6 6,00 

183/6 6,50 
187/9 4,50 
190/3 4,00 
249/73 12,50 
280/3 29,00 

rdag en maandag van 13 0022.30 uu 
ig. Gratis prijslijsten op aanvraag. 
esië, D.Reich, Berlijn, BRD, VE en div 

H ^ H K ^ ''"' : 0523610702 

■ 
Rep.Sur. 

19,00 
20,00 
26,00 
49,00 
45,00 
59,00 
58,00 
69,00 
47,00 
72,00 
76,00 
o.a. 
82,00 

116,00 
113,00 
111,00 
109,00 
122,00 

149,00 

overige 

) ■ 

buitenlan 

"il n 

H | _ . 

(op hoofdnrs.) 
BRD 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

1971/75 
1976/8C 

4,00 
8,00 
6,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,50 

10,00 
11,00 
8,50 

17,50 
14,00 
13,50 
14,00 
14,00 
15,00 
17,00 
15,00 
14,00 
14,00 
22,50 
22,00 

op aanvraag 
Berlijn 
75/79 
80/81 
87 
88/90 
101/05 
106/09 
110/11 
112/113 
140/54 
163/72 
D. Reich 
584/85 
622/23 
779 

d. 

Bj j^ l 
^^1 

postfris 
28,00 
20,00 
14,50 
6,25 

25,50 
8,25 

13,00 
18,00 
14,50 
2,25 

postfris 
5,00 
4,00 
4,25 

etc 

Ned.Ant., 
en Neder 

» N E D E R L A N D 

indonesie postfris 
Complete jaargangen 
(volgens Davoalbum) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2006 
2006 
2007 
2008 
2009 

Aruba, Rep. Sur 

21,00 
25,00 
13,00 
9,00 

21,00 
10,00 
21,00 
27,00 

9,00 
11,00 
28,00 
26,00 

108,00 
31,00 
38,00 
8,00 
7,00 

12,00 
89,00 
86,00 
29,00 
25,00 
33,00 
29,00 
24,00 
25,00 
25,00 
16,00 
44,00 
28,00 
39,00 
38,00 
33,00 
51,00 
40,00 
27,00 
o.a. 
32,00 
57,00 
39,00 

, Indonesië p 
and (FDC's) ook in abonneme 

& O.G. 

Nederland h 
postfris o.a. 

217A(+c) 90,00 
374/378 6,25 
518/533 99,00 
556/560 30,00 
886/888V 30,00 

Piaatfouten pfr. 
243 PM op 

RT 93 90,00 
op blanco FDC 
1444 PI 76,00 
2008 P 12,50 
Mooi gestempeid 
217A 33,00 
Dnst 9/60 44,00 
Cur./Ned. Antillen 
luxe postfris 
150/152 30,00 
179/181 195,00 
211/229 34,00 
234/238 21,00 
239/243 19,00 
LP 41/68 36,00 
LP 83 7,50 
LP 84 15,00 
LP 85 60,00 

met nette plakker 
126/137 19,00 
230/233 95,00 

luxe pi (bijna postfris) 
Port 31/33 140,00 
Cur. mooi gebruikt 
74b 33,00 
Aruba / Ned. Ant. 
modern tm 2009 
luxe gestempeld 
ook voorradig 
Indonesië proeven 
(volgens Prangko) 

in luxe randstukken 
112/116A 210,00 
179/184A 245,00 

astfris, gest. en fdc's 
nt leverbaar. 

mailto:info@leopardi.nl


iiisu^s^wsieiE 
VELLETJE 6 5 JAAR BEVRIJDING 

Ter gelegenheid van de 
65e herdenking van het 
einde van de Tweede 
Wereldoorlog in Europa 
geeft TNT Post in op
dracht van de Oorlogsgra-
venstichting een set van 
drie postzegels en drie 
ansichtkaarten uit. Op 
deze postzegels, meteen 
frankeerwaarde van 
€ 0,44 en kaarten zijn 
foto's van het ereveld Loe-
nen bij Apeldoorn afge
beeld. Op dit veld liggen 
bijna 4.000 gevallenen uit 
de Tweede Wereldoorlog, 
maar ook slachtoffers van 
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de vredesmissies van de 
Verenigde Naties. 
De oorlogsgravenstich-
ting zet zich vanaf 1946 
in om de circa 50.000 
aanwijsbare Nederlandse 
oorlogsgraven, verspreid 
over de hele wereld, te on
derhouden. Deze graven 
zijn te vinden op erevel-
den, maar ook op gewone 
begraafplaatsen in dorpen 
en steden. De postzegels 
zijn op 4 mei overhan
digd aan Jack G. de Vries, 
toenmalig staatssecretaris 
van Defensie. 
De verkoopprijs is € 3,95. 

De postzegels en kaarten 
zijn te bestellen door dit 
bedrag over te maken 
op het Mees Pierson 
bankrekeningnummer 

24.62.44.097. De postze
gels en kaarten worden 
binnen twee weken na 
ontvangst toegestuurd. 

FAUSTO COPPI - GINO BARTALI 

Dit tweeluik herdenkt 
de 50-jarige en lo-ja-
rige sterfdagen van de 
legendarische Italiaanse 
wielerkampioenen Gino 
Bartali (1914-2000) en 
Fausto Coppi (igig-
1960). In het centrum van 
het tweeluik geeft Coppi 
aan Bartali een waterfles 
tegen een krantenach
tergrond; rechtsboven 
is het profiel van Gino 
Bartali, en linksboven die 

van Fausto Coppi te zien. 
Om de zegel helemaal 
af te maken, is Bartah's 
handtekening op de rech
ter- en Coppi's op de lin
kerzegel. De zegels zijn 
voorzien van de onderti
tels "1919-1960", "1914-
2000", "San Marino", de 
frankeerwaarden "1,50" 
en "1,40", drukkerij, jaar 
van uitgifte en de naam 
van de ontwerper "M. 
AntomeUi". 

= ALBERT HAAN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN 

In aanwezigheid van het 
bestuur van de EKPV 
ontving Albert Haan op 
29 april uit handen van 
de burgemeester van 
Kerkrade een Koninklijke 

onderscheiding. Hij werd 
benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. 
Dit vooral voor zijn ver
diensten voor de EKPV. 

VERENIGINGSBLADPRUZEN 2 0 1 0 

Ook in 2010 wordt weer 
gestreden om de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen, 
met twee hoofdprijzen van 
€ 250: één voor de bladen 
van 'algemene' postzegel
verenigingen en één voor 
publicaties van gespecia
liseerde verenigingen. Er 
zijn ook twee extra prijzen 
'in natura' ter beschikking 
gesteld door Uitgeverij 
Davo in Deventer en TNT 
Post in 's Gravenhage; 
deze prijzen hebben een 
waarde van minimaal 
€ 100. Eén ervan gaat naar 
de auteur van het beste ar
tikel in een jaargang; ver
enigingen of hun hoofd/ 
eindredacteuren moeten 
hiervoor zelf kandidaten 
voordragen. De andere 
prijs is voor het blad, dat 
in druktechnische zin als 
beste wordt beoordeeld. 
Het formulier moet uiter
lijk 15 juli 2010 samen met 
drie complete sets bladen 
naar de secretaris per post 
worden teruggezonden. 
Het adres is Verenigings
bladprijzen 2010, Drs. 
S.W.D. Veenstra, Roe
lofsstraat 31, 2596 VK 's 
Gravenhage. De verenigin
gen hebben het deelna-
meformulier inmiddels 
ontvangen. 

Het gaat om de nummers 
van de laatste, complete 
jaargang van vóór i juli 
2010. Dat kan dus een 
jaargang zijn die geheel in 
2009 is verschenen, maar 
ook een jaargang die van i 
juli 2009 tot en met 30 juni 
2010 loopt. 
Formulieren die na 15 juli 
2010 worden terugge

zonden en bij de jury bin
nenkomen, kunnen helaas 
niet meer in behandeling 
worden genomen. 
Zoals gezegd: uw deel-
nameformulier en de 
bijbehorende bladensets 
moeten dus uiterlijk 15 juli 
2010 ter post zijn bezorgd. 
De redactie wenst u alvast 
veel succes met uw inzen
ding! 

POSTZEGEL UIT VUILNISBAK 
BIJNA ZES MIUOEN WAARD 

Een Zweedse postzegel 
zou voor een slordige zes 
miljoen euro onder de 
hamer kunnen gaan. 
Nochtans werd de 
postzegel ooit door een 
14-jarige jongen uit de 
vuilnisbak van zijn 
grootmoeder gevist. Van 
de Tre skilling banco geel 
IS slechts één exemplaar 
bewaard. In 1885 werd de 
postzegel door een jongen 
uit de vuilbak van zijn 
grootmoeder gehaald. Hij 
verkocht hem aan een 
verzamelaar voor amper 
zeven Zweedse Kronen. 
Een week later zou de 
postzegel in Geneve veel 
meer kunnen opleveren: 6 
miljoen euro. De postzegel 
uit 1855 is geel en dat was 
eigenlijk een drukfout, 
want hij moest groen zijn. 
Dit exemplaar is al een 
paar keer van eigenaar 
veranderd en telkens 
leverde dat een recordbe
drag op. In 1996 werd hij 
voor het laatst verkocht 
voor 1,9 miljoen euro. 

VEDEHEN ONTVANGEN WK-BOEKJE 

Speciaal ter gelegenheid 
van het WK Voetbal 2010 
brengt TNT Post samen 
met de KNVB en de 
Nederlandse Staatsloterij 
een uniek postzegelboek
je uit met een voucher 
voor 1/5 Staatslot. Op 14 
mei werd in Hoenderloo, 
waar het Nederlands elftal 
zich voorbereidt op het 
WK, het postzegelboekje 
overhandigd aan de 'ver
zegelde' voetbalvedetten 
Giovanni van Bronckhorst 
(rechts) en André Ooijer 
(links) door TNT Post 
directeur Marketing Theo 
van Aalst (midden op de 
foto). 

Het postzegelboekje kost 
€ 9,95 en bevat 9 post
zegels met een frankeer
waarde van € 0,44. Het 
postzegelboekje is vanaf 
17 mei 2010, zolang de 
voorraad strekt, verkrijg
baar op de postkantoren 
van TNT Post, Bruna, The 
Read Shop, Coop Super
markten en Totaal Gemak, 
via de Collect Club in 
Groningen en online via 
tntpost.nl/postzegelboek-
je. Het postzegelboekje 
verschijnt in een oplage 
van 125.000 exemplaren. 
De geldigheid van de post
zegels voor de frankering 
is onbepaald. 

http://tntpost.nl/postzegelboek


BOSSCHE 
POSTZEGELVELLETJES 

Bij het tot stand komen 
van deze eenmalige "Bos-
sclie postzegelvelletjes" 
heeft de organisatie me
dewerking gekregen van 
diverse Bossche vereni
gingen, clubs en musea. 
We noemen hierbij het 
Jheronimus Bosch Art 
Center, Kring Vrienden 
van 's-Hertogenbosch, 
de Oeteldonkse Club van 
1882, het Oeteldonkse 
Gemintemuzejum, het 
genootschap ter be
vordering van de naam 

um Zuldwil. OuM Diei« ^ 

's-Hertogenbosch en de 
Wensstichting Shamajo, 
waarvan de voorzitter, de 
heer Jan Kregting afgelo
pen dinsdag door SBS6 is 
uitgeroepen tot HET hart 
van Nederland. Speciaal 

voor deze wensstichting 
zal een postzegel en enve
loppe verkocht worden. 

'POSTZEGELEN LINKSE HOBBY'? 

De Nederlandse Bond 
ter Bevordering van de 
Filatehe (NBBF) heeft 
onlangs tot diep in de 
nacht vergaderd over de 
kwestie die de vereniging 
de afgelopen weken 
bijna uiteenscheurde: 
postzegels verzamelen, 
is dat een linkse of een 
rechtse hobby? Voorzitter 
Andries Schuringa sprak 
om twee uur 's nachts de 
verlossende woorden: 
"Het heeft lang geduurd, 
maar de beslissing is er. 
We beoefenen een linkse 
hobby." 
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Schuringa lichtte de 
beslissing toe: "Een 
postzegelverzamelaar is 
per definitie een internati
onalist. Al die albums met 
postzegels zijn boekjes 
met kleine venstertjes op 
de wereld. Als ik in mijn 
hobbykamer aan mijn 
bureau ga zitten en een 
album opensla, zie ik de 
Niagarawatervallen, de 
Egyptische piramides, 

de schildpadden van de 
Galapagos, of de Mona 
Lisa - ja, in mijn postze
gelkamer reis ik de hele 
wereld over. Je kunt de fi
latelie dus moeilijk bij die 
rechts-nationalistische 
onderbuik indelen." Het 
besluit heeft tot heftige 
reacties geleid. Karel 
van Berkel, die al vanaf 
zijn vijfde bij de bond is 
aangesloten, spreekt over 
een linkse staatsgreep 
en vergelijkt de situatie 
met de Oktoberrevolu
tie in het Rusland van 
1917. "Die grachtengor
delfilatelisten met hun 
vreedzame postzegels van 
zielige diertjes en goede 
doelen hebben de boel 
overgenomen! En wie is 
weer de klos? De gewone 
verzamelaar, die het liefst 
een staatshoofd of een 
historische gebeurtenis 
op de postzegel ziet." Van 
Berkel zegt dat de filatelie 
onmogelijk een linkse 
hobby kan zijn, omdat de 
NBBF nog nooit één cent 
subsidie heeft gekregen. 
"De plek van een post
zegel op een briefl<aart 
spreekt ook boekdelen: 
rechtsboven! Als het 
een linkse hobby was 
geweest, hadden we onze 
postzegels wel linksboven 
geplakt." De aangeslagen 
verzamelaar overweegt 
nu om zijn verzame

ling 'Deutschösterreich 
1918-1922, compleet, 
postfris' van de hand te 
doen. De vergadering is 
met interesse gevolgd 
door andere hobbyvereni
gingen. Voorzitter Joop 
Brood van de Nederlandse 
Modeltreinenbond vertelt 
dat op hun internetforum 
een felle discussie aan de 
gang is. "Moetje mini
moskees of zelfs minia
tuurminaretten aanleggen 
naast je Märklin-baan? 
Sommige van onze leden 
vinden van wel. Die zeg
gen dat de modeltreinerij 
de werkelijkheid zo dicht 
mogelijk moet benaderen. 
Anderen beweren datje 
dan zwicht voor de opruk
kende Islam. We zijn er 
nog niet uit", schrijft 
Cornells Tjakke. 

POST UIT DE VERGETELHEID, 
EEN HISTORISCH DOCUMENT 

Brieven en kaarten uit 
getto's en nazi-kampen 

In 'Post uit de vergetel
heid' zijn kaarten, brieven, 
enveloppen en brieflcaarten 
uit getto's en nazi-kampen 
verzameld en in een 
historisch kader geplaatst. 
Samensteller van dit histo
risch document is Bennie 
Vlaskamp, met medewer
king van Mirjam Huffener 
en Arie van Dalen. 

Aan de hand van authen
tieke brieven, kaarten en 
postzegels belicht dit boek 
op beknopte en zoveel 
mogelijk chronologische 
wijze de nazipropaganda, 
de gebeurtenissen in Jood
se getto's in Oost-Europa 
en de geschiedenis van een 
aantal van de onnoeme
lijk vele concentratie- en 
vernietigingskampen in 
Hitiers Drittes Reich. Van
uit en naar de nazi-kampen 

zijn miljoenen brieven ge
stuurd, maar er zijn er zeer 
weinig bewaard gebleven. 
Ieder poststuk dat er nog 
is, is daarom een waarde
vol historisch document, 
dat het persoonlijk lot van 
een gevangene vertegen
woordigt. 

'Lieve ouders, Ik hen hier 
in een werkkamp, en werk 
in de wasserij. Met mij 
gaat alles goed. Het eten 
is hier goed. Er zijn hier 
Nederlanders, Fransen, 
Polen en Russen. Ik 
heb ook veel vrienden. 
Lieve ouders, schrijf snel 
terug, groeten en kussen, 
jullie dochter Elly L Her
schel. Groeten aan alle 
vrienden.' 

ISBN: 978-94-903740-8-2 
Verschenen: April 2010 
Aantal pagina's: 144 
Prijs: € 19,90 
Auteur: Bennie Vlaskamp 

In de afgelopen weken zijn 
de volgende mutaties in 
het overzicht van bij Filate
lie aangesloten verenigin
gen doorgevoerd: 

LEIDEN 
Philatelica Leiden; secre
taris: H.W. van den Blink, 
Alphons Diepenbrocklaan 
8, 2343 NA Oegstgeest, 
telefoon 071-5176533, 
huandenblmk@)planet.nl. 

SCHAGEN 
Fil.Ver. West-Friesland: 
secretaris: mw. C.M. Boer-
sen-Bergen, Seringenhof 

^ 
40,1741 WE Schagen, 
telefoon 0224-290243, 
nelboersen@planrt.nl. 

Sf SCHiJNDEL 
SWP: secretaris: K. van de 
Greef, Putsteeg 4a, 5481 
XTSchijndel, 
kudgreejiffiamail.com. jgu. 

Mutaties van verenigings
adressen kunt u uitslui
tend zenden aan: 
mw. E. Braakensiek, P.W 
Alexanderlaan 41, 3273 AS 
Westmaas, 
e.braakensiek@u)orldonline. 
nl. 

BRONZEN SPELD VOOR LID POSTZEGELVERENIGING EMMELOORD 

Op de bijeenkomst van de 
postzegelvereniging Em-
meloord van maandag
avond 19 april werd aan 
Gerrit Jan Keukenkamp 
de bronzen speld van 
verdienste van de bond 
KNBF uitgereikt door de 
plaatselijke voorzitter Be
rend Okma. De uitreiking 
was door het bestuur stil 
gehouden en kwam als 
een grote verrassing voor 

Keukenkamp. De speld 
werd uitgereikt als waar
dering voor het vele werk, 
dat Gerrit Jan gedaan 
heeft en nog doet voor de 
vereniging op het gebied 
van het rondzendverkeer 
en ook voor het feit, dat 
hij zoveel energie heeft 
gestoken in het bekend
maken van de filatelie bij 
de jeugd van de basis
scholen in Emmeloord. 

mailto:nelboersen@planrt.nl


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dz1ewon@xs4aIl.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

VUURTORENS 

Op 27 april verscheen 
ook een blok met een 
zegel van € 7. Het tarief 
voor aangetekende stuk
ken, waarvoor TNT Post 
eigenlijk als het ware 
dwingend het gebruik van 
de speciale barcode zegels 
propageert. 
Kortom, net als bij de 
Boekenweek zegels een 
oneigenlijk gebruik van 
een postzegel ten behoeve 
van extra inkomsten.... 
Niet beoogd voor fran
kering uitgegeven, maar 

voor het legen van de 
verzamelaarbeurs. 

De gloeiinhetdonker 
effecten mogen iets van 
extra kosten bij het druk
ken met zich mee hebben 
gebracht maar dat wordt 
ruimschoots gecompen
seerd! 

De zegels worden gedrukt 
door Joh. Enschedé 
Security Printing, Haar
lem in offset met zeefdruk 
voor het gloeigedeelte. 

TOON HERMANS 
PRESTIGEBOEKJE 

Op 22 april 2010 ver
scheen een prestigeboekje 
met negen zegels gewijd 
aan Toon Hermans 

(17.12.191622.04.2000) 
ter gelegenheid van het 
feit, dat hij tien jaar gele
den is overleden. 

De zegels zijn gedrukt in 
offset door Joh. Enschedé 
Security Printing, Haar
lem. 

HELDEN VAN TOEN EN NU KVï 
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7 5 JAAR ZOMERPOSTZEGELS 

ZOMERZEGELS 2010 

Op 27 april 2010 ver
scheen een blok met 
zes zegels gewijd aan 
bekende Nederlanders 
onder het motto 'Helden 
van toen en nu'. 

 Ramses Shafiy (1933
2009) 

 Fanny Blankets Koen 
(19182004) 

 Mies Bouwman (192g) 
 Willy Alberti (19261985) 
 Dick Bruna (1927) 
 Annie MG Schmidt 

(19111995) 

De zegels worden gedrukt 
in offset door Joh. 
Enschedé Security 
Printing, Haarlem. 

Jülill 

vuurtoren 
Breskens 
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ELGEBIED 
SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

DE EMISSIES IN JUNI 
2010 

Het gaat om de volgende 
emissies in juni 2010: 

14.06 Congo  50 jaar 
onafhankelijkheid 

14.06 Top sport 

Op het moment van inle

veren van de copij was er 
geen druktechnische in

formatie van de kant van 
De Post aanwezig. Alles 
dus onder voorbehoud. 

CONGO  50 JAAR 
ONAFHANKELIJKHEID 

Op 14 juni 2010 verschijnt 
een blok met 5 zegels van 
(i)(=o.59) ter gelegen

heid van het feit dat 50 
jaar geleden de Belgische 
Congo onafhankelijk 
werd. Ontwerp van het 
blok: Chéri Samba. 
Het zegel beeldt een 

jongen af die met een 
pen het land op de kaart 
zet. Ernaast een grote 
vraagteken. Een jeugd met 
toekomst??? De grimmige 
en bloedige ontstaans

geschiedenis die niet op 
lijkt te houden wordt vaak 
gesteld tegenover het 
koloniale verleden van de 
Belgische koning Leopod I 
en zijn onderdanen. Bij het 
opmaken van een balans is 
een levensgroot vraagte

ken uiterst toepasselijk. 
De zegels zijn mogelijk 

OVERLIJDEN JAN WAUTERS 

Op 23 april jl. overleed in Hofstade op 66jarige 
leeftijd het voormalig hoofd van de Zegelwerk

plaats in Mechelen Jan Wauters. Wauters leidde zijn 
drukkerij ruim 30 jaar en gedurende die periode 
vond ondermeer de introductie plaats van de eerste 
elektromechanisch gegraveerde postzegel ter 
wereld in 1982. Twintig jaar geleden verhuisde de 
zegelwerkplaats van de binnenstad van Mechelen 
bij het station naar het industriegebied aan de Egide 
Walsschaertstraat. Hij was er terecht zeer trots op, 
dat de zegelwerkplaats, dreef, op het gebruik van 
diepdruk [rasterdiepdruk en plaatdruk] voor de 
vervaardiging van de postzegels. De broodnodige 
internationalisering  druk voor andere landen en 
nauwe samenwerking met andere postzegeldruk

kerijen  werd onder zijn leiding ingezet. 

lUC'I ION Ot 
iMAC \RTIC ENGRAVING 
TRANSFER BY 
iSTA'l ICS IN THE 
JiVURF PRINTING 
AGE STAMPS 

Jan WAUTERS 
Head Terhnical Engineer 

of the Atelier Géiifrai tin Timtjrc 
Belgian Post üfficL 

zie ook: 

u;u)U).5aleoptix.ni(fi!a/belfla/jan_u;auters_ig84_espana.pdJ 

Ik heb zelf persoonlijk kennis mogen maken met Jan 
Wauters eind 1989 en vervolgens tot na diens pen

sionering bleef Jan de aimabele en kundige drukker 
steeds bereid om anderen, geïnteresseerd in het edele 
drukkersvak, van dienste en behulpzaam te zijn. 

Moge hij rusten in vrede. 

gedrukt op de offsetpers 
in de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. 
Het zegelformaat is for

maat 3  27.66x40.20mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 16/22 tanden hor./ 
vert. Aan drie zijden geheel 
doorlopend, een gat door

lopende perforatie naar de 
bedrukt andere helft van 
het blok de bovenkant. De 
cylinders omvatten vermoe

delijk 8 blokken. Product

barcode op de rechterzij

rand van het blok. 

TOP SPORT 

Op 14 juni 2010 verschij

nen drie blokken met elk 5 
zegels. De (i europa) voor 
het wereldkampioenschap 
voetbal, de (i) (=0.59) voor 
de eerste Jeugd Olympi

sche Spelen in Singapore, 
en de (2) (=1.18) voor de 
Tour de France.; Slechts 
van de beide eerste zegels 
was de afbeelding vroeg 
vrijgegeven. Ontwerp van 
de blokken: Karl Meers

man. 
De zegels zijn mogelijk 
gedrukt op de ofFsetpers 
in de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. 
Het zegelformaat is for

maat 3  40.20x27.66mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 22/16 tanden hor./ 
vert [liggend beeld voor 
Singapore] en 90 graden 
gedraaid voor de beide 
andere. Aan drie zijden 
geheel doorlopend, een 
gat doorlopende perforatie 
naar de bedrukt andere 
helft van het blok. De cilin

ders omvatten vermoedelijk 
8 blokken. Productbarcode 
op de onderrand cq rech

terzijrand van het blok. 

Op 22 april werd bekend 
gemaakt, dat de geheim

zinnige derde postzegel 
zou gaan over Eddy 
Merckx. Op 17 juni viert 
Eddy Merckx zijn 65ste 
verjaardag. 

■iiaiuiiiiiiiiilil 
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SIHOORN Redactie adres' De Goedemeent 1,1447 PT Purmerend, telefoon- 0299 - 46 38 50 
M m V Willeke ten Noever Bakker, Jan Bakker, Bas de Coninck, Daan Koelewijn, Alex Nuijten en 
Toon Oomens Administratie en adreswijzigingen' Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon. 0183 - 40 39 52 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0 1 8 3 - 4 0 39 52 

DE POST IS ER! 
Tristan da Cunha is een 
eiland dat in het zuiden 
van de Atlantische Oce
aan ligt. 
Het ligt ver weg van de 
bewoonde wereld. Er 
wonen zo'n 260 men
sen. Zij krijgen niet elke 
dag post. Slechts negen 

keer per jaar komt er 
een schip met post uit 
Zuid-Afrika naar Tristan 
da Cunha. je kunt je 
voorstellen dat dit voor 
de eilandbewoners een 
hele gebeurtenis is, 
waar naar uitgekeken 
wordt. De postdienst van het eiland gaf eind 

vorig jaar een serie uit, 
waarop te zien is hoe 
de post bij de bewoners 
komt. 
Op de eerste zegel zie 
je de postzakken aan 
boord van het post-
schip. Dan wordt de 

KGiïrng ouHha MQII 
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post aan wal gebracht. 
Om iedereen te laten 
weten dat de post opge
haald kan worden, slaat 
een medewerker van de 
post op een gong. 
En dan het grote mo
ment: je mag je post 
ophalen! 

SPELEN IS GOED VOOR jE 
Overgewicht is met al
leen een probleem in de 
westerse wereld. Ook in 
Azië zijn er steeds meer 
te dikke mensen. Dat 
is niet zo gezond, want 
ze lopen meer kans op 
nare ziekten. Bewegen 
en in beweging blijven is 
belangrijk. Als je veel be

weegt en goed eet, loop 
je minder kans om dik 
te worden. Wie als kind 
veel beweegt, heeft een 
grotere kans om later ge
zond te blijven. Daarom 
zijn goede speelplaatsen 
belangrijk. Buiten spelen 
is gezond en goed voor 
je, zeker als je dat op 

r*?5 

Donkey' 
r^rw^ 
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OPVANGPLEK VOOR 
VERWAARLOOSDE EZELS 
Helaas zorgt niet 
iedereen goed voor zijn 
dieren. In Ierland kun je 
het ezelopvangcentrum 
The Donkey Sanctuary 
bezoeken in Liscarroll, 
County Cork. Daar wor
den ezels opgevangen 
die door hun vroegere 
eigenaren werden ver
waarloosd of zelfs mis

handeld. De vrijwilligers 
van het opvangcentrum 
halen de dieren weg bij 
hun slechte baasjes of 
krijgen de ezels aan
geboden. Als het kan 
worden de ezels door 
een dierenarts beter 
gemaakt. Daarna mogen 
ze in het opvangcentrum 
blijven en worden ze 

goed verzorgd. Er zijn 
veel mensen die een ezel 
hebben geadopteerd, 
want het kost natuurlijk 
wel geld om al die ezel 
een goed leven te geven. 
Op de website van www, 
thedonkeysanctuary.ie 
kun je meer lezen over 
dit mooie project. 

een veilige plek doet. 
Op deze postzegels van 
Singapore zie je allemaal 
leuke speeltuinen. Ze zijn 
uitdagend en je zult je 
daar niet snel vervelen. Is 

er bij jou in de buurt ook 
zo'n leuke speeltuin? 

KLAPEKSTER 
De klapekster is een 
vogel die je bij ons bijna 
nooit ziet. In Estland is 
de klapekster geen bij
zonderheid. Daar werd 
hij uitgeroepen tot Vogel 
van 2010. Vandaar dat 
de postdienst van Est
land voor het diertje een 
postzegel heeft uitgege
ven. Het rare is dat de 
klapekster een zangvogel 
is, maar dat je hem 
zelden hoort fluiten. 
Als je goed naar de post
zegel kijkt zie je dat de 
vogel een flinke sprink
haan in zijn snavel heeft. 
Hij is daar dol op. 

De klapekster houdt 
van grote insecten, 
kikkers, hagedissen en 
zelfs kleine vogeltjes en 
knaagdieren. 
Je zou het niet zeggen 
als je het beestje zo ziet 
zitten. 

MOOIE BEKRONINGEN IN ANTWERPEN 
Drie Nederlandse 
jongeren deden mee 
aan de internationale 
postzegeltentoonstel
ling Antverpia 2010. 
Ze deden het erg goed 
en kwamen met mooie 
bekroningen thuis. De 
hoogste bekroning was 
voor Patrick Peschke, 
die voor zijn verzame
ling over monsters en 
griezels 85 punten kreeg. 
Dat was goed voor een 

groot verguld zilveren 
medaille en een ereprijs. 
Op de foto zie je hem bij 
zijn inzending terwijl de 
juryleden Joseph Wolff 
en Cees Janssen hem ad
viezen geven. Jence Mul
der's verzameling over 
de vogelserie van André 
Buzin was goed voor 78 
punten (groot zilver). 
Stephanie Kuipers won 
met haar collectie over 
zwemmen 77 punten en 

dat leverde haar ook een 
groot zilveren medaille 
op. Wij wensen Patrick, 
Jence en Stepahnie van 
harte geluk met de goede 
resultaten! 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maaralleen m 
bronvermelding. 



Ieder jaar in 
juni begint het 
opeens yvAvtn te 
ivorden. Naar zee! roept dan ie
dereen. Vervolgens zijn de files 

richting strand niet te overzien. 
Maar als het je toch lukt om bij 
zee te komen, heb je een prach
tige dag. Ook jij als filatelist. 

Zeesterren zoeken 
Misschien kom je wel 
eens op Scheveningen, 
daar had je vroeger 
golfbrekers. Tussen die 
basaltblokken ging ik 
vroeger altijd zeester

ren zoeken. Als ik er 
eentje vond nam ik 
die mee naar huis. 
Stinken! Maar w/el 
erg interessant. Mijn 
moeder dacht daar 
anders over. Als ik dan 
's middags terugkw/am 
uit school, zei ze dat 
hij was weggelopen. 

: new Zealand 
c 1981 o r ^c 

zit onderaan en de 
anus zit bovenop! Aan 
de onderkant van de 
armen zitten de voeten 
met zuignapjes. 

ROYAUMEDÏÏCMBODaE ; 
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Alles ondersteboven 
De zeester is een 
stekelhuidige met een 
buigzaam lichaam. Hij 
heeft vijf armen, maar 
dat kunnen er ook wel 
meer zijn. De mond 

Een echt roofdier 
Als een zeester honger 
heeft gaat hij op zoek 
naar mossels, slakken, 
kreeften of zeeegels. 
Als hij een mossel of 
oester vindt, gaat hij 
er helemaal overheen 
hangen. Met zijn zuig

napjes gaat hij héél 
hard aan de schelp 
trekken. Vanuit de bin

nenkant trekt de mos

sel zijn schelp dicht, 
maar dat houdt hij niet 
lang vol. Als de zeester 

eenmaal de schelp 
open heeft, laat hij 
zijn maag in de schelp 
zakken. Op die manier 
wordt het schelpdier 
opgegeten. 

AUSTRALIA 

E^u, 

En dan natuurlijk ook 
de zee in 
Tja, als je dan eenmaal 
bij zee bent zul je 
zwemmen ook. Maar., 
kijk uit! Als de wind 
van de kant van de 
duinen komt, moetje 
oppassen. Dan heb 
je kans op kwallen. 
Het zijn best gevaar

lijke dieren, want ze 
strijken langs je benen 
en dat prikt enorm. 
Kwallenbeten, noemen 
ze het. Maar kwallen 
hebben geen tandjes 
zoals j i j, hoor. 

Schelpen zoeken 
Als je dan niet de zee 
in kan, ga dan maar 
schelpen zoeken. Dan 
ben je niet de enige, 
want dat doen echt 
heel veel mensen. Ze 
verzamelen ze ook, en 
jij.^ Een mooi rijtje in 
je vensterbank? Net 
als wij houden ze ook 
verzamelaarbeurzen 
waar je ze kan kopen. 

Wat voel ik daar onder 
mijn tenen? 
Kijk, dat is nou iets 
wat ik echt eng vind: 
die beesten in zee die 
je niet ziet. Zoals de 
krab. In onze zee zijn 
ze heel klein, niet zo 
groot als deze meneer 
op de zegel. Maar 
ik moet er niet aan 
denken dat hij zijn 
schaartje in mijn voet 
zet. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ r  " ' ^ " 

De kreeft wandelt daar 
ook 
Kreeften zijn ook 
zeedieren en die zullen 
ook wel ergens aan 
zee hun plekje hebben. 
Wel wat groter dan de 
krabbetjes, maar mis

schien hebben ze geen 
belangstelling voor 
ons. Ik ben ze in ieder 
geval nog nooit tegen 

gekomen bij ons op 
het strand. 

Nee, deze komt niet zo 
dichtbij 
Ook een zeehond 
houdt van het strand 
en van zonnebaden. 
Maar niet op Scheve

ningen, dat snap je! 
Heel af en toe komt er 
wel eentje in de buurt. 

Die is zijn moeder 
kwijtgeraakt en hij 
huilt dan. Deze huiler 
wordt altijd gevan

gen, verzorgd en naar 
een opvangcentrum 
gebracht. 

Een albumblad over 
een strandvakantie 
Je had er misschien 
niet aan gedacht, 
maar je ziet het. Het 
is heel leuk om zegels 
te sparen die wat met 
een vrije dag te maken 
hebben. Je haalt ze 
overal vandaan, en 
je krijgt heel snel een 
blad vol. Ga jij het ook 
eens proberen? 

Succes er mee! 

(yioe*€^ VJCVIV 
\J)JJM 
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EEN KATHOLIEK MEISJE DAT EIGENLIJK EEN JONGETJE WAS 

Hf!!h]iHi!lfH 
88 n I iiiiiin titf'. ««Hit ut 

Ik kreeg eens twee briefkaarten met het portret van een aardig 
klein meisje. Ik besteedde er niet zoveel aandacht aan en stopte 
de kaarten netjes weg. Onlangs kwam ik de briefkaarten weer 

eens tegen en plotseling vielen me een paar dingen op. De ene 
briefkaart stond vol met tekens die ik niet kon lezen. Het was 
een spannende geheimtaal. De andere briefkaart had dezelfde 
tekens, maar ook tekst in het Frans. Ineens was de briefkaart 
een stuk minder spannend. Er stond gewoon, dat de kaart uit 
Bulgarije kwam en ook stond er een datum op 2/14 februari 

1896. Waarom zul je vragen stond dat wel op de ene kaart in 
het Frans en niet op de andere? Ik zal het je vertellen. 

Schrift 
De landen van de Wereld
postunie hebben in de 
19e eeuw met elkaar 
een afspraak gemaakt 
Op alle briefkaarten die 
naar het buitenland gaan 
moeten bepaalde teksten 
m het Frans staan Op 
briefkaarten voor gebruik 
in eigen land hoeft dat 
niet Daarom zie je op 
die ene kaart dat geheim 
schrift De tekst is m het 
Bulgaars geschreven In 
Bulgarije gebruiken ze 
het cyrillische schrift, dat 
er anders uit ziet dan het 
Latijnse schrift dat wij 
gebruiken 
De kaart met de Franse 
tekst IS overigens niet he
lemaal volgens de regels 
Er staat w/el van alles op 
in het Frans, maar er ont 
breekt ook nog iets Het 
woord "carte postale", 
dat betekent "briefkaart", 
had er op moeten staan 
Ik vond nog een Bulgaar
se briefkaart die helemaal 

aan de regels voldoet 
Vergelijk de kaarten maar 
eens met elkaar 

Levensverhaal 
Weet je waar ik trouwens 
ook nog achter kwam' 
Het meisje op de kaarten 
IS helemaal geen meisje, 
maar een jongen De 
kaarten werden uitgege
ven om de doop te vieren 
van de kleine Bons Een 
katholiek prinsje' Het 
levensverhaal van deze 
Bons IS heel interessant 
HIJ werd in 1918 tsaar, 
dat IS een soort keizer 
Zijn vader tsaar Ferdi
nand moest aftreden, 
omdat Bulgarije de oor
log had verloren Bons 
was populair, maar hield 
met zo van tegenspraak 
Dat zie je wel meer bij 
vorsten Hij vond ook dat 
dictators als Mussolini 
en Hitler goede ideeën 
hadden Mussolini was 
bij Bons' huwelijk met 
de Italiaanse prinses 

Giovanna aanwezig Toch 
volgde Bons Mussolini 
en Hitler niet in alles 

Tijdens de Tweede We
reldoorlog weigerde hij 
om Bulgaarse Joden te 

llAPOBOÖDArAPHÜ 
~\ j '~w ' "V- - '~^ - / ' 

laten vervolgen Hierdoor 
konden bijna alle 50 000 
Bulgaarse Joden de oor
log overleven 
Adolf Hitler het tsaar Bo
ns naar Duitsland komen 
voor een pittig gesprek 
Hitler eiste, dat Bulgarije 
mee zou vechten met 
Duitsland tegen de Sov 
jet Unie, maar Bons wei
gerde Kort na het bezoek 
aan Duitsland stierf Bons 
plotseling Je snapt dat 
men in Bulgarije onmid
dellijk dacht, dat de tsaar 
door Hitler was vergif 

tigd De Bulgaren waren 
heel boos en verdrietig 
Bons werd opgevolgd 
door zijn zoontje dat nog 
maar zes jaar oud was 
Hij werd geholpen door 
ziin oom 

Dat zoontje, Simeon, 
heeft niet lang geregeerd 
In 1944 kwamen de com
munisten aan de macht 
en die wilden geen tsaar 
meer Ze deden ook nog 
iets met het lichaam van 
tsaar Bons De kist werd 
uit zijn graf gehaald en 
op een geheime plek 
begraven Tot op de dag 
van vandaag heeft men 
die plek met gevonden 
Alleen het hart van 
Bons, dat volgens een 
oude traditie apart werd 
begraven, is teruggeven 
den Aan dat hart konden 
ze zien, dat de tsaar was 
gestorven aan een hart
infarct Toch zijn er nog 
steeds mensen die gelo
ven dat tsaar Bons door 
Hitler werd vergiftigd 

Daan Koelewijn 
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ANTWOORDEN PUZZEL MAART 2010 

i 
Dit zi)n de antwoorden van de puzzel van maart 
2010:1. Yuri Gagarin; 2. Peter Carl Fabergé; 3. 
Sjtoerman; 4. Zweden; 5. Rode Plein; 6. Popov; 7. 
10.000 schelpen. 

Na loting heeft Joel de Boer uit Nijeholtpade een 
prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL JUNI 2010 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1. Wanneer reden de eerste treinen in België en 

Nederland? 
2. Hoe heet het Ierse ezelopvangcentrum? 
3. Welke vogel werd uitgeroepen tot Vogel van 

201 o? 
4. Hoeveel armen heeft een zeester? 
5. Hoe heette het meisje dat geen meisje was? 
6. Waarom werden de briefkaarten van Bulgarije in 

1896 uitgegeven? 

Stuur je antwoorden voor 1 september 2010 naar 
de redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Vergeet niet je naam en adres op te schrijven en 
filatelistisch te frankeren met geldige postzegels! 
Graag ook PUZZEL JUNI 2010 vermelden. 
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Meer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

: : ^ De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Ujy^^^ww.stampkids.org 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 

ABC 

Een boek dat iedereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van 
het Postzegels Verza
melen deel 2 (2e druk). 
Het is uitgegeven door 
JFN en geschreven door 
een aantal deskundige 
verzamelaars die al jaren 
verzamelen, meedoen 
aan tentoonstellingen en 
optreden als jurylid. Het 
gaat over de manieren 
waarop je kunt verzame
len en over de vele soor
ten verzamelingen die er 
zijn. Het is een ideeën
bus. In de Posthoorn 

geven we die ideeën uit 
het boek aan jullie door. 
Deze maand stellen we 
de vraag: 

Wat mag ik van een 
postzegelboekje opnemen 
in mijn verzameling? 
Postzegelboekjes 
die door de officiële 
postdienst van een land 
worden uitgegeven zijn 
een mooie aanvulling 
voor je verzameling. Alles 
wat er van "van kaft tot 
kaft" in het boekje zit kan 
erin. Dus de afbeelding 
voorop het kaftje, maar 
ook aan de binnen- en 

achterkant. Dat je de 
postzegels uit het boekje 
kunt gebruiken spreekt 
voor zich. In prestige 
boekjes zitten vaak vel
letjes zonder zegels. Ook 
die kun je opnemen. Zo 
zie je maar, een postze
gelboekje kan een hele 
aanwinst zijn voor je 
collectie. Je moet er wel 
opletten dat de postze
gels nog in het boekje 
zitten. Je mag dus niet al
leen de kaft van een leeg 
boekje in je verzameling 
stoppen. (ABC van het 
postzegels verzamelen 
pagina 2). 

m^awmm, 

WIST JE DAT... 
...er in België al 175 jaar treinen rijden? In 1835 reed de 
eerste Belgische trein met de mooie naam "De Olifant" 
tussen Brussel en Mechelen. Nederland volgde vier 
jaar later. In 1839 reed "De Arend" van Amsterdam naar 

Haarlem. Het ging toen nog niet zo hard als tegenwoordig: Over een traject van 
16 kilometer deed de trein ruim 30 minuten. Maar het was wel een groot feest' 
In België ligt nu 3518 km spoorlijn, in Nederland is dat 2809 
km. Het vervoer per spoor is dus nog steeds erg belangrijk, 
niet alleen voor personen maar zeker ook voor grondstoffen 
en producten. Of zoals men vroeger wel zei: "Waar zouden 
wij zijn zonder de trein?" 
Toon Oomens 

MgrHt* SfiDAmtcm Ownirad*l«M(« < 

ZILVEREN SPELD VOOR EEF LIMMEN 
Op 20 maart heeft Eef 
Limmen de Zilveren 
Speld van Jeugdfilatelie 
Nederland ontvangen. 
Tijdens een feestelijke 
bijeenkomst werd haar 
deze onderscheiding 
opgespeld door Peter 
Stobbelaar, de voorzit
ter van JFN. Hij wees 

erop dat "Tante Eef' al 
sinds jaar en dag van 
iedere clubbijeenkomst 
van De Seinpost een 
feestje maakt. Ze heeft 
ook vele jaren gehol
pen bij de Dag van de 
Jeugdfilatelie en werkte 
mee aan de ontwikkeling 
van de schooldoos. Op 

de foto zien jullie Eef 
Limmen met een fraaie 
bos bloemen. Peter 
Stobbelaar heeft net van 
haar het jubileumboek 
gekregen dat verscheen 
ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van de 
postzegelvereniging 
IJmuiden en het 40-jarig 
bestaan van De Seinpost. 
We wensen Eef van harte 
gelukt met de welver
diende onderscheiding! 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 
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IMA-
SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
E-MAIL: f2hedwardfr00n@hetnet.nl 

ZUID-AFRIKA 

Door het Wereldkam
pioenschap voetballen 
is Zuid-Afrika volop in 
het nieuws. Met het land 
heeft Nederland histo
rische banden door de 
stichting van de Kaapko
lonie in 1652 voor de VOC 
door Jan van Riebeeck. 

De 300e verjaardag werd 
in 1952 herdacht met de 
Van Rjebeeck-serie. Kaart 
[i] toont een maximum-
kaart met Jan op het 
glas-in-loodraam uit zijn 
geboorteplaats Culem
borg. Kaart [2] toont het 
portret van Jan van een 
schilderij uit het Rijksmu
seum. Volgens de NVPH-
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catalogus was de toeslag 
bestemd voor een Jan van 
Riebeeck-monument in 
Kaapstad, maar eind ige 
eeuw was dat al door Ce
cil Rhodes geschonken. 
Nu zijn de kosten van de 
verschillende vieringen er 
mee bestreden. Kaart [i] 
is ontwaard met het spe
ciale stempel [ia} met het 
stadhuis van Culemborg, 
dat tijdens de herden
kingsfeesten in Culem
borg verkrijgbaar was. De 
tweede met het speciale 
stempel [2a] van de post

zegeltentoonstelling in 
het Tropeninstituut. 
In Zuid-Afrika verscheen 
in 1952 een herdenkings
serie van vijf postzegels 
met o.m. Jan van Rje-
beeck, zijn vrouw Maria 
en de VOC. Kaart [3] 
toont de Van Riebeeck-
zegel met ook weer een 
gelegenheidsstempel van 
afb. [3a] met de tekst "In-
ternasionale Posseéluit-
stalling". Het monument 
van Jan van Riebeeck in 
Kaapstad ziet u (helaas 
van achteren) op kaart [4] 
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met dezelfde postzegel als 
van kaart [3]. 

Een andere oudere kaart 
[5] toont het monument 
van Paul Kruger, de 
legendarische boerenlei
der in het verzet tegen de 
Britse overheersing. Die 
startte tijdens de Napo
leontische bezetting van 
Nederland, wat niet naar 
de zin was van de Kaapse 
Nederlandstaligen. Velen 
trokken in ossenwagens 
met hun schamele bezit 
naar het oosten en het 
noorden en stichtten daar 
twee vrije Boerenrepublie-
ken, Transvaal en Oranje 
Vrijstaat. Deze uittocht 
staat bekend als de Grote 
Trek en de vrije boeren 
staan bekend als de Voor
trekkers. In 1938 werd 
begonnen met de bouw 
van het 40 meter hoge 
Voortrekkersmonument, 
om de Grote Trek te her
denken. Maximumkaart 
[6] is toen gemaakt van 
een fotokaart van de ma
quette ervan. In 1949 was 
het monument gereed. 
Kaart [7] toont het in een 
tropische tuin gelegen 
monument, dat omgeven 
wordt door een muur van 
granieten replica van os
senwagens, waarmee de 
Boeren ooit de Kaap ver
lieten. Kaart [8] toont nog 
de toegangspoort van het 
oudste gebouw m Zuid 
Afrika. Dit Kasteel van 
Goede Hoop in Kaapstad 
werd tussen 1666 en 1679 
gebouwd ter vervanging 
van het houten fort van 
Jan van Riebeeck. 

Een Zuid-Afrikaan op 
Nederlandse postzegels 
De bekendste Zuid-
Afrikaan IS ongetwijfeld 
Nelson Mandela, die twin
tigjaar geleden vrijgelaten 
werd na een gevangen
schap van 25 jaar. Presi
dent De Klerk deed dit en 
besloot tot het beëindigen 
van het apartheidsregiem, 
dat door de internatio
nale druk niet langer vol te 
houden was. Beide heren 
zorgden voor een geleide
lijke overgang en kregen 
daarvoor de Nobelprijs. 
Mandela is hier populair 
en een graag geziene gast. 
HIJ bracht in 199g zijn 
eerste staatsbezoek aan 
Nederland en was in 2002 
te gast op het huwelijk van 
Alexander en Maxima. In 
2003 verscheen zijn eerste 
postzegel [kaart g] t.g.v. 
zijn 85e verjaardag. In 
2005 verscheen hij voor de 
tweede maal op de zegel 
met Koningin Beatrix van 
[kaart 10] 
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MOOI NEDERLAND VERZAMELVEL 

Op 22 juni 2010 brengt 
TNT Post een verzamelvel 
uit, waarin alle vijf steden 
van de serie Mooi Neder
land 2010 samenkomen 
in een nieuwe opstelling. 
Naast het postzegelvel 
komt er een eerstedagen-
velop, postzegelmapje en 
Prestigeboekje uit. Het 
verzamelvel is opgeno
men in de jaarcollectie 
Nederlandse postzegels 
van 2010. De overige 
postzegelvellen Mooi 
Nederland 2010 zijn 
alleen verkrijgbaar in de 
betreffende plaatsen en 
via de Collect Club van 
TNT Post. 

In 2010 kregen nog eens 
vijf provinciehoofdsteden 
een eigen postzegelvel. 
Het gaat om achtereenvol
gens: Haarlem, Middel
burg, Arnhem, Maastricht 
en Leeuwarden. Zo'n 45 
Nederlandse plaatsen zijn 
sinds 2005 in het zonnetje 
gezet in de serie Mooi Ne
derland, van Maastricht 
tot Den Helder en van 
Groningen tot Middel
burg. Steden met inspire

rende moderne architec
tuur, tot de verbeelding 
sprekende historische 
gebouwen, spraakmaken
de kunstenaars, uitbun
dige feesten en unieke 
sportevenementen. Het 
komt allemaal aan bod op 
de postzegelvellen in de 
serie Mooi Nederland. 

"De Nederlandse 
provinciehoofdsteden 
op het verzamelvel zijn 
interessante plaatsen met 
een boeiend verleden, 
dat tot op de dag van 
vandaag zichtbaar is", 
aldus Ed Annink, die als 
art-director bij bureau 
Ontwerpwerk de postze
gelvellen in de serie Mooi 
Nederland 2010 heeft 
ontworpen, samen met 
de grafisch ontwerpers 
Joris Smidt en Sun Jung 
Hwang. Voor de afzon
derlijke postzegelvellen 
van de vijf steden nam het 
team van Ontwerpwerk 
telkens een stadswande
ling als uitgangspunt 
voor de sfeervolle beelden 
van de belangrijkste 
bezienswaardigheden. 
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"Over deze steden valt 
veel te vertellen", zegt Ed 
Annink. "Daarom hebben 
we voor iedere stad een 
tekstballon afgebeeld met 
een kenmerkend compact 
verhaal waarin een of 
meerdere hoogtepun
ten figureren. Zo lezen 
we dat: Arnhem de titel 
draagt van groenste stad 
van Europa; de toren de 
Lange Jan het symbool is 
van Middelburg; de Sint 
Servaasbasiliek aan het 
Vrijthof in Maastricht de 
oudste nog bestaande 
kerk van Nederland is; 
Leeuwarden meer dan 600 
rijksmonumenten telt; het 
Teylers Museum in 1784 
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openging en daarmee 
het oudste museum van 
Nederland is. Representa
tief voor iedere stad is ook 
de bovenzijde van elke 
tekstballon, waaraan een 
pictogram is toegevoegd 
in de vorm van de hoogte-
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punten. Elke tekstballon 
wijst naar de juiste plek 
op de kaart, daarmee aan
sluitend bij het ontwerp 
van de postzegelvellen 
van de afzonderlijke 
steden." 

EMISSIES 2 0 1 0 

22 juni 
• Mooi Nederland Leeuwarden*: postzegelvel met 5 

dezelfde postzegels (gegomd) 
• Mooi Nederland 2010 - verzamel**: postzegelvel met 

5 verschillende postzegels (gegomd) 

• Alleen verkrijgbaar in genoemde plaatsen. 
** Alleen het verzamelvel is opgenomen in de Jaarcol

lectie Nederlandse Postzegels 2010. 

MOOI NEDERLAND LEEUWARDEN 

Op 22 juni 2010 krijgt 
Leeuwarden, hoofdstad 
van de provincie Fries
land, een eigen postze
gelvel in de serie Mooi 
Nederland 2010 van TNT 
Post. 
Dan komt er ook een 
verzamelvel uit, waarop 
alle vijf steden in de serie 
Mooi Nederland 2010 sa
menkomen in een nieuwe 
opstelling. 
Mooi Nederland is een 

meerjarige serie die be
gon in 2005. 

Leeuwarden lag ooit aan 
de Friese Middelzee, een 
brede zeearm. In die tijd 
waren er drie terpne
derzettingen Oldehove, 
Nijehove en Hoek. De 
open verbinding met 
zee maakte visserij en 
zeevaart mogelijk tot de 
Middelzee tussen 1200 en 
1300 dichtslibde. De drie 

nederzettingen werden 
in 1435 samengevoegd 
tot één stad, Leeuwarden. 
Na de onderwerping van 
Friesland door Albrecht 
III van Saksen werd 
Leeuwarden de zetel van 
het Hof van Friesland. In 
1571 vestigde het Hof zich 
in de Kanselarij, tegen
woordig een rijksmonu
ment. Een bloeiperiode 
vormden de zestiende en 
zeventiende eeuw, toen 

Leeuwarden de residentie 
werd van de Friese tak van 
de Nassau's, de stadhou
ders van de noordelijke 
provincies. Uit die eeu
wen stammen prachtige 
gebouwen, zoals het Stad
houderlijk Hof, de Waag, 
de Kanselarij en de toren 
Oldehove, hét symbool 
van Leeuwarden. Leeu
warden biedt veel interes
sante monumenten, zoals 
het Stadhuis (1715) en de 
Sint Bonifatiuskerk (1882-
1884), de Stadsschouw
burg de Harmonie en de 
115 meter hoge Achmea-
toren. Leeuwarden is ook 
de plaats waar de dichter 
Slauerhofr(i898-i936) 
werd geboren en waar hij 
opgroeide. "Loopje door 
Leeuwarden, dan loop je 
door de geschiedenis", 
aldus Ed Annink, die als 
art-director bij bureau 
Ontwerpwerk samen met 
de grafisch ontwerpers 
Joris Smidt en Sun Jung 
Hwang de postzegel
vellen in de serie Mooi 

Nederland 2010 heeft 
ontworpen. "Dat maakt 
een wandelroute langs de 
bekendste bezienswaar
digheden van Leeuwar
den tot een toepasselijk 
uitgangspunt voor het 
postzegelvel, net als bij de 
andere provinciehoofd
steden in de serie." 

Op de vijf postzegels 
vormen de gevels van 
enkele bezienswaardighe
den op ingenieuze wijze 
een onverwachte nieuwe 
gevelrij. Zij aan zij staan 
de Oldehove, de Kan
selarij, de toren van de 
Sint Bonifatiuskerk en de 
Achmeatoren, met op de 
voorgrond de Harmonie 
en een gouden schaats 
- een verwijzing naar de 
Elfstedentocht. Als een 
stralende zon kijkt de 
dichter Slauerhoff over 
het nieuwe stadsgezicht 
heen. 



KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERBNIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan n 3526 AK Utrecht 
Telefoon 0502894290 
Fax 0302800128 
Internet wwwknhfni 
Email bondsbureau@lcnbfnl 

Schriftelijke correspondentie met 
de bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voorzitter: 
VTJM Coenen 
Telefoon 0168472029 
Email coenÊg3g(g)planet nl 

Secretaris; 
A G van den Bnnk 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 0306375200 

Penningmeester: 
S Tuin 
Telefoon 0598626447 
Email mrQardm^ó^gmaü com 

Verenigingszaken/vicevoorzitter: 
B Mol 
Telefoon 0345613002 
E mail benmol^izmove n\ 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 0334806816 
Email walravm exqms<§)casema n! 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken: 
S) Bangma 
Telefoon 0187611542 
E mail shangma(§)xs4a\\ nl 

Pers en Publiciteit 
Vacature 

Webmaster KNBFsite 
(www knbfnl) 
J Boon 
Email u?ebmüster<|)knbfTi[ 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
IJ M Pieters 
Telefoon 0715761726 
Matenaakommisians 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
Email e knies«5)plünet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothwaris 
Mevr PM van der Meer 
Telefoon 0302205348 

De bibhotheek van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten
verenigingen IS gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035 5412526 
Email bibIiotheel<@>knb/n[ 

Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr WP Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeunngsdienst 
Voorzitter 
FCW van Beckum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de siaetans van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
27i8ACZoetermeer 
Telefoon 0793611910 
Email bondskeunngsdienst(g)planet nl 

^ Serviceafdelmg 
^ Informatie over de Serviceafdeling 
— wordt verstrekt door het 

Bondsbureau m Utrecht 
Bestellingen via het Bondsbureau, 

^ 1 "I Bankrekening 3264776 ten name van 
■ I X N^^^ bijzondere activiteiten 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

FRED VAN DEK BRINK 
OVER PERSOONLIJKE 
POSTZEGELS 

Het lijkt er op dat steeds 
meer mensen gemteres
seerd raken in persoon
lijke postzegels. Nadat de 
verzamelaar/filatelist eerst 
terughoudend was en zich 
soms zelfs laatdunkend 
uidiet over deze zegels, 
lijkt het keerpunt inmid
dels bereikt. De ontwik
keling van de persoonlijke 
postzegel in Nederland 
is absoluut interessant te 
noemen. De persoonlijke 
postzegel is een commer
cieel succes. Volgens TNT 
Post zijn er inmiddels al 
enkele honderdduizenden 
verschillende afbeel
dingen op persoonlijke 
postzegels verschenen 
en worden jaarlijks circa 
500.000 velletjes van lo 
zegels gedrukt! 
Het blijkt dat de liefheb
ber bereid is om soms een 
aanzienlijk hogere prijs 
te willen betalen dan de 
frankeerwaarde aangeeft. 
Dit is niet gebruikelijk 

bij zojuist verschenen 
zegels. De verkoopprijs is 
niet goed vast te stellen. 
Soms zijn de zegels in 
een erg kleine oplage 
aangemaakt, waardoor 
de kostprijs hoger is dan 
de frankeerwaarde. Vaker 
komt het voor, dat een 
toeslag wordt berekend 
voor een goed doel of 
algemeen nut. Neem 
bijvoorbeeld de zegels 
voor Haiti of de zegels van 
een al dan niet jubilerende 
vereniging die zijn finan
ciën wat wil bijspijkeren. 
Meer en meer zie je ook 
zegels die uit louter 
commerciële redenen van 

een hoge verkoopprijs 
zijn voorzien. De zegels 
worden daarvoor speciaal 
aangemaakt. Voorbeel
den hiervan kun je op 
de diverse veilingsites 
aantreffen. In musea tref 
je meer en meer velletjes 
met drie persoonlijke 
postzegels aan, waarvan 
de afbeeldingen gerela
teerd zijn aan de expositie 
in het museum. 
Al met al komen steeds 
meer nietverzamelaars 

in aanraking met leuke 
persoonlijk postzegels, 
waarvan de afbeeldingen 
of het doel hun aanspre
ken, alleen al vanwege het 
feit, dat ze er op dat mo
ment mee in aanraking 
komen. Mogelijk dat de 
vonk bij een goed deel van 
deze mensen overslaat en 
dat zij verder geïnteres
seerd raken in postzegels 
en filatelie. Bij verenigin
gen zijn de eerste nieuwe 
leden met belangstelling 
voor persoonlijke postze
gels al ingestroomd. 
Het valt nog niet op, dat 
er zoveel verschillende 
persoonlijke postzegels 
zijn, omdat ze best lastig 
te krijgen zijn. Echter, 
bij deze grote aantallen 
verschillende zegels en de 
geldende verkoopprijzen 
is het voor de verzamelaar 
zaak om tijdig te specia
hseren. 
Belangrijk in dit verband 

is, dat de postzegel zo 
aandacht, ook in de pers, 
krijgt op plaatsen en 
momenten, dat dit anders 
niet zou zijn gebeurd. 
Hier liggen duidelijk 
kansen voor onze ver
enigingen. Stimuleer het 
werken met persoonlijke 
postzegels in uw buurt bij 

organisaties, bij evene
menten en bij bijzondere 
gebeurtenissen. Het mes 
snijdt aan twee kanten: de 
betreffende organisaties 
hebben een aantrekke
lijk product dat geld en 
belangstelling kunnen 
opleveren en de vereni
ging en het verzamelen 
van postzegels krijgen 
aandacht door op slimme 
wijze het momentum te 
gebruiken. 
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INTERNATIONALE 
FEPATENTOONSTELLING 
ANTVERPIA2010 

De FEPAtentoonstelling 
in België werd van g tot en 
met 12 april 2010 tegelij
kertijd gehouden met de 
nationale tentoonstelling 
ANTVERPIA 2010 en de 
6e BIRDPEXtentoonstel
ling. Het evenement vond 
plaats in de hallen van het 
Antwerpen Expo complex 
in Antwerpen. Prachtige 
inzendingen waren te 
zien in de eresalon van de 
Europese en de Belgische 
Academie voor Filate
lie. De jury had er een 
flinke klus aan om in de 
verschillende wedstrijd
klassen 390 inzendingen 
te beoordelen. Van deze 
inzendingen Icwamen 
er 19 uit Nederland. De 
Nederlandse inzendingen 
werden bekroond met: 
Goud: Dirk Speksnijder 

Stephanie Kuiper bij hctjuryflcsprek tijdens de FEPA tentoonstelling. 

en Piet Struik. 
Groot verguld zilver: 
Victor Coenen, Hotze 
V^̂ iersma, Zegert van 
Duijn, Jo Toussaint, Henk 
Buitenkamp (eenkader) 
en Patrick Peschke plus 

ereprijs (jeugd). 
Verguld zilver: Sijtze 
Douwstra, Nico Hel
ling, Hans van der Horst 
(eenkader), Arie Olckers 
(eenkader) en Wim 
Stronkhorst (eenkader). 

Groot Zilver: Bart Bei
mers, Han Kaijser (eenka
der), Jense Mulder (jeugd) 
en Stephanie Kuipers 
(jeugd). 
Zilver: Ton van de Laar en 
Wim Tukker. 



BONDSSPELDEN 

De Koninklijke Neder
landse Bond van Filate
listenverenigmgen wenst 
door toekenning van de 
Bondsspeld diegenen te 
eren, die zich op bestuur
lijk of organisatorisch 
niveau in de, bij de Bond 
aangesloten, verenigin
gen langdurig bijzonder 
verdienstelijk hebben 
gemaakt. De Bondsspeld 
kan worden toegekend in 
goud, zilver of in brons. 
Het ereteken is een draag
speld in de gradatie goud, 
zilver of brons. 

In hetjaar 2009 zijn 
gouden spelden uitge
reikt aan: M. Dijkstra te 
Coevorden, J.C. Fidder te 
Kampen, W.P. Heere te 
Utrecht en H. de Weerd te 
Venebrugge. De zilveren 
speld werd uitgereikt aan: 
Mw. T.A.M. Bonnyai
Rikken te Aalsmeer, H.B. 
Burgman te Amsterdam, 
J.C. van Dum te Rotter
dam, M.A.H. Hagenaars, 
Mw.Th.G.M. HofPlatte 
Wolvega, T. Honkoop te 
Stolwijk, H. Jonkman te 
Steenwijk, M.J. Rijkers 
te Helmond, G. Smit te 
Hardenberg, J.C. ter Welle 
te Steenwijkerwold en J. 
Wijngaarden te Waddinx
veen. De bronzen speld 
was voor: A. Beekman, 
Mw. A. Hartstra, Mw. 
A.M. de Kort te Alphen 
a/d Rijn, P. de Hoop te 
Dalen, Mw. P.H. Jansen
Bouman te Alphen a/d 
Rijn en F.J. van der Vegte 
te Wijk bij Duurstede. 

In hetjaar 2010 werden 
tot nu toe (30 april 2010) 
de volgende spelden 
uitgereikt. Gouden speld: 
J.H.H. Sängers te Vleuten. 
Zilveren speld: Mw. 
E.M.A. LimmenStege
meijer, J.G.J. Gijtenbeek, 
C.J. van der Horn, L. 
Louwerse te Reeuwijk en 
A. Schipper. De bronzen 
speld werd uitgereikt aan: 
G. Bosman te Wijk bij 
Duurstede, R.L. Herscheit 
te Dieren, F.R. van de 
Hoofdakker, J. Hooger
brug, P. Hoogerbrug, 
A.W. de Jong, P.C.C, de 
Koning, A.P.F. Marij
nissen, H.J. Moerings, 
R.J.R.S. Moonen, A.J. 
Onderstal, G.Th. van der 
Sluijs en S. Zuhr. 

ANTVERPIA 2010 Souvenir 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP FILATELIE 
CHAMPIONNAT EUROPEEN DE PHILATELIE 
EUROPAISCHE MEISTERSCHAFT PHILATELIE 

ANTVERPIA 2010 
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NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING ANTVERPIA 2 0 1 0 

In een aparte zaal vond 
tijdens de internationale 
FEPA competitie 'Eu
ropean Championship' 
ook een tweede tentoon
stelling plaats: ANTVER
PIA 2010, de Nationale 
Postzegeltentoonstel
ling. Maar niet alleen 
Belgische inzenders 
namen deel, ook Neder
land was volop vertegen
woordigd in bijna alle 
klassen. Elf Nederlandse 
inzendingen waren te 
bewonderen naast de 78 
Belgische. De concurren
tie was dan ook groot. De 
volledig Belgische jury 
l<wam tot enkele hoge 
bekroningen. Adam van 
der Linden behaalde met 
zijn inzending 'De Hoge 
waarden van Koningin 
Wilhelmina, type Konij
nenburg' groot goud en 
een ereprijs. Ook Hans 
van Dooremalen kreeg 
groot goud voor zijn 
inzending 'USA, the fo
reign postal card of 1879' 
en een ereprijs. Jacques 
Bot met zijn inzending 

'Fokkervluchten uit 
het interbellum' groot 
verguld zilver. Danny 
Jimmink had een eenka
der inzending 'Meet on 
Rings', goed voor groot 
goud en een ereprijs. In 
de Open klasse behaalde 

mevrouw Joke van Strien
Veurtjes de op een na 
hoogste bekroning met 
haar inzending 'Middel
eeuws Drieluik', waar
voor ze goud kreeg. In 
de klasse literatuur was 
Kees de Baar iedereen de 

baas met zijn boek 'De 
brievenposterij in Staats
Vlaanderen met maar 
liefst 93 punten: groot 
goud. Alle deelnemers: 
van harte gefeliciteerd 
met deze resultaten! 

BONDSBUREAU GAAT HEEL EVEN DICHT 

Het Bondsbureau zal ge
durende de zomervakantie 
gesloten zijn van 16 juli 
tot 9 augustus 2010. Het 

Bondsbestuur en de mede
werkers van het Bonds
bureau wensen u een heel 
goede vakantie toe. 

BIRDPEX 2 0 1 0 

Tijdens de internationale 
FEPA postzegeltentoon
stelling en de nationale 
postzegeltentoonstelling 
ANTVERPIA 2010 vond 
ook een derde tentoon
stelling plaats: BIRDPEX 
2010. Hetwasdeóe 
filatelistische tentoonstel
ling "vogels". Het is een 
internationale tentoon
stelling 'vogels' die om de 
vier jaar plaatsvindt. Na 
Christchurch (NieuwZee
land, iggo), Rosenheim 
(Duitsland, 1994), Londen 
(GrootBrittanniè, 1998), 
Leek (Nederland, 2002) 
en Norresundby (Dene
marken, 2006) werd de 6e 
tentoonstelling gehouden 
in Antwerpen (België, 
2010). Elke 'vogeP
filatelist kan deelnemen 
 een voorkwalificatie is 
niet nodig  in de klassen 
thematische filatelie, 
maximafilie, open klasse, 
postgeschiedenis, tra
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ditionele filatelie en één 
kader (ook jeugd). Tien 
Nederlandse inzendingen 
waren aanwezig. De heer 
Peter van Nies had drie 
inzendingen. In de the
matische klasse scoorde 
hij met zijn inzending 
'The Family Life of Birds' 
87 punten, goed voor 
goud. Hetzelfde aantal 
punten maar nu met een 
ereprijs erbij was voor 

zijn eenkader inzending 
'Elstern  schwarzweiss 
aber farbenreich'. Dat 
postzegels met afbeel
dingen van vogels veel 
worden verzameld blijkt 
wel uit het grote aantal 
van 62 inzendingen. 



FILATELISTISCHE RONDREIS 
DOOR EUROPA 

ARIE N O O R L A N D , R O T T E R D A M 

Daar aangekomen zal er in 
eerste instantie van een moment 
van rust worden genoten om 
daarna het plezier van het 
vakantievieren in volle teugen te 
kunnen genieten. De dagelijkse 
beslommeringen en verplichtin
gen die voortvloeien uit werk of 
anderszins worden opzij gezet 
en ook het verzamelen van 
postzegels staat enige weken op 
een laag pitje. 
Maar dat betekent niet, dat de 
filatelie tijdens de vakantie hele
maal aan de kant moet worden 
gezet. Ook in het buitenland 
liggen immers kansen om de 
verzameling te verrijken. Een 
bezoek aan een postkantoor is 
altijd de moeite waard. Soms 
liggen hier nog oudere zegels 
onder de toonbank die samen 
met de actuele emissies een 
welkome aanvulling zijn voor uw 
verzameling. Om de vakantiepret 
te verhogen hebben wij een toe-

De vakantie staat vi/eer voor de deur. De komende weken 

zullen vele lezers onder u weer op pad gaan om te 

genieten van de vrije weken. Per vliegtuig, auto, fiets of 

met een ander vervoermiddel wordt de reis aanvaard naar 

bekende of minder bekende bestemmingen. 

ristische rondreis samengesteld 
langs enkele populaire Europese 
vakantiebestemmingen aan de 
hand van - zoveel mogelijk -
recente uitgiften. We beginnen 
onze reis in Frankrijk waar eind 
maart een zegel werd uitgege
ven, waarop de terugkeer van 
Savoye bij Frankrijk wordt her
dacht (afb. i ) . Bij het Verdrag 
van Turijn deed het koninkrijk 
Sardinië afstand van dit gebied. 
Ook Nizza, het latere Nice, 
kwam hierbij onder beheer van 

Napoleon III. Villeneuve-lès-
Avignon in het departement 
Gard is de volgende plaats die 
we aandoen. Deze plaats staat 
op een zegel die afgelopen 19 
april werd uitgegeven (afb. 2). 
Het afgebeelde Fort Saint-
André uit 1292 werd gebouwd 
door koning Philips IV, ook wel 
bekend als Philips de Schone. 
Het fort moest destijds gezien 
worden als machtsvertoon 
ten opzichte van de pauselijke 
macht in de nabijgelegen stad 

Avignon. Een andere stad die 
de Franse posterijen in april 
met een zegel vereren, is 
Colmar in de Elzas (afb.3). De 
stad staat bekend als 'Hoofd
stad van de Elzasser wijn'. Al in 
de middeleeuwen werden hier, 
dankzij het gunstige klimaat, 
voortreffelijke en in geheel 
Europa populaire wijnen gepro
duceerd. 

Onder water kijken 
Het prinsdom Monaco is onze 
volgende bestemming. Eind april 
verscheen biereen tweetal zegels 
met onderwerpen die voor de 
bezoekers interessant zijn. Op 
het zegel met het onderwater na
tuurpark Larvotto staat een schelp 
(afb. 5) die herkenbaar is als 
Pinna nobilis. Het Nationaal Park 
Mercantour krijgt aandacht met 
een zegel waarop een lelie (Lilium 
martagon) is afgebeeld (afb. 6). 
Van Monaco gaat onze reis naar 
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Spanje. We kiezen voor de weg 
door de Pyreneeën en gaan via 
het Franse deel van Andorra. 
Deze miniatuurstaat is rijk aan 
natuur en bracht dit afgelopen 
mei tot uitdrukking met een 
zegel, waarop schapen in een 
bergwei staan afgebeeld (afb. 4). 
Vele toeristen die naar Spanje 
gaan komen, helaas, niet verder 
dan de Spaanse stranden. 
Maar ook hiervan is een zegel 
uitgegeven. Op de tweede dag 
van dit jaar verscheen, in het 
kader van toerismepromotie, 
een zegel waarop zee, strand en 
een paard zijn afgebeeld (afb. 
7). Bovendien werd het zegel 
opgesierd met een fraaie dame 
meteen Manilla-omslagdoek 
en een anjer in de hand. Een 
tweede zegel die Spanje dit jaar 
uitgaf met een onderwerp, dat 
in het kader van een bezoek de 
moeite waard is, werd begin 
maart uitgegeven. Het is een 
blokje met zegel met daarop de 
kathedraal van Plasencia (afb. 
8). Deze plaats in de provincie 
Extrameaura werd gesticht door 
de Moren en kreeg als naam 
Ambroz. Het oudste deel van 
de kathedraal, dat dateert uit de 
dertiende eeuw, doet nog steeds 
dienst als parochiekerk. 
Ook de Spaanse plaatsen die 
sinds 2003 zijn vermeld op de 
werelderfgoed lijst van Unesco 
komen dit jaar in het uitgiftepro
gramma aan bod. Op 15 april 
verschenen twee zegels, waarop 
aandacht voor Übeda en Baeza 
(afb. 9, io) . In de eerstgenoem
de plaats is er aandacht voor 

het Huis met de Torens uit de 
Moorse periode en in Baeza is 
het Paleis van jabalquinto zeker 
een bezoekje waard. Het Go
tische paleis is gebouwd in de 
kenmerkende Isabella-stijl. Een 
stijl die in zwang was tijdens 
de regeerperiode van koningin 
Isabella I, waarbij Gotische 
en Moorse motieven werden 
vermengd. 

Lekkere broodjes 
De Portugezen laten het in toe
ristisch opzicht met hun zegels 
nog even afweten. Bezoekers 
aan dit land kunnen een speur
tocht ondernemen naar een 
van de middelen van openbaar 
vervoer die op de zegelemissie 
van 8 maart j l . is afgebeeld (afb. 
n ) . Een lekker broodje voor 
onderweg is afgebeeld op de ze
gels die de Portugese posterijen 
begin april hebben uitgegeven 
(afb. 12). We blijven in Zuid-
Europa en trekken naar Italië. 
Hier zijn het vooral religieuze 
gebouwen die dit jaar filatelis-
tisch de aandacht trekken. In 
februari en maart jl. verschenen 
zegels met de basiliek van de 
Heilige Maria van Collemag-
gio in L'Aquila en de basilieK 
van Onze Lieve Vrouwe van 
Wonderen in Motta di Livenze 
(afb. 13,14). De eerstgenoemde 
basiliek werd gebouwd in 1287 
en is nog steeds een pelgrims
oord, omdat zich hier het graf 
van paus Celestinus V bevindt. 
Het gebouw werd tijdens de 
aardbeving in april vorig jaar 
ernstig beschadigd. 

De basiliek in Motta di Li
venze werd 500 jaar geleden 
gebouwd naar aanleiding van 
de verschijning van Maria aan 
de eenvoudige boer Giovanni 
Cigana. Het gebouw staat, hoe 
kan het anders, aan de Piazzala 
Madonna; om precies te zijn op 
nummer 2. 

't Is fijn in de trein 
In de serie 'Artistiek en Cultureel 
Erfgoed' hebben de Italiaanse 
posterijen in mei een zegel 
uitgegeven met daarop een 
afbeelding van een trein van de 
honderdjarige Bemina-expres 
(afb. 15). De trein rijdt de route 
van het Italiaanse Tirano naar 
Chur. Het traject van de reis is in 
2008 opgenomen op de lijst van 
werelderfgoed van Unesco. Een 
rit met deze trein is een bijzon
dere toeristische ervaring. 
De post in Griekenland laat het 
dit jaar tot nu toe op toeristisch 
gebied afweten. 
De laatste serie die in dit kader 
het licht zag kwam uit op 20 juni 
2009. Hierop staan de Unesco-
werelderfgoedmonumenten die 
het land rijk is. Met afbeeldingen 
van de Acropolis, Meteora, 
Delphi, Mycenae (afb. i6), Mys-
tras en Delos kunnen toeristen 
hun postfilatelistisch frankeren. 
De zegels zijn zowel los als in 
een velletje met de zes zegels 
verschenen. We reizen verder. 
Van Griekenland gaan we naar 
het buurland Turkije. Hier heeft 
de Turkse postdienst in januari 
een bijzondere uitgave het licht 
doen zien waarin Istanboel als 

een van de Europese cultuur-
hoofdsteden van 2010 uitvoerig 
wordt belicht. In een tweetal vel
letjes met elk acht zegels komen 
vele facetten van het dagelijkse 
leven in deze metropooTaan bod 
(afb. 17). Ook is in deze uitgifte 
de nodige ruimte gegeven aan 
de fascinerende Turkse bouw
kunst. 

Licht aan de kust 
Via Bulgarije, waar op filatelis-
tisch terrein al enige tijd geen 
toeristische onderwerpen zijn 
belicht, komen we aan in Roeme
nië. Liefhebbers van vuurtorens 
kunnen hier terecht in Dulina, 
Mangalia, Tuzia en bij de noor
delijke haven van Constanza. 
De torens in deze steden staan 
afgebeeld op een in maart j l . 
uitgegeven velletje. Op de nierbij 
afgebeelde zegel (afb. i8) staat 
de in 1802 gebouwde vuurtoren 
van Sulina. De plaats is gelegen 
in de Donau-delta aan de kust 
van de Zwarte Zee. Sulina is niet 
aangesloten op het Roemeense 
wegennet en kan uitsluitend per 
boot worden bereikt. Slovenië 
is het volgende land, dat we op 
deze filatelistische reis aandoen. 
Eind maart gaf Posta Slovenija 
een toeristisch zegel uit met een 
luchtfoto van Isola (afb. 19). Het 
havenstadje kent een rijke ge
schiedenis. De stad is ontstaan 
uit een door de Romeinen ge
bouwde nederzetting. Lange tijd 
heeft de republiek Venetië nier 
de scepter gezwaaid en ook de 
Fransen hebben het gebied lange 
tijd in hun macht gehad. De 
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historische binnenstad is zonder 
meer een bezoek waard. 
We zetten de reis voort in noor

delijke richting en nemen een 
kijkje in Oostenrijk. De posterijen 
in dit land kennen een uitgebreid 
emissieprogramma waarin van 
tijd tot tijd ook aandacht voor 
toeristische thema's. Zo werd 
half mei een tweetal zegels 
uitgegeven met schilderijen 
waarop afgebeeld respectievelijk 
het keizerlijk Feestslot Hof (afb. 
20) en de gemeente Maria TaferI 
(afb. 21). Het Feestslot Hof is 
een sprekend voorbeeld van 
de Oostenrijkse Barokarchitec

tuur. Het werd, tussen 1725 en 
1729, gebouwd in opdracht van 
prins Eugene von Savoye. Hij 
gebruikte het voor uitbundige 
feesten met zijn vele gasten. Het 
slot diende tevens als uitvals

basis voor zijn jachtpartijen. 
Later kwam net slot in bezit van 
keizerin Maria Theresia. Zij voor

zag het gebouw van een tweede 
verdieping. 

Van renaissance naar barok 
Het zegel waarmee aandacht ge

vraagd wordt voor de gemeente 
TaferI toont de plaatselijke 
basiliek. De eerste steen hiervoor 
werd gelegd in 1660. Aanvan

kelijk startte de bouw geheel in 
renaissancestijl, maar tijdens 
de werkzaamheden werd in 
toenemende mate de barokstijl 
toegepast. De bouw duurde tot 
1710. In 1724 werd de basiliek 
ingewijd. Het hooggelegen 
gebouw IS goed zichtbaar vanaf 
de Donau. Jaarlijks bezoeken 

vele bedevaartgangers het in de 
basiliek aanwezige beeld van Ma

ria der Smarten. 
Vanuit Oostenrijk maken we een 
klein uitsapje naar het vorsten

dom Liechtenstein. Hier maken 
we kennis met hedendaagse ar

chitectuur zoals bijvoorbeeld het 
vulstation voor aardgas in Vaduz 
(afb. 22). Hetzegel is onderdeel 
van een serie met nog een zegel, 
waarop een transformatorsta

tion in Schaan is afgebeeld. Het 
gasstation, dat midden 2003 
in gebruik werd genomen, kan 
als een bijzonder bouwwerk 
worden omschreven. Het station 
heeft een futuristische uitstra

ling en wordt soms aangeduid 
als 'UFOstation'. De elliptisch 
gevormde container die op vier 
pilaren vijf meter boven de grond 
is geplaatst, bevat alle benodigde 
technische voorzieningen. Hier

onder bevindt zich een tweetal 
vulstations, een voor auto's en 
een voor bussen. Het station 
werd gebouwd door de Italiaanse 
bouwonderneming SAFE. 
Zwitserland kunnen we op onze 
Europese rondreis natuurlijk met 
overslaan. Het land trekt jaarlijks 
vele miljoenen toeristen die het 
gehele jaar kunnen genieten 
van alles wat het land te bieden 
heeft. Vele door de Zwitsers 
gehanteerde tradities en gebrui

ken zijn voor de toeristen een 
aantrekkelijke afwisseling in hun 
dagelijkse portie natuurschoon 
en sportieve geneugten. Op 4 
maart j l. verscheen een serie van 
vier zegels met aandacht voor 
Zwitserse tradities. Volksdansers 

(afb. 23), een schutter met ge

weer, tamboers en pijpers met 
hun muziekinstrumenten en tot 
slot jodelaars geven een beeld 
wat de Zwitsers in traditioneel 
opzicht in huis hebben. 

Boom uit de middeleeuwen 
We vertrekken naar Duitsland. 
Ook een land dat enkele malen 
per jaar zegels uitgeeft die het 
predicaat 'toeristisch' verdienen. 
Begin dat jaar verschenen zegels 
met daar op afbeeldingen van de 
St. Michaeliskerkm Hildesheim 
(afb. 24) en het stadje Limburg 
a/d Lahn (afb. 25). Met de uitgifte 
van deze zegels werd respec

tievelijk het 1000 en 1100ja

rig bestaan herdacht. De St. 
Michaeliskerk is vooral bekend 
om de fraaie plafondschildenng 
die hier is aangebracht. Op een 
afmeting van ruim 27 x 9 meter 
is een i3eeeuwse schildering van 
de 'Boom van Jesse' afgebeeld. 
Het is een middeleeuwse schil

dering, waarin de stamboom van 
Christus tot uitdrukking wordt 
gebracht. Het stadsbeeld van 
Limburg a/d Lahn wordt gedomi

neerd door de prachtige, vroeg

Cotische Domkerk. Gebouwd 
naar het voorbeeld van de Franse 
kerken. Het kleurrijke exterieur is 
te danken aan de restauratie die 
plaatsvond tussen 1968 en 1972. 
In Het stadje aan de Lahn is het 
zeker de moeite waard om in 
juli de Rheingauer Wijndagen te 
bezoeken. 

We gaan verder en trekken naar 
het noorden van Duitsland. Naar 
Helgoland om precies te zijn. De 

vogelwacht op dit eiland bestaat 
l oo jaar en dat was voor de 
Duitse Post aanleiding om begin 
apnl een blokje uit te geven (aft). 
26). Hierop staat een vlucht 
vogels boven een landtong 
afgebeeld. Deze landtong, in 
de volksmond 'Lange Anna' ge

noemd, rijst ongeveer 60 meter 
op uit zee. Helgoland ligt m de 
Duitse bocht en is vanuit enkele 
Duitse plaatsen per boot of vlieg

tuig bereikbaar. Ook uit de Eems

haven in Groningen vertrekt 
regelmatig een veerboot naar het 
verkeersvrije eiland. Helgoland is 
een broed en pleisterplaats voor 
vele zeevogelsoorten. 

Kijkje op het platteland 
Vanuit Duitse havens vertrek

ken ook veerboten naar diverse 
Scandinavische havens. De noor

delijke landen zijn voor velen een 
fijne vakantiebestemming. Wij 
kiezen voor een rechtstreekse 
verbinding naar de Finse hoofd

stad Helsinki. Dit om te kijken 
wat de Finnen te bieden hebben. 
Op 8 maart jl. verscheen hier een 
postzegel boekje met vijf zegels 
met als thema 'plattelandsro

mantiek'. De dagelijkse bezighe

den van de plattelandsbewoners 
worden hierop attractiefin beeld 
gebracht. De afbeeldingen zijn: 
schommelende kinderen met 
aardbeien en een paard (afb. 27), 
twee jongens met gevangen vis 
en mosselschelpen, een man op 
tractor en boerderij, meisje melkt 
koe en tot slot een violist en dan

sende mensen. Beelden die de 
vakantievierende buitenlanders 
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nog lang als aandenken op hun 
netvlies houden. 
We nemen de boot en gaan naar 
Zweden. Ook daar betrekkelijk 
weinig nieuws op filatelistiscn 
gebied als het om toerisme gaat. 
Eind januari kwam hier een serie 
zegels beschikbaar met afbeel
dingen van een vijftal kastelen. 
Zoals de meeste Zweedse zegels 
zijn ook deze uitsluitend in 
een boekje beschikbaar. De vijf 
afgebeelde kastelen zijn Vads
tena, Läckö, Sofiero, Uriksdal en 
Tjolöholm (afb. 28). Het kasteel 
Tjolöholm ligt op een schierei
land in de Kungsbackafjord in 
de provincie Halland, niet ver 
van de stad Göteborg. Een half 
uurtje met de auto richting het 
zuiden en u bent er. Beslist de 
moeite van een bezoek waard. 
Het interieur dat begin vorige 
eeuw uit GrootBrittannië werd 
aangevoerd is geheel in de oor
spronkelijke staat bewaard ge
bleven, jaarlijks komen 200.000 
bezoekers naar het kasteel en de 
omliggende parken om er een 
aangename dag door te brengen. 

Goed op w ^ 
Buurland Noorwegen kwam 
half april jl. met een serie van 
zes zegels die het toerisme als 
onderwerp hebben. Ook deze 
zegels zijn in boekjes beschikbaar. 
Afgebeeld zijn de wegen die voor 
de toerist aantrekkelijk zijn. Niet 
alleen maar als doorgaande weg 
maar ook om het natuurschoon 
dat zich aan beide zijden van de 
wegen ontrolt. Het zijn de Vadres
flyaroute, Gamie Stryefjellsveg

;en, Sognefjelletroute, Trollstig
'enroute, Helgelandskystenroute 
met brug en de Lofotenroute 
(afb. 29). De weg naar de eilan
dengroep Lofoten leidt ons ook 
naar een andere Noorse zegel die 
zeker in een toeristisch kader het 
vermelden waard is. In maart ver
scheen een blokje (afb. 30) met 
daarop de belangrijkste activiteit 
op de Lofoten; het op natuurlijke 
wijze drogen van kabeljauw. Het 
eindproduct hiervan is stokvis, 
een delicatesse die wereldwijd 
wordt geëxporteerd. 
Wij spoeden ons zuidwaarts en 
steken na een fikse autotocht, 
waarbij we vanzelfsprekend 
gebruik maken van enkele 
hiervoor genoemde routes, over 
naar Denemarken. Na aankomst 
van de veerboot njden we naar 
Ebeltoft. Hier bezoeken we het 
schroevenfregat 'Jylland' (afb. 31). 
Dit bijzondere houten schip, in 
zijn klasse een van de grootste ter 
wereld, werd in i860 in gebruik 
genomen en enkele jaren later 
was het in oorlogshandelingen 
betrokken tijdens de slag bij Hel
goland. Hierin streed het tegen de 
OostenrijksPruisische vloot en 
werd hierbij zwaar beschadigd. In 
1908 werd net schip van de sloop 
gered en nu is het een museum
stuk. De 'jylland' staat, samen 
met nog een viertal schepen, op 
een zegelemissie ter gelegenheid 
van het 500jarig bestaan van de 
Deense marine. 

Een ander jubileum dat voor de 
Deense posterijen aanleiding 
was voor een tweetal bijzondere 
zegels, is het eeuwfeest dat de 

paardenrenbaan Klampenborg 
dit jaar viert (afb. 32). Gelegen in 
een noordelijke buitenwijk van de 
hoofdstad Kopenhagen. In juni 
2010 staan hier enige belangrijke 
wedstrijden op het programma. 
Voor de liefhebbers die op deze 
renbaan een gokje willen wagen 
wellicht een bestemming om te 
onthouden. 

Beschermde dieren 
Ook nu maken we gebruik van 
een veerdienst om vanuit het 
Deense Esbjerg naar de Britse 
eilanden te varen. De Britten 
hebben de afgelopen maanden 
slechts eenmaal een serie uitgege
ven die voor natuurliefhebbers on
der de toeristen de moeite zeker 
waard is om aandacht aan te 
schenken. In april gaf Royal Mail 
een velletje uit met een tiental 
samenhangende zegels, waarop 
beschermde diersoorten staan 
afgebeeld die in of rondom het 
Britse rijk hun natuurlijk woonge
bied hebben. De bultrugwalvis, 
wilde kat, bruine grootoorvleer
muis, bunzing, potvis, waterrat, 
grote hoefijzemeusvleermuis, 
otter, hazelmuis en egel (afb. 33) 
■even een beeld van de Britse 

auna. 
Van Engeland naar Ierland is een 
betrekkelijk korte overtocht. Hier 
kunnen we op zoek gaan naar de 
Keltische kruizen die staan afge
beeld op de zegels die op 23 april 
jl. zijn uitgegeven. Het betreft een 
strip van vier samenhangende 
zegels met het Drumcliftekruis, 
Carndonaghkruis, Ahennykruis, 
en Monasterboicekruis (afb. 34). 

De rijk gedecoreerde Keltische 
kruizen, die dateren uit achtste 
en negende eeuw, zijn stenen ge
tuigenissen uit een ver verleden. 
Zij dienden in die periode als 
statussymbool, ontmoetingspunt 
of parochiegrens. 
Van Ierland gaan we via Guernsey 
richting Neoerland. Hier gaan we 
op zoek naar de plekjes die staan 
afgebeeld op de frankeerzegels 
die half maart jl. zijn verschenen. 
De zelfklevende zegels laten af 
beeldingen zien van verschillende 
plaatsen langs de kust (afb.35). 
Er is vast wel een zegel Dij die we 
op onze aanzichtkaart richting 
thuisblijvers kunnen sturen. 

Met het bezoek aan Guernsey 
komt een eind aan onze filatelis
tische rondreis door een aantal 
WestEuropese landen die recent 
zegels hebben uitgegeven met 
een toeristisch tintje. Vergeet 
vooral niet tijdens uw vakantie in 
een van de landen die we hebben 
bezocht een bezoek te brengen 
aan het plaatselijke postkantoor. 
Vraag dan de postbeambte 
om wat aardige zegels om uw 
kaarten filatelistiscn gefrankeerd 
te verzenden. Bovendien kunt u er 
wellicht nog iets aardigs opdoen 
voor uw verzameling. 
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Als in oktober 1926 bekend 
wordt, dat de Reichspost in 
een reeks zegels met 'Porträts 
berühmter Deutscher' ook een 
postzegel met een afbeelding 
van Friedrich II - Frederik de Gro
te - uit wil geven, tuimelen de 
kranten in vooral Zuid-Duitsland 
van verontwaardiging over elkaar 
heen. De Bayerische Kurier-
spreekmond van de rechtse 
vleugel van de Bayerischen 
Volkspartei - zet de tegenstelling 
tussen Zuid- en Noord-Duitsland 
op scherp door te benadrukken, 
dat Frederik de Grote vooral een 
Koningvan Pruisen-dus Noord-
Duitsland - is geweest: "Man 
mag die Verdienste Friedrichs II. 
um die Maciitstelliing Preußens 
auch voll würdigen... Ein wahrhaft 
deutscher Fürst war er nicht." De 
Kölnische Volkszeitung deelt 
deze kritiek, maar is tegelijkertijd 
ook bang voor deze kritiek: "Wir 
denken an den innerpolitischen 
Frieden, der uns so notwendig ist 
wie das tägliche Brot. Man sollte 
alles vermeiden, was diesem Frie
den auch nur in geringen Umfange 
schaden könnte." Het is een niet 
gegronde vrees. Nadat Frederik 
de Grote in de eerste wereldoor
log door de Duitse propaganda 
gretig als symbool voor de kracht 
van Duitsland en de liefde voor 
het land in moeilijke tijden is 
gebruikt (afb. \\, is hij na deze 
oorlog als symoool door de 

DE DUITSE 
FRIEDRICH-MARKEN 

M A R T I J N S T E E N B E R G E N , Z W O L L E 

In 1926 gaf de Reichspost voor het eerst een zegel met 

een afbeelding van Frederik de Grote (1712-1786) uit. De 

zegel leidde al voor verschijnen tot vragen in de Duitse 

Tweede Kamer, de Reichstag. Maar ook aan latere Duitse 

zegels met het portret van Frederik de Grote zit een 

luchtje. 
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rechtse politieke partijen inge
pikt. Zo had de Deutsche Volks
partei bij de verkiezingen voor 
de Rijksdag van 1924 een affiche 
gebruikt met een afbeelding van 
Frederik de Grote, begeleid door 
de tekst: "Rettet Preussen!" (afb. 
2) Frederik de Grote lag dus niet 
alleen in de strijd tussen Noord
en Zuid-Duitsland, maar ook 
in de strijd tussen politiek links 
en rechts erg gevoelig. Namens 
links protesteren de communis
ten op woensdag 20 oktober in 
de Reichstag tegen de zegel. De 
zegel zou 'eine Provokation der 
werktätigen Bevölkerung' zijn. 
En rechts? Adolf Hitler, op dat 
moment onbetwist leider van 
de NSDAP, is - hoewel wonend 
in en opererend vanuit Mün
chen - een groot bewonderaar 
van Frederik de Grote. In zijn 
verdediging voor de recht
bank bij zijn veroordeling voor 
zijn mislukte staatsgreep van 
november 1923 beroept hij zich 
op hem, de meerdere kamers 

van zijn woning in München 
zijn versierd met portretten van 
Frederik de Grote en ook in zijn 
boek 'Mein Kampf steekt hij zijn 
waardering voor hem niet onder 
stoelen of Danken. Ook met het 
'werktätigen-argument' van de 
communisten wist hij wel raad. 
Hij gebruikte het citaat waarin 
Frederik de Grote zichzelf de 'eer
ste dienaar van de staat' noemt 
en veranderd het woord 'dienaar' 
subtiel in 'arbeider'. In november 
1926 - de zegel is ondertussen 
ondanks alle protesten gewoon 
verschenen (afb. 3,4) - stuurt 
Hitler Joseph Goebbels naar 
Berlijn om deze stad voor hem 
te 'winnen'. Een van de eerste 
dingen die Goebbels doet in Ber
lijn is de sarcofaag van Frederik 
cle Grote in de Garnisonkirche 
in Postdam - een stad onder de 
rook van Berlijn - bezoeken. In 
zijn dagboeken noemt Goeb
bels het een van de 'indrukwek
kendste momenten ooit' uit zijn 
leven. 

Tag von Potsdam 
Op 30 januari 1933 wordt Adolf 
Hitler tot Reichskanzler verkozen 
en op 13 maart van dat jaar be
noemt hij Goebbels tot 'Reichs
minister für Volksaufklärung und 
Propaganda'. Een van de eerste 
taken van Goebbels is het vieren 
van Hitler's benoeming. Hitler 
was weliswaar al op 30 januari 
benoemd, en 'heel' Berlijn was 
die dag 'spontaan' in gejubel uit
gebarsten, maar de inwijding van 
de nieuwe Rijksdag - het feitelijke 
'kabinet-Hitler' - moest nog 
plaatsvinden. Goebbels zette al
les op alles om van deze dag een 
waar festijn te maken en om het 
volk duidelijk te maken dat Hitler, 
qua formaat, de geroepen opvol
ger van Frederik de Grote was. 
IHet zat hem mee: nog voor zijn 
benoeming was al besloten, dat 
het feest in Potsdam gehouden 
zou worden - d e stad van Frede
rik de Grote. En de Magistratrat 
van Potsdam kwam zelf met het 
voorstel hier de Garnisonkirche 
voor te gebruiken. Beter kon 
Goebbels het zich niet wensen. 
De Garnisonkirche was, naast 
de plaats waar de sarcofaag van 
der Alte Fritz - zoals Frederik de 
Grote in de volksmond genoemd 
wordt - rust, ook de plek waar de 
leden van het Pruisische garde
korps in het verleden trouw aan 
God en koning hadden afgelegd. 
Nu stond Hitler op deze plaats. 
Reichspräsident Hindenburg-
de man die Hitler in januari Tiad 
benoemd - droeg het uniform 
van een Pruisisch veldmaar
schalk (en stond zo voor het 
verleden) en Hitler droeg die dag 
een jacquet (en stond zo voor het 
heden en de toekomst). Met hun 
handdruk-waarbij Hitler, precies 
volgens regie, het hoofd deemoe
dig boog-werd heden, verleden 
en toekomst aaneengesmeed. 
Hitler was onlosmakelijk met 
Frederik de Grote verbonden. 
Frederik de Grote werd die dag 
met 'Preußische Lieder, Glocken
spiele und Reime' geëerd, en 
Goebbels had de Führer als 
opvolger van Frederik de Grote 
naadloos in de tekst ingepast: 
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Du bist nicht gestorben, König 
Fritz. Du lebst! 
Und dein ß//'c/c Inat uns alle dur
chglüht, 
Und all das Große, das jetzt 
geschieht. 
Du gabst unserem Führer den 
KriJickstock zur Hand: 
"Da, mach er mir Ordnung in 
Preufienland. 
Er kann's! Von allen nur Er allein. 
Er soll meines Willens Vollstrecker 
sein!" 
Om er zeker van te zijn, dat de 
mensen de betekenis van de 

dag niet kon ontgaan liet Goeb
bels een ansicht m omloop 
brengen met daarop van 
linksachter naar rechtsvoor
van het verleden naar het heden 
 Frederik de Grote, Otto von 
Bismarck, Paul von Hindenburg 
en Adolf Hitler met daaronder 
de tekst: "Was der König ero
berte, der Fürst formte, der Feld
marschall verteidigte, rettete 
und einigte der Soldat." (afb. 
5,6) Geen mogelijkheid werd 
onbenut gelaten om duidelijk te 
maken, dat Hitler en Goebbels 
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eindelijk bereikt hadden waar 
zij al jaren van droomden: Adolf 
Hitler stond op één lijn met zijn 
grote held Frederik de Grote. 
Wie de ansichtkaart wou verstu
ren kon een postzegel met een 
afbeelding van Frederik de Grote 

Ennnerung an die Feier in der 
Garnisonkirche zu Potsdam aus 
Anlaß der Eróff'nung des Reich
stags 21. März 1933." (aftj. 12, 
13) Tot het bittere einde in 1945 
citeerde Hit ler en gebruikte de 
Duitse propaganda  Frederik 
de Grote te pas en te onpas. 
Een voorbeeld: de catastrofale 
Duitse inval in Rusland staat nu 
bekend als Operatie Barbarossa, 
maar de eerste codenaam was 
Fall Fritz. Naar, inderdaad, 
Frederik de Grote. Een nog beter 
voorbeeld is de film 'Der große 
König' uit 1942, een film over 
Frederik de Grote, lan Kershaw, 
de autonteit onder de Hitler
biografen: "Deze film maakte 
het Goebbels mogelijk Hitler 
door vergelijking tot een latere 
Frederik de Grote te stileren, 
geïsoleerd in zijn majesteite
lijkheid, een heldhaftige strijd 
voerend voor zijn volk tegen 
sterkere vijanden, die hij na de 
nodige crisis en rampspoed 
overwint. In de laatste oorlogsja
ren zou Hitler's zelfbeeld steeds 
meer op dit portret gaan lijken." 
Hitler identificeerde zich aan het 
eind van zijn leven inderdaad 
zo sterk met Frederik de Grote, 
dat het zelfs zijn geliefde en 
'vrouwvooreendag' Eva Braun 
te gortig werd. Een week voor 
hun dubbelzelfmoord zij zei, 
toen ze zag dat hij vlekken op 
zijn uniformjasje had: "Kijk nu 
toch, je bent helemaal vies! Die 
jas kun je niet meer aantrekken, 
hoor! Je moet der Alte Fritz niet 
in alles nadoen..." 
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gebruiken. Want ter ere van de 
inwijding van de Reichstag had 
de Reichspost opnieuw een 
zegel met een arbeelding van 
Frederik de Grote uitgebracht 
 drie zelfs, om precies te zijn. 
(afb. 7,8,9). Op de randen van 
de vellen verwees een tekst naar 
nog een andere ansicht (afb. 10) 
 een ansicht met een afbeel
ding van de Garnisonkirche 
en een voorgedrukte zegel van 
Frederik de Grote. (afb. n ) . Ook 
verscheen er een postzegel boek
je  een Markenheftchen  met 
op de achterkant de tekst: "Zur 

Kriegspostkarte 
Vergeleken bij de film 'Der = 
grosse König' hield de Duitse ° 
propaganda zich filatelistisch _ 
gezien kalm met het gebruik dan ^ 
wel misbruik van Frederik de ^ 
Grote. Indachtig Hitler's gedach ^ 
te, dat herhaling de kracht van " 
propaganda is verscheen m 1937 =: 
ter ere van de Nationale Ausstel "" 
lung Die Deutsche Bnefmarke « I A 
een ansicht met een afbeelding 1 1 7 
van een van de FriedrichMarken 
van 1933 (afb. 14) maar daar blijft 
het bij. Zelfs een seneuze studie 
als Hans Meyers 'Die Philatelie 
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im Dritten Reich' besteedt meer 
aandacht aan de zegel van 1926 
dan aan de zegels van 1933. Tot 
1945 verscheen er geen postze
gel meer met een afbeelding van 
Frederik de Grote. Wel verscheen 
in de oorlog nog een Kriegspost
karte met een afbeelding van Fre-
derik de Grote met de tekst "Das 
Volk, das ich liebe, ist der einzige 
Gott dem ich diene" (afb. 15) en 
een speciale Feldpostausgabe 
van een boekje van Walter Elze, 
Friedrich der Grosse. Geistige 
Welt-Schicksal-Taten. (1942) 
(afb. i6,17) 

het portret op de drie zegels 
van 1933 op een gravure van de 
Duitse kunstenaar Adolph (von) 
Menzel (1815-1905) (afb. 19). 

een hoofd!" In Hitler's laatste 
hoofdkwartier, de Führerbunker 
in Berlijn, zag een telefonist hoe 
Hitler-terwijl buiten een ware 
Götterdämmerung plaatsvond -
's nachts bij kaarslicht in trance 
naar dit schilderij keek. Hitler: 
"Wanneer slecht nieuws mijn hu
meur dreigt te bederven, put ik 
nieuwe moed uit het kijken naar 
dit schilderij." Vijf dagen voor hij 
zelfmoord zou plegen ontbood 
Hitler zijn lijfknecht, Heinz Linge 
(1913-1980). Hij zei, dat Linge 
zijn lichaam na zijn dood moest 
verbranden tot er niets meer van 
over was. "Niemand mag me 
na mijn dood zien en herken
nen." Daarna moest Linge alle 
persoonlijke spullen van Hitler 
vernietigen: zijn uniformen, zijn 
papieren, alles. Alleen het door 
Graff geschilderde portret mocht 
behouden blijven. Hitlers piloot, 
Hans Baur, zou er voor zorgen, 
dat het niet in Russische handen 
zou vallen. In haar memoires 
beschrijft Traudl junge, één van 
Hitler's secretaresses, hoe Baur 
het bij zijn vlucht uit de bunker 
meeneemt: "Flugkapitän Baur 
stopt het olieschilderij van Fre-
derik de Grote, dat hij uit de lijst 
heeft gehaald, in een koker. Hij 
wil het als aandenken meene-

AdolfMenzel 
En Menzel? Menzel was in de 
ogen van Hitler één van de 
grootste schilders ooit. In zijn 
plannen voor het na de oorlog 
te realiseren Führermuseum 
reserveerde Hitler vijf zalen voor 
hem. Menzel's realisme sprak 
Hitler aan, maar Menzel's hoofd
onderwerp nog meer In 1839 
begon Menzel aan een opdracht 
om 400 illustraties te maken 
voor het boek 'Die Geschichte 
Friedrichs des GrofSen'. Toen dit 
afwas, begon hij aan 436 litho's 
voor 'Die Armee Friedrichs des 
Großen in ihrer Uniformierung'. 
Ook maakte hij 200 illustraties 
voor 'Die Werken Friedrich des 
Großen'. Daarnaast schilderde 
Menzel een reeks doeken van 
Frederik de Grote, waaronder 
'Das Flötenkonzert Friedrichs des 
Großen in Sanssouci' (afb. 20). 

^ Anton CrafF 
"• Toch is Hitler, het is niet anders, 
3 te linken aan alle Duitse post-
^ zegels met een afbeelding van 
i Frederik de Grote-zelfs aan 
"" de zegels die ver na de oorlog 

lAA verschenen. Het portret van 
"liiW Frederik de Grote op de zegel 

van 1926 is gebaseerd op het 
schilderij 'Friedrich der Grosse 
im Alter' van de schilder Anton 
Graff (1736-1813) (afb.iS); 

Na de oorlog 
Wie denkt, dat de Duitse post na 
1945 geen zin had om Menzel 
of Frederik de Grote met een 
zegel te eren, denkt fout. De 
stad Berlijn gaf in 1952 een serie 
postzegels van 'Berühmte Män
ner' uit, waarin ook een zegel 
met een portret van Adolph von 
Menzel was opgenomen, (afb. 
21) De zegel zelfheeft niet direct 
met Frederik de Grote te maken, 
twee van de drie eerstedagenve-
loppen met deze zegel wei. De 
eerste heeft een afbeelding van 
het schilderij Das Flötenkon
zert Friedrichs des Großen in 
Sanssouci; (afb. 22) de tweede 
heeft een tekst die niets aan 
duidelijkheid te wensen overlaat: 
"Germany Pays Tribute to Artist 
Moiph V. Menzel 1815 - ic)05 Tine 

; DEUTSCH E POST: 
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lilustrated l-iistory ofFredricli tine 
Great brougint Realism into Ger
many." (afb. 23) Na Menzel is 
in 1962 Anton Graff weer aan de 
beurt. In januari van dat jaar is 
het 250 jaar geleden, dat Frederik 
de Grote geboren werd. Een 
postzegel durft West-Duitsland 
nog niet aan, een speciaal stem
pel wel. (afb. 24). De afbeelding 
is duidelijk gemaakt naar het 
schilderij van Graff. Pas in 1986 
durft West-Duitsland weer een 
postzegel uit te geven met een 
afbeelding van Frederik de Grote, 
(afb. 25) Ook West-Berlijn her
denkt dat jaar de 200e geboor
tedag van Frederik de Grote met 
een zegel. Het stadsdeel kiest 
voor een zegel met het schilderij 
'Das Flötenkonzert Friedrichs 

Om met de eerste te beginnen: 
dit schilderij werd in 1934 voor 
34.000 Mark gekocht door... 
Adolf Hitler. Het schilderij zou 
Hitler in de Tweede Wereld
oorlog bij al zijn tochten langs 
al zijn wisselende hoofdkwar
tieren vergezellen. Tegen zijn 
Generaloberst Heinz Wilhelm 
Guderian (1888-1954) zei Hitler, 
doelend op het schilderij: "Kijk 
eens naar die sterke, blauwe 
ogen, dat brede voorhoofd. Wat 20 



des Großen in Sanssouci' (afb 
26) Van beide zegels verschijnen 
meerdere eerstedagenveloppen 
(afb 27,28,29,30) en er zijn 
ook eerstedagenveloppen met 
beide zegels (afb 31) Opvallend 
IS, dat een eerstedagenvelop 
van West-Duitsland - met dus 
een zegel naar het schilderij 
van GrafF- op de envelop een 
afbeelding van Fredenk naar het 
werk van Menzel heeft (afb 
32) Daarnaast verschijnen van 
de zegel van West-Duitsland 
nog een Maxikarte (afb 33) en 
genummerde kaarten waarop de 
zegel te zien is naast een 'Faksi 
miTedruck der Freimarke aus der 
Serie Kopfe berühmter Deut
scher'1926/1927 (afb 34,35)en 
facsimile's van de zegels uit 1933 
(afb 36) Dat jaar gaat Wolfgang 
Lotz in een artikel in het 'Archiv 
fur deutsche Postgeschichte' 
dieper op de zegel van 1926 in 
Van de zegel van West-Duitsland 
verscheen ook een' Kunstler-
Ersttagsblatt mit Entwürfen zum 
Sonderpostwertzeichen der 
Deutschen Bundespost' (afb 
37) Daaruit blijkt, dat met alleen 
het winnende ontwerp van Eli
sabeth von Janota Bzowski van 
het schildenj van Graff uitging 
Maar liefst vijf andere ontwerpen 
zijn ook duidelijk op dit schilderij 
gebaseerd Eén ontwerp ging uit 
van de gravure van Menzel die 
ook voor de zegels van 1933 is 
gebruikt 
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Graf 
De postzegels verschijnen zon
der tumult te veroorzaken. Dat 
doet vijfjaar later de herbegrafe
nis van Frederik de Grote wel. De 
nazi's hadden de sarcofaag in de 
Tweede Oorlog uit de Garnison
kirche gehaalcf om te voorko
men, dat de Russen het stoffelijk 
overschot van Frederik de Grote 
in handen zouden krijgen. Na 
de oorlog heeft de sarcofaag 
op meerdere plekken gestaan, 
maar in 1991 wordt Frederik 
eindelijk begraven waar hij altijd 
al begraven had willen worden: 
bij zijn honden, bij zijn zomerpa-
leis. (afb. 38) Er verschijnt geen 
postzegel ter gelegenheid van de 
herbegrafenis. 

Pruisen 
Na 1986 is er in Duitsland geen 

zegel meer met een afbeelding 
Frederik de Grote verschenen. 
Toch staat hij in 2001 weer in de 
postzegelcatalogus. Op i8 janu
ari van dat jaar is het 300 jaar 
geleden dat Pruisen ontstond. 
In Duitsland verschijnt een 
postzegel om dit te vieren. Het 
is een wat merkwaardige viering, 
omdat Pruisen door de Geallieer
den als 'Träger von Militarismus 
und Reaktion' in februari 1947 of 
ficieel opgeheven is. Een gewoon 
land heeft een leger, zei iemand 
al eerder, maar Pruisen is een le
ger dat een land heeft. Het heeft 
alles te maken met wat nu 'Der 
Irrweg einer Nation' heet. Ook 
na de Duitse nederlaag in 1945 
bleef de door Hitler en consorten 
gepromote rode draad Frederik 
de Grote - Bismarck - Hinden-
burg - Hitler de Duitse geschied

kundigen bezighouden. Alleen 
was Frederik de Grote nu niet 
meer de grondlegger van al wat 
groots en verheven was, maar 
de bron van alle kwaad. De rode 
draad werd een dwaalspoor, een 
doodlopende weg: der Irrweg 
einer Nation. Dus werd Pruisen 
opgeheven. 
Frederik de Grote staat niet op 
de zegel van 2001. Maar op ver
schillende Numisbnefe van de 
zegel staat hij wel. (afb. 39) Op 
een daan/an is zijn portret is -
verrassend is het niet meer- een 
afbeelding van het schilderij van 
Anton Graff, (niet afgebeeld). 

Slot 
Het schilderij van Anton Graffis 
nu te bezichtigen in de werk
kamer van het zomerpaleis van 
Frederik de Grote in Potsdam, 

Sanssouci, fafb. 40) Tegenwoor
dig wijst de Dij een rondleiding 
verplichte koptelefoon met 
gidstekst wel op het schilderij -
dat het ooit de werkkamers van 
Hitler sierde blijft onvermeld. 
Aan het einde van het verhaal 
wordt het schilderij nog een keer 
genoemd, maar dat is alleen om 
te wijzen op de bewerking die 
Andy Warhol van het schilderij 
van GrafiFgemaakt heeft. (afb. 41) 
Zou Warhol geweten hebben, dat 
Hitler dit schilderij ooit... en dat 
de Duitse post in 1926... 

»DER ALTE FRITZ« 
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1 FFE 13 VERSCHENEN 

De alweer dertiende afle
vering van deze serie boe
ken is verschenen. Zoals 
altijd weer een fantastisch 
mooi uitgevoerd boek 
dat jaarlijks verschijnt. 
Het aantal kleurrijke 
geïllustreerde bladzijden 
is in de loop der jaren ge
stegen van zo'n 130 (deel 
I 1998) naar bijna 200 in 
dit deel. 
Het staat boordevol met 
artikelen over de mondi
ale strijd tegen het verval
sen en het manipuleren 
van postzegels, poststem
pels en poststukken. 
Vele landen, zegels, brie
ven en experts passeren 
de revue. Elke aflevering 
zit boordevol gerichte in
formatie voor de serieuze 
verzamelaar die verder 
kijkt dan een postzegel 
dik is of hoe een poststuk 
gelopen heeft. 
De verzamelaar die op 
de hoogte wil blijven 
van de nieuwe en oude 
technieken die verval
sers en manipuleerders 
gebruiken om klassieke 

NAMrSIE: FILATELISTISCH 
DIEREN EN PLANTENRIJK 

De verzamelaars van 
zegels met afbeeldingen 
uit het dieren en plan
tenrijk vinden in de door 
de Namibische posterijen 
uitgegeven zegels een 
welkome aanvulling 
op hun verzameling. 
NamPost geeft immers 
jaarlijks een aardige 
hoeveelheid zegels uit die 
betrekking hebben op het 
gevarieerde dieren en 
plantenrijk van het land. 
In 2008 telde het uitgifte
programma vier emissies 
met betrekking tot flora 
en fauna en het afgelopen 
jaar l<wam eenzelfde aan
tal uitgiften beschikbaar. 

= Dit jaar kwam NamPost 
S op 6 februari met een 
■̂  velletje waarop een tiental 
ë bedreigde soorten staan 
T, afgebeeld (zie hieronder) 
^ en op 16 april werd een 
S velletje met een zestal vo
2 gels (trappen) uitgegeven. 
= De vele tienduizenden 

I~T~ toeristen die jaarlijks het 
2 3 land bezoeken kunnen 

kennis nemen van een 
bijzonder afwisselende 
flora en fauna. Het land 
kent vele klimaatzones 
en daardoor komen in 

alsmede moderne items 
te verfraaien/verbeteren 
en/ofte vervalsen doen er 
goed aan om deze bladen 
door te lezen. 
In deze uitgave vinden we 
een 33tal artikelen van 
vele bekende en minder 
bekende verzamelaars en 
experts. Een kleine greep 
uit de inhoud: 
Een vervalste noodopdruk 
en afstempeling op het 
Faeröer zegel uit 1919 
(Geoffrey Noer). 
Drie artikelen over 
vervalste postwaardestuk
ken en zegels van Groot 
Brittannië (Alan Huggins 
and Trevor I Harris) 
Vervalste gegraveerde 
zegels van Sicilië (Carl 
Walske). 
De fantasieproducten van 
de Canadese ontwerper 
IVlr. G. Prosser (Charles 
J.G. Verge). 
Vervalste ontwerpen, 
proeven en essays van 
Frankrijk (JeanFrangois 
Brun). 
Artikel over de bekende 
vervalser Philip Spiro, 
Hamburg (V^olfgang 
IVlaassen). 

woestijnen, halfwoestij
nen, savannes en moeras
sen, dieren en planten 
voor die uitstekend zijn 
aangepast aan de natuur
lijke omstandigheden. 
Zowel in het dieren als 
plantenrijk bestaan 
soorten die uitsluitend in 
Namibië voorkomen. Een 
voorbeeld hiervan is de 
Namibische woestijnoli
fant, een ondersoort van 
de Afrikaanse savanneoli
fant, met eigen specifieke 
kenmerken: kleiner dan 
de Afrikaanse olifant en 
prima aangepast aan de 
droge leefomstandighe
den. 
Het toerisme richt zich 
vooral op het bezoek aan 
een of meerdere van de 
vele National Parken die 
het land telt. Enkele be
kende voorbeelden hier
van zijn: Etosha National 
Park, Waterberg Plateau 
Park, Fish River Canyon 
National Park en Caprivi 
Game Park. In deze par
ken is er veel gelegenheid 
tot het observeren van 
wilde dieren. Ook de 
'vogelaars' en liefhebber 
van bloemen, bomen en 

De strijd tegen vervalsin
gen bij internet veilingen 
(Andrew IVl.T. Cheung). 
Verder mag ik een drietal 
artikelen van Nederlandse 
auteurs niet onthouden. 
Een door Spiro vervalst 
stempel (Hans J.A. 
Vinkenborg), de vervalste 
Hongaarse Homonnay 
stempels, ontdekt tijdens 
Fepapost'g4 en moderne 
zegels van Groot Brittan
nië vervalst ten nadele van 
de post (Hendrik W. van 
der Vlist). Verder vinden 
we artikelen over vervalste 
zegels, poststukken en 
stempels van de volgende 
landen; Ecuador, Brazilië, 
Portugal, Frankrijk, 
België, Luxemburg, 
Helgoland, Kurland, Joe
goslavië, Australië, Nieuw 
Zeeland, Filippijnen en 
Newfoundland, Canada. 
Indexen op onderwerp 
en op auteur van de 13 
uitgaven plus een lijst met 
individuele leden van de 
A.I.E.P. besluiten dit 13e 
deel. 

Titel: FFE 13 
(Fakes Forgeries Experts) 
Schrijver; Diversen 
Toal: Meestal Engels met 
samenvattingen in diverse 
andere talen. 
Bladzijden; 194 
Illustraties: Kleur 

Verlijmd, 
sojtcover 30X 23 cm. 
ISBN: 9788799012763 
Uitgever: Postiljonen A/S 
Prijs: 60,Incl. 
verzendkosten. 
In/ormatie // Verkrijgbaar bij: 
Postiljonen, A/S, Köbmager
gode 2, DK1150 K((ibcn
havn, Denmark 

Email: 
salesdep(a)5"ejournal.com 
Website: 
uiuluj.jfej ournal. com 
Voor meer m/o omtrent 
inhoud en/o/verkrijgbaarheid 
m Nederland; 
henk.burgman@gmail.com 

planten kunnen hier hun 
hart ophalen. 
Filatelisten die het 
bijzondere land een 
bezoek brengen, moeten 
niet vergeten om in de 
hoofdstad Windhoek 
even langs te gaan bij het 
hoofdpostkantoor voor 
de laatste nieuwtjes op 
postzegelgebied. 

Op het velletje dat in 
februari is uitgegeven met 

tien zegels 'Postcard Rate' 
staan afgebeeld: lelkraan
vogel (grus caruncula
tus), gazania (gazania 
thermalis), lederschild
pad (dermochelys cori
acea), grote kokerboom 
(aloe pillansii), Kaapse 
gier (gyps coprotheres). 
Witte Namibische toktok
kie (cauricara eburnea), 
jachtluipaard (acinonynx 
jubatus), zwarte neus
hoorn (diceros bicor

nis), wilde hond (lycaon 
pictus), Namapadloper 
schildpad (homopus 
solus). 
Op de rand van het velletje 
staan: Kaapse Jan van 
Gent (morus capensis), 
Damarastern (sterna 
balaenarum), Afrikaanse 
pinguïn (spheniscus 
demersus), dwergpython 
(python anchietae), 
zwartkop impala (aepyce
ros melampus petersi). 

mailto:henk.burgman@gmail.com
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ARTIKEL 73  ZOGENAAMDE MISDRUK BLIJKT EEN KLEURENVERVALSING 

INLEIDING 

In juni 2009 werd mij via 
de secretaris van de keu
ringsdienst van de NVPH 
gevraagd een onderzoek 
te doen naar de op een en
velop geplakte serie kin
derzegels van 1971 (NVPH 
cat. nrs. gg6iooo). Op de 
postzegel met de waarde 
van 20 I10 cent (NVPH 
cat. nr. 997) ontbreekt de 
vlinder, die gedrukt is in 
geel, magenta en zwart 
(afb. I). 
Volgens de bijgeleverde 
informatie zou een zelfde 
los zegel eerder gezien 
zijn. 
De meningen over de 
echtheid van dit op de 
envelop geplakte zegel 
waren verdeeld. 
Als eerste heb ik de 
envelop gescand en de 
bewuste postzegel er uit 
gelicht, waarna ik via 
Weurenmanipulatie deze 
uitgelichte postzegel kon 
gaan bewerken. 

Gebruikte drukmethode 
Deze kinderserie is ge
drukt in rasterdiepdruk. 
De bewuste postzegel van 
20 (10 c is gedrukt met 
de kleuren geel en magen
ta en voor de landsnaam. 

waarde en 'voelsprieten' 
van de vlinder is zwarte 
inkt gebruikt. 
Om deze postzegels 
te kunnen drukken is 
gebruik gemaakt van een 
driekleuren diepdrukpers. 
Dat wil zeggen er zijn 
drie achterelkaar staande 
druktorens gebruikt, 
voorzien van ieder een 
aparte inktunit, druk en 
tegendrukcilinder en 
papierdoorvoer. 
Het uitvallen van één van 
deze drukcilinders zou 
een volledig ontbreken 
van een deel van het 
zegelbeeld tot gevolg heb
ben. Voorbeelden hiervan, 
zoals het ontbreken van 
de landsnaam of een vol
ledige kleur, kunt u terug
vinden in de catalogus. 
Zonder verder onderzoek, 
gezien bovenstaande 
informatie, zou men 
kunnen redeneren, dat 
het ontbreken van de gele 
kleur inderdaad kan voor 
komen. Echter de vlinder 
is ook gedrukt met de 
drukkleur magenta en 
deze kleur is nog steeds 
aanwezig als ondergrond 
voor de landsnaam. 
Daarnaast zijn zowel de in 
zwart gedrukte lands
naam en zegelwaarde 

aanwezig, terwijl de 
zogenaamde zwarte 'voel
sprieten' van de vlinder 
ontbreken. 

Wat houdt kleurenmani
pulatie via de computer 
eigenlijk in? 
Om de gebruikte kleuren
manipulatie methodes te 
kunnen verklaren zal ik 
in kort bestek het begrip 
'kleurengeschiedenis' 
behandelen. 
Zoals eigenlijk iedereen 
wel weet, bestaat het 
zichtbare licht uit een 
bepaald aantal kleuren, 
namelijk rood, oranje, 
geel, groen, blauw, indigo 
en violet (zie afb. 2). Als 
hulpmiddeltje gebruikte 
men vroeger de afkorting 
ROGGBIV. De hoofd of 
primaire kleuren hiervan 
zijn Rood, Groen en 
Blauvwiolet. Deze letters 
ziet u ook meestal wel in 
een kleurenprogramma 
als RGB staan. 
Als men vóór drie witte 
lichtbronnen de kleu
renfilters rood, groen en 
blauvwiolet monteert en 
deze gekleurde licht
bronnen vervolgens over 
elkaar projecteert, krijgt 
men uiteindelijk weer wit 
licht. Deze lichtmenging 

noemt men additieve 
kleurmenging. De tijdens 
deze projectie ontstane 
kleurenmengingen zijn: 
rood I groen = geel; 
blauw(violet) + rood = 
magenta; blauw(violet) + 
groen = cyaan (afb. 3). 

Gaat men nu uit van de 
bij het drukken gebruikte 
drukinkten, bestaande uit 
pigmenten of kleurstof
fen, ook wel kleurende 
bestanddelen genoemd, 
spreekt men van subtrac
tieve kleurmenging, dat 
wil zeggen een opeen
stapeling van kleurende 
bestanddelen. 
De bij het drukken ge
bruikte kleuren zijn dan 
cyaan, magenta en geel. 
In een kleurenprogramma 
aangegeven met de letter 
C (cyan), M (magenta) en 
Y (yellow). Meestal ziet u 
daarbij staan B voor black 
(zwart). Zwart is geen 
kleur, maar uiteindelijk 
de menging van de drie 
hiervoor genoemde druk
kleuren. 
De tijdens het drukken 
door menging ontstane 
kleuren zijn: 
magenta 1 geel = rood; 
geel + cyaan = groen; 
cyaan 1 magenta = 
blauw(violet) (afb. 4). 
Omdat voor het druk

ken veel verschillende 
mengkleuren (kleurto
nen) gebruikt worden 
en men vroeger bij de 
verf of inktfabrikanten 
voor het mengen van deze 
mengkleuren heel veel 
verschillende recepturen 
gebruikte, heeft men op 
een bepaald moment 
een aantal standaardaf
spraken gemaakt. Zo'n 
afspraak is het gebruik 
van PMS kleuren (Pantone 
Matching System), een 
methode waarbij gedu
rende het gehele druk
proces, van ontwerp tot 
het uiteindelijke drukken, 
steeds dezelfde afspraak 
over de betreffende kleur 
geldt. Vandaar dat men 
op drukwerk soms de be
wuste kleuren aangegeven 
ziet in PMS nummers. 

Nog niet zo lang geleden 
moest men gebruikmaken 
van een reproductiecame
ra om kleurscheidingen 
op film te maken voor het 
drukken van bijvoorbeeld 
illustraties. Door voor 
of in het objectief van de 
camera een kleurenfilter 
te plaatsen, bijvoorbeeld 
rood, groen, blauvwiolet 
of geel verkreeg men 
dan een kleurgescheiden 
deelfilm. Van deze film 
kon men dan via verschil
lende tussenfases een 
cliché (hoogdruk), een 
offsetplaat (vlakdruk) of 
een diepdrukcilinder ver
vaardigen voor de aparte 
drukkleuren. 
Door het gebruik van 
scanners, cilinderscan

""^FTenuelop met kinderserie 1971 (NVPH cat nrs ggS1000) ««# 

Afb. 2  kleurenspectrum, waatden aangegeven m nanometers 
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Afb. 5  oryinelc postzegel met 
ulinder (̂ JVPH cat. nr 997) 

Afb. 6  Weurenmanipulatie van 
kleurtoon geel naar blauw 

Ajb 7 Weurenmanipulatie van 
kleurtoon magenta naar cjroen 

Ajb. 8  Weurenmanipulatie uan 
alle kleurtonen (rood, geel, groen, 

cyaan, blauw en magenta) 

Afb 3  additieue kleuren 
lichtmenging d m.u. drie 
kleurfïlters rood, groen en 

blauu)(Diolet) 

Ajb 4  subtractieue 
kleurenmenging d m v 

pigmenten o/kleurstojfèn cyaan, 
mogenta en geel 



ner (voor transparanten) 
of vlakbedscanner (voor 
opzichtmodellen), werd 
de camera overbodig. 
Tegenwoordig gebrui
ken we bijna alleen nog 
(vlakbed)scanners in 
allerlei formaten, zelfs 
voor transparanten, zoals 
diapositieffilms (kortweg 
dia's) en negatieffilms. 

Kleurenmanipulaties van 
kinderpostzegel 20 + loc 
(NVPH cat. nr 997) 

Nu is het tegenwoordig 
mogelijk, via computer-
manipulatie, om alle kleu
ren te veranderen door 
onder andere gebruik te 
maken van het computer 
programma kleurtoon/ 
verzadiging van Adobe 
Photoshop. Hierbij is het 
mogelijk om te manipule
ren met de kleuren rood, 
geel, groen, cyaan, blauw 
en magenta. 
Om u hiervan voorbeel
den te tonen heb ik de 
oorspronkelijke postze
gel, kinderzegel van 1971 
- 20 + 10 c met vlinder 
(afb. 5), gebruikt. 
Door het verschuiven van 
bijvoorbeeld de kleurtoon 
geel naar de maximale 
waarde van 180, verandert 
de kleur geel in blauw, 
terwijl de kleur magenta 
van de ondergrond gelijk 
blijft en het lichaam van 
de vlinder enigszins ver
andert. Hier zit ook nog 
een klein (meng)deel geel 
over of onder de magenta, 
dat bepaald is door de 
volgorde van het drukken 

van de kleuren (afb. 6). 
Bij de volgende afbeelding 
is de kleurtoon magenta 
naar de maximale waarde 
van 180 verschoven. Nu 
is de kleur magenta ver
anderd in groen. De kleur 
geel verandert niet, alleen 
daar waar gemengd is 
met geel blijft deze rood 
(afb. 7). 
Verschuift men de kleur
toon van alle kleuren, 
zoals deze geprogram
meerd zijn, dus rood, 
geel, groen, cyaan, blauw 
en magenta, dan ziet de 
afbeelding er compleet 
anders uit (afb. 8). 

Terug naar de uitgelichte 
postzegel (afb. 9) van 
de envelop, afgestem
peld met Eygelshoven i 
-4.IV.72-12 (stempeltype 
Braungart), zonder af
beelding van de vlinder. 
Als eerste enige opmer
kingen. De postzegel is 
gedrukt op een zoge
naamde 'gestreken' 
papiersoort. Dat houdt 
in dat als deze wordt 
aangepakt en opgeplakt 
er al een chemische ver
andering van de toplaag 
van dit papier ontstaat. De 
strijklaag van dit papier 
zal snel een zekere 'ver
kleuring' ondergaan, dat 
ook bij dit zegel te zien is. 
Hierdoor is het oppervlak 
ook enigszins 'vuiler' 
geworden en de druk-
kleur tevens enigszins 
beïnvloed. Daarnaast is 
het niet moeilijk om een 
deel van de strijklaag eraf 
te raderen, wat sommige 

lieden doen als zij delen 
van stempels verwijderen. 
Bij afb. 10 is dezelfde 
kleurtoon verschuiving 
toegepast als bij afb. 6. 
Magenta bleef magenta, 
geel is niet aanwezig dus 
ook niet zichtbaar. 
De kleurtoon verschui
ving in afb. 11 is gelijk aan 
die van afb. 7. Magenta 
werd groen, geel is niet te 
zien. De achtergrond is 
wel enigszins verkleurd, 
ontstaan door de 'vervui
ling' van het papier van de 
postzegel. 
De volledige kleurtoon 
verschuiving (afb. 12) 
geeft wel een iets andere 
groenige kleur. 
Tot zover de verschuiving 
van kleurtonen van de 
beide postzegels. 

Door verdere kleuren 
manipulatie van afb. 9, 
gebruik makende van 
nog andere Photoshop 
programma onderdelen, 
waarbij vooral hogere 
contrasten en kleurver
anderingen werden toe
gepast, bleek uiteindelijk 
dat men door 'chemische' 
manipulatie de vlinder 
heeft weggepoetst (zie 
afb. 13) 
Duidelijk is het 'lichaam' 
van de vlinder te zien. 
De 'vleugels' zijn wazig, 
maar nog wel herken
baar. Tevens is zichtbaar 
geworden dat door het 
wegpoetsen een soort 
residu is ontstaan onder 
het 'lichaam'. De verticale 
streep is het resultaat van 
de scanning en niet van 

invloed op de uiteinde
lijke conclusie, dat deze 
postzegel door mani
pulatie een vervalsing is 
geworden. 
Sommigen menen dat dit 
soort onderzoeken niets 
met filatelie te maken 
heeft, echter zonder kan 
men de strijd tegen de 
vervalsers niet aanbinden. 

Dat vervalsers veel 
gebruikmaken van het 
manipuleren van kleuren 
waardoor zij gescheiden 
kleuren separaties kun
nen maken en daardoor 
vervalste postzegels ten 
nadele van de posterijen 
kunnen vervaardigen, is 
in de laatste jaren op vele 
plaatsen gepubliceerd. 
Mijn collega Wilhelm van 
Loo heeft vele jaren in het 
Duitse bondsblad 'Phila
telie' over dit onderwerp 
gepubliceerd. 
Sinds 1998 wordt in het, 
eerst door Paolo Vollmei
er en nu door Knud Mohr 
geredigeerde FFE (Fakes 
Forgeries Experts) jaar
lijks uitgegeven boekwerk 
niet alleen over klassieke 
postzegels ed., maar juist 
ook over moderne ver
valsingen ten nadele van 
de posterijen geschreven 
en gepubliceerd. Als 
voorbeelden van heden
daagse moderne postale 
vervalsingen kan ik onder 
andere noemen; Duitse, 
Franse, Zweedse, Engelse, 
Canadese en Hongkongse 
postzegels. 
Juist dit onderwerp, zoals 
het door kleurenmani-

pulatie vervalsen van 
bijvoorbeeld postzegels, 
postzegelboekjes, proe
ven, totale briefomslagen 
ed., is een onderwerp 
waar veel verzamelaars 
zich meer bewust van 
moeten zijn en worden. 
Tijdens de laatstgehou
den bekerlezing heb ik 
over moderne vervahingm 
ten nadele van de posterijen 
gesproken. Tijdens deze 
lezing meldde ik dat er 
in de laatste jaren vele 
vervalsingen ten nadele 
van de posterijen op de 
markt zijn gekomen. 
Voor sommigen was dit 
iets nieuws. De voorzitter 
van de jury dacht dat er 
eigenlijk alleen maar ver
valsingen ten nadele van 
de verzamelaars en dan 
nog klassieke vervaardigd 
werden. Het verwonderde 
hem dat er ook moderne 
vervalsingen en dan zelfs 
in grote aantallen speciaal 
ten nadele van de poste
rijen gedrukt werden. Wat 
dat betreft wil ik hem en 
ook veel andere verzame
laars verwijzen naar de 
vele buitenlandse filate-
listische tijdschriften en 
die van de buitenlandse 
bonden van filatelisten, 
waarin regelmatig over 
deze vervalsingen wordt 
gepubliceerd. Veel van 
deze tijdschriften zijn in 
de Bondsbibliotheek in 
Baarn aanwezig. 

Afb. g - uitgelichte 
! postzegel mn de 
envelop, postzegel 

J zonder vlinder 

AJb 11-
kleurenmampulatie 
van kleurtoon magenta 
naar groen 

0 ^_-—%, 

Ajb. 10 -
kleurenmampulatie 
van kleurtoon geel 

naar blauu; 

<a^v.sHo^-

Afb 12 
kleurenmampulatie van >. 

alle kleurtonen (rood, geel, 
groen, cyaan, blauuj en 

magenta) 

Afb. 15 - zichtbaar 
gemaakte 'chemisch' 
weggepoetste vlinder, 

uia hogere contrasten en 
kleurveranderingen is dit 

mogelijkgeujorden. 
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Album" vooral uw "2 € 
Herdenkingsmunten". 
Normaal € 30,

ter kennismaking slechts € 14,95 

Telefonisch bestellen: 
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Opruimingspartij "Postfris'^ 
Nu van € 150, voor € 77,-

Lekker schatgraven! Een grote partij vol met schitterende postzegelvellen en 

blokken uit WestEuropa en NoordAmerika. Met o.a. blokken en velletjes van 
België, USA, Duitsland, Engeland, Canada, Zweden, etc. Goed voor vele dagen 
plezier...lekker uitzoeken, sorteren en in uw verzameling opbergen. In deze par
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Stunt: Insteekboeken 
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tel collectie "American 
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collectie bestaat dan ook uit 50 postzegels. Voor elke staat één. U kunt nu in 
het bezit komen van deze unieke complete collectie. Beperkt verkrijgbaar. Nu 
tijdelijk met gratis luxe album. De waarde is € 139,. Nu voor slechts € 99,. 

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en in envelop versturen (postzegel niet nodig!) aan: 

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WC Bunschoten 
of bel: 0332982353 

bestel per email: info@edelcollecties.nl 
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ANSICHTMAAIIEN EN f ILATELIE 
P E T E R C U I J P E R S , U T R E C H T 

Omdat een ansichtkaart in de 
eerste plaats een vorm van com
municatie is, dus een boodschap 
van persoon X aan persoon Y, 
maakt de frankering deel uit 
van de boodschap. Soms heeft 
de frankering te maken met de 
manier waarop de boodschap -
inclusief de visuele boodschap 
op de beeldzijde - geïnterpre
teerd kan worden. Dit is bijvoor
beeld het geval wanneer kaarten 
militair verzonden zijn, dus naar 
en van leden van het militaire 
apparaat. Vooral in tijden van 
spanning en oorlog kunnen de 
beeldzijden van militair verzon
den kaarten een demonstratieve 
'politieke correctheid' tonen 
die wellicht afwijkt van wat op 
'gewone' kaarten te zien is. 

Frankrijk 
Volgens Brocks, zagen we in de 
vorige aflevering, was tijdens de 
Eerste Wereldoorlog misschien 
wel 90 procent van alle in het 
Duitse Rijk verzonden ansicht
kaarten niet oorlogsgerelateerd. 
Het valt dan niet mee om uit alle 
kaarten een representatief beeld 
af te leiden van wat 'de' toen
malige Duitser van die oorlog 
vond De als Feldpost verzonden 
oorlogsgerelateerde kaarten 
geven hiervan misschien een 
weer wat afwijkend beeld. Voor 
onderzoek op dat gebied is een 
representatieve steekproef nodig, 
die vervolgens systematisch 

In de vorige afleveringen is betoogd, dat ansichtkaarten 

in de filatelie dezelfde status hebben als een envelop 

van een brief: postzegels en stempels getuigen van de 

verzending van het poststuk van plaats A naar plaats B 

op een bepaalde datum. Een bijzondere positie nemen ze 

slechts dan in, wanneer de beeldzijde verband houdt met 

de frankering. Dat is in 'geconstrueerde' vorm het geval 

bij de moximafilie. 

wordt geanalyseerd. Alleen op 
die manier kunnen uitkomsten 
worden verkregen die voorzichtig 
gegeneraliseerd mogen worden. 
Dit is een heel andere aanpak 
dan die in de vele bloemlezin
gen over dit onderwerp werd 
gevolgd. Noodgedwongen, bij 
gebrek aan betrouwbare kwanti
tatieve gegevens, beperkten de 
auteurs zich tot een keuze uit 
patriottische en propagandisti
sche kaarten, zonder er zelfs op 
te letten of de kaarten wel ooit 
verzonden zijn. 
Wat het kwantitatieve aspect 
betreft is de studie in Frankrijk 
nog minder gevorderd dan clie 
in Duitsland. De Feldpost was 
hier de S.M. (service militaire), 
die tijdens de Eerste Wereldoor
log op grote schaal actief was. 
Patriottisme en militarisme 

waren in Frankrijk, net als in 
Duitsland, allang vóór de oorlog 
ruimschoots op ansichtkaarten 
te zien. De wonden van de verlo
ren oorlog van 1870-1871 waren 
diep en het verlies van de Elzas 
en Lotharingen was onverwerkt. 
Het verzenden van kaarten was 
in Frankrijk bijna even populair 
als in Duitsland (dat de groot
ste producent en exporteur ter 
wereld was). Een vergelijking 
tussen de Franse en Duitse oor-
logskaarten zou dus interessant 
zijn om iets over het verschil in 
volksaard en perceptie van de 
wereld te kunnen documenteren. 
Er moet dan echter nog heel wat 
onderzoek worden verricht. 
In de uitstekende studie van 
Aline Ripert en Claude Frère 
wordt niet expliciet over de 
oorlogskaarten gesproken. Ado 

07 FR002, C h e ^ W c e W ^ W w l ^ ^ ^ j Afzender 
iaat Marcelle weten dat alles goed gaat 0} FRi02, La France letdt het leger naar de overwin

ning militair verzonden op 28 sept ic}i4 naar St Just 
Man laat aan een monsieur (négociant) weten dat 

het hem goed gaat 

02 FR101, Petit soldat 
(doorgestreept), je vous 
aimeoeaucoup (HOF 
5205J, groeten aan een 
mademoiselle, 77 mei 
7974 

Kyrou - in een van de zeldzame 
boeken die van de gelopen kaar
ten ook de adreszijde integraal 
vermeldt (net als John Laffin), 
althans in de eerste druk van 
1966 - heeft fraaie afbeeldingen 
bij de hoofdstukken over het 
militaire, de oorlog en La Patrie, 
maar beperkt zich tot ironische 
kanttekeningen. Zo zegt hij 
dat het leger op vooroorlogse 
ansichtkaarten werd geïdeali
seerd omdat het 'een man van 
je maakt', waardoor ze indirect 
propaganda maakten voor de ko
mende oorlog. Een systematisch 
overzicht treffen we wel aan in 
Images des poilus van Frangois 
Pairault, die met behulp van een 
groot aantal illustraties - maar 
alleen van beeldzijden - een 
chronologisch en thematisch 
beeld schetst. 
Ook bij Pairault is er geen sprake 
van een steekproefverantwoor-
ding. Hij ziet de kaarten primair 
als een unieke getuigenis van 
wat het volk dacht en hoopte, en 
wilde denken en hopen. Er was 
in Frankrijk misschien een nog 
strengere censuur op kaarten 
dan in Duitsland, ingesteld op 
30 juli 1914, dat was drie dagen 
vóór de algehele mobilisatie. 'De 
ansichtkaart mocht geen afbreuk 
doen aan het patriottische ideaal 
van Frankrijk en de hegemo
nie van het land, maar moest 
integendeel beide bevestigen 
en versterken. Het belangrijkste 

o^ FR1Ö2, Bon Voyage (Le Deley, Pans), 
Duitsers moesten zich terugtrekken 
uit Elzas en Lotharingen, militair 

verzonden op Sfeh 7975, van man aan 
madame in Beaudemont (Eure) 

04 FR102, Petit Beige est devenu grand (LD, tekening uit 
aug 1314) De felle Belgische weerstand tegen de Duitse 
invasie verraste vriend en vijand Groeten op 3 dec 7974 

van man aan echtpaar 



voorschrift was dat de oorlog 
niet getoond mocht worden in 
zijn ware wreedheid. Het beeld 
moest geruststellend zijn, zon
der overdadig geweld. De dood 
wordt dus zelden getoond en 
men ziet nooit echte gevechts
scènes. Wanneer er lijken wor
den getoond, kunnen dat slechts 
Duitsers zijn, die trouwens 
sowieso veel vaker doodgaan 
dan Fransen. Nooit laat men 
gemutileerde of uiteengereten 
Franse soldaten zien, noch zelfs 
verminkte, uitgeputte, angstige 
of wanhopige gezichten.' Pairault 
tekent hierbij nog aan, dat de 
soldaten in oorlogstijd zelden als 
individu werden getoond, maar 
steeds in groepen, die samen 
eten, marcheren, uitrusten en 
lachen, 

Vergelijken 
Om de situatie in Duitsland en 
Frankrijk en andere landen op dit 
aan de filatelie grenzende terrein 
met elkaar te kunnen vergelijken, 
is een internationaal herhaalbare 
ordening van de gegevens nodig. 
Nog even los van de vraag of die 
gegevens gemakkelijk te vinden 
en te ordenen zijn, gaat het in 
hoofdzaak om twee dingen, zo is 
betoogd. 
Ten eerste moet het kolos
sale aantal ansichtkaarten dat 
verstuurd is op een hanteerbare 
manier in vakjes (subgebieden) 
worden verdeeld. In dit geval is 
het praktisch om hierbij niet in 
de eerste plaats uit te gaan van 
inhoudelijke criteria, dus van de 
plaatjes die zijn afgebeeld, maar 
van een formele indeling die wei
nig ruimte laat voor twijfel. Dat 
begint met een keuze van alleen 
gelopen kaarten, die aan de hand 
van net stempel van verzending 
worden ingedeeld naar land en 
periode. De kaarten van voor 

igoo krijgen een code 9, die van 
1900 tot en met T 913 een o, d ie 
uit de Eerste Wereldoorlog een 
T, en zo voorts. Duitse en Franse 
kaarten uit deze tiid hebben dus 
een code die altijJ begint met 
DUi of FRi. Dat is de periode 
waarover die gelopen kaarten 
iets te vertellen hebben. 
Daarnaast is er een indeling 
naar type nodig. Van oudsher 
wordt er door verzamelaars van 
ansichtkaarten een tweedeling 
gehanteerd van topografische 
kaarten (de grote meerderheid) 
en fantasiekaarten, met vooral 
binnen de laatste groep die van 
de wenskaarten. Voortbouwend 
op die traditie kunnen we dan 
zes typen onderscheiden, waar
van drie met een voorgedrukte 
intentie en drie zonder. De eerste 
groep bestaat uit 'groeten uit', 
algemene wensen (Kerstmis, 
Nieuwjaar) en persoonlijke 
wensen (verjaardag, huwelijk), 
respectievelijk met de codes 11, 
12 en 13. De tweede groep omvat 
de gewone topografische kaarten 
(dorpen, steden), actuele kaarten 
(nieuws, levende personen, 
exposities) en fantasiekaarten 
(romantisch, getekend, kin-
derkaarten, bijbelspreuken), 
gecodeerd als 01, 02 en 03. 
Volgens deze systematiek zijn er 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
Frankrijk en in Duitsland zes ty
pen kaarten in omloop geweest, 
net als in andere perioden en in 
andere landen. In de oorlog zijn 
er dan inhoudelijk twee soor
ten kaarten te onderscheiden, 
de oorlogsgerelateerde en de 
overige. Oorlogsgerelateerd is 
alles waarin het militaire of het 
patriottische een zichtbaar ele
ment is. Zo komen we tot twaalf 
typen kaarten, waarvan sommige 
veel gewoner waren dan andere. 
De verdeling van de typen is op 

zichzelf al leerzaam - zoals de 
verdeling in wel of niet oorlogs
gerelateerd, die dus in Duitsland 
voor alle typen samen 10 procent 
versus 90 procent zou zijn ge
weest. Op dit punt zullen we wel 
nooit verder komen dan ruwe 
schattingen. En daarna kan bin
nen de onderscheiden typen een 
inhoudelijke verfijning worden 
aangebracht. 

Oorlogsgerelateerd 
Bij de oorlogsgerelateerde 
kaarten in de Eerste Wereldoor
log kan men op vele manieren 
proberen tot een onderverde
ling te komen. Als het gaat 
om de gevechtshandelingen 
zelf ligt een chronologiscne en 
geografische indeling voor de 
hand. Pairault geeft een lijst 
van de belangrijkste jaartallen 
van het conflict, dat begon met 
de moord op de aanstaande 
erfgenaam van de Hongaars-
Oostenrijkse troon op 28 juni 
1914 in Serajevo, gevolgd door 
een ultimatum en daarna een 
oorlogsverklaring van Oostenrijk 
aan Servië, welkTand te hulp 
werd geschoten door tsaristisch 
Rusland. Hierna kwam krachtens 
de bestaande verdragen tussen 
allerlei landen een kettingreactie 
op gang, waarin Duitsland op ^ 
augustus de oorlog verklaarde 
aan Rusland en op 3 augustus 
aan Frankrijk. Op 4 augustus viel 
Duitsland België binnen, waarop 
Engeland dezelfde dag al de 
oorlog verklaarde aan Duitsland. 
De bewegingsoorlog kwam in 
decemben9i4 min of meer tot 
stilstand, waarna de beruchte 
loopgravenoorlog-tussen Zwit
serland en de Noordzee, dwars 
door Frankrijk en België - begon, 
met zijn afschuwelijke en zinloze 
slachtingen bij Verclun en elders. 
Hierin gebruikten de Duitsers 

op 25 februari 1915 bij leperen 
voor het eerst gas. In het boek 
van Van Lith staan overzichtelijke 
kaartjes van het westelijke en het 
oostelijke front. Op 2 november 
1914 sloot het Ottomaanse 
Rijk zich aan bij Duitsland en 
Oostenrijk, dus bij de verliezers. 
Op 28 juni 1917 kwamen de 
eerste Amerikaanse soldaten in 
Frankrijk aan land. Op 7 novem
ber vond de Russische Revolutie 
plaats en op 3 maart 1918 sloten 
de sovjets vrede met Duitsland. 
Op 11 november tekenden de 
Duitsers een wapenstilstand met 
de geallieerden. 
Het geheel werd op 28 juni 1919, 
geen toevallige datum, afgeslo
ten met het verdrag van Versail
les, dat, zoals bekend, de kiem 
van de Tweede Wereldoorlog 
al in zich had. Het is heel goed 
mogelijk veel van deze gebeur
tenissen met plaats en datum te 
documenteren door middel van 
poststukken, inclusief ansicht
kaarten. Ook is het fascinerend 
om kaarten te zoeken die een en 
ander als het ware uit de eerste 
hand berichten, en dan bij voor
keur uit verschillende gezichts
punten. Een waarheidsgetrouwe 
en volledige berichtgeving mag 
hiervan echter niet verwacht wor
den, omdat de kaarten een zwaar 
gecensureerd beeld gaven van 
het 'nieuws' en om technische 
redenen ook niet echt actueel 
konden zijn. 
Bovendien hebben de meeste 
oorlogsgerelateerde ansichtkaar
ten niet concreet betrekking op 
de gevechtshandelingen. Terwijl 
ze op zich al een minderheid in 
het gehele kaartenaanbod vor
men, zijn de echt actuele kaarten 
daarbinnen een minderheid. 
Daarom moet voor een inventa
risatie van de ideeënwereld van 
de Fransen, van datgene wat ze 

06 FRT02, Pillon incendié par les Chasseurs Bavarois (JMT Paris), 
militair verstuurd op 6jan 1975 
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oy Idem, adreszijde Henn schnßzijn peetoom m Panp vanuit 
hospitaal yj mei ueel spelfouten dat het goed met hem gaat. 

09 CBioi, Ce qui reste de la Rue Gambetta (Catala), sene 
Cuerreicji^-igiS met tweetalig bijschnfi Veel uan zulke 

kaarten werden door Engelse soldaten naar huis gestuurd 
Waarschijnlijk in Lille 

o8AUi02, Sturmangriff bei Lunevtlle (WBL1451), K w 
K Feldpost van infantene bataljon if^j, op 29 april 7915 
verstuurd naar Plov, tekst m het Tsjechisch De getekende 
afbeelding metfotomontage is puur fantasie luneville 

werd in augustus 1974 doorae Duitsers beschoten. 

10 Idem, adreszijde Stempels vanfieldpost en field censor 
Ronald doet Kerstgroeten aan Mrs Thompson in Essex 



voelden en dachten over hun 
land en datgene wat in de oorlog 
op het spel stond, toch een an
der criterium dan de chronologie 
en de geografie van de strijd als 
zodanig worden gezocht. Dan 
lijkt het me beter een verdeling in 
thema's te zoeken, zoals de 'mo
tieven' die door Katrin Killian in 
Duitse kaarten zijn onderschei
den en die moeiteloos kunnen 
worden overgenomen voor de 
Franse en Engelse kaarten. 
Wel zijn de symbolen natuurlijk 
verschillend. Geen Duitse helm, 
geen IJzeren Kruis, geen keizer, 
maareen fiere Marianne, de 
drapeau tricolore, verwijzingen 
naar Napoleon. En het is ook een 
kwestie van sfeer. John Laffin, 
die in zijn studie over Engelse 
kaarten een hoofdstuk wijdt aan 

'our brave allies, the French', is 
daar heel duidelijk over. 'Het con
trast tussen Franse en Engelse 
oorlogskaarten intrigeert me na 
mijn levenslange studie van het 
onderwerp nog steeds. Soms 
schud ik ongelovig mijn hoofd, 
want mijn conservatieve Britse 
ziel kan moeilijk iets aanvaarden 
wat in hoofdzaak van groteske 
slechte smaak lijkt te getuigen. 
Bijna elk idee - en Franse ont
werpers hadden ideeën in over
vloed - wordt overdreven.' Als 
voorbeeld noemt hij het onge
loofwaardige gebruik van acteurs 
als 'soldaten' in slecht passende 
uniformen, de overmatige toe
voeging van papieren bloemen 
in onnatuurlijk felle kleuren en 
het misbruik van telkens weer 
dezelfde afgezaagde requisieten 

in de geposeerde studiosessies. 
Maar de waarden die de Fransen 
hoog willen houden zijn helder: 
de eer en de vlag, de bereidheid 
om voor Frankrijk te sterven, 
de deugd van de vrouwen. 'De 
vrouwen worden gewoonlijk ver
heerlijkt en geromantiseerd. Ze 
zijn vaak te zien in zogenaamd 
klassieke Griekse gewaden, 
of als verpleegsters c.q. non
nen die gewonde of stervende 
soldaten troost bieden. Op 
andere kaarten representeerden 
ze kennelijk al datgene waarvoor 
de Franse soldaten bereid waren 
te sterven.' Hoe onrealistisch de 
vrouwen ook werden uitgebeeld, 
op Franse kaarten kwam hun 
waardigheid nooit in het geding. 

12 FRio}, Toutes mes Pensees pour toi 
(Hug 6oi), militair verstuurd in 1975, 
duizend kussen aan Denise (bnef 
volgt) Van Bordeaux naar Samte 
Livrade. 

n FRio2, Uon n'oublie pas (Gloria 137), verzonden op 14 
feb igi5 van uw ami Marcel aan mademoiselle Made
leine, belden uit St Emilion 

Besluit 
Het is natuurlijk bij voorbaat 
onmogelijk een zo veelomvat
tend onderwerp als de Eerste 
Wereldoorlog in een paar zeer 
korte artikelen recht te doen. 
Misschien is het te groot en 
daardoor te venwarrend om 
het idee van een 'filatelistisch' 
verzamelen van ansichtkaarten 
op een aansprekende manier toe 
te lichten. Anderzijds is juist het 
grote, het overweldigende, een 
goed argument om een systema
tische aanpak te wensen en te 
bepleiten. Het laatste heb ik met 
deze kleine serie bijdragen willen 
doen. Ik hoop dat ze anderen 
inspireren om de relatie tussen 
de filatelie en het verzamelen van 
ansichtkaarten verder te explore
ren. Het is mijn overtuiging dat 
er nog veel andere raakvlakken 
bestaan, al was het alleen maar 
bij de miljarden militair verstuur
de ansichtkaarten in de rest van 
de wereld. 

Ut. 
Ado Kyrou, Uage d'or de la carte 
postale (ic)66). 
John Laffin, World War I in post
cards figSSj. 
Frangois Pairault, Images de 
poilus; la grande guerre en cartes 
postales (2005). 
Aline Ripert en Claude Frère, La 
carte postale; son histoire, safonc-
tion sociale (1983, herdruk 2001). 

^ ^ V Annie 
^^^m onvergeteiyk! 
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Maar veel ouderen worden wel vergeten! 
Met de opbrengst van de Zomerpostzegels 
2010 bestrijdt het Nationaal Ouderenfonds 
eenzaamheid onder ouderen. Helpt u mee? 

www.ouderenfonds.nl 

Nationaal 

Ouderen Fonds 
Vergeet-ze-niet! 

GOEDE DOELEN 

http://www.ouderenfonds.nl


GROTE PRIJZEN VAN 
DE FILATELISTISCHE KUNST 

"mmmmmmmmmimm 
Winnaar van de CmtePnß 'AMBASSADEUR 

Deze uitslag werd bepaald na 
een intensief juryoverleg, dat 
bestaat uit 27 leden uit de wereld 
van de filatelie, kunst en media 
De jury beschikte over 70% van 
de stemmen, terwijl de overige 
30% toegekend werden via een 
nationaal referendum, gehouden 
in het Belgische blad van De 
Post 'Philanews' 
Dit jaar werd het juryoverleg 
gehouden in Brussel op 24 april 
2010 

Er zijn dne afzonderlijke pnjzen 
toegekend uit de zegels van het 
jaar 2009 

Voorzitter Dr. Guy Coutant van de 'Grote Prijzen van 

de Belgisclie en Europese Filatelistisclie Kunst' heeft 

onlangs de uitslagen bekend gemaakt van 

de Grote Prijzen voor het jaar 2009. 

i ) de Grote Prijs 'Ambassadeur' 
voor de mooiste Belgische zegel 
van het jaar 2009 Winnaar het 
velletje voor Monacophil met 
de omgekeerde Dendermonde 
(ontwerp MVTM Myriam Voz en 
Thierry Martin) 

2) Voor de zesde keer werd de 
prijs toegekend voor de best ge
graveerde zegel van de Europese 
Unie (118 zegels, 11 landen) De 
winnaar werd Italië, met de zegel 
'Pinakotheekvan Milaan', gegra 
veerd door Antonio Ciaburro 

3) Dit jaar werd voor de derde 
keer de prijs 'Stampilou' toege
kend Deze prijs bekroont de 
beste jeugdzegel van de Euro
pese Unie (43 zegels, ^6 landen) 
De winnaar ervan is België, voor 
het blokje 'Het Belgisch stnpcen 
trum', eveneens van MVTM 

De prijzen worden ceremonieel 
overhandigd op zaterdag 18 
september in de prestigieuze 
Maximiliaan-zaal van het Brus
selse stadhuis 

431 



GEUZENDAM: DE 'HAnEffl'-BRIEFKAARTEN 

In september 1924 gaf de 
PTT een serie van 14 geïl
lustreerde briefkaarten uit 
met stadsgezichten. De 
kaarten waren bestemd 
voor verzending naar het 
buitenland en hadden 
daarom een ingedrukte 
waarde van ii'A cent. On
der de illustraties, die voor 
het grootste deel getekend 
waren door de beroemde 
architect Berlage, bevond 
zich er een met als onder
schrift 'Hattem (Overijsel) 
H.P. Berlage: Achter d. 
Ned. Herv. Kerk. Serie VII 
Nr. I.'. I De fout in deze 
tekst werd als snel ont
dekt: Hattem ligt niet in 
Overijssel (dat toentertijd 
met één s werd geschre
ven), maar in Gelderland. 
Bij de tweede oplage 
van de kaarten werd de 
fout gecorrigeerd en het 

onderschrift luidde nu: 
'Hattem (Gelderland) H.P. 
Berlage: Achter d. Ned., 
Herv. Kerk. Serie II Nr. 4.'. 
behalve de provincienaam 
was ook het kaartnummer 
gewijzigd. 2 
Toen in 1926 het brief
kaarttarief voor het 
buitenland verlaagd werd 
naar 10 cent, werden 
alle kaarten uit de serie 
overdrukt met de nieuwe 
waarde. Waarschijnlijk 
hebben daar enkele stuks 
van de foute 'Hattem 
(Overijsel)'-kaart bijgeze
ten, maar het overgrote 
deel van de overdrukte 
'Hattem'-kaarten bestaat 
uit exemplaren van de 
tweede oplage. 3 
Als u op zoek bent naar 
deze briefkaarten, let dan 
op: van de oorspronkelij
ke 'foute' kaart is in 1986 

SAMENSTELLING: 
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een herdruk gemaakt. 
Deze kaart zonder waar
de-indruk is een aardig 
souvenir van de tentoon
stelling IJsselpost, maar 
wordt soms aangeboden 
als een zeldzaamheid. Ik 
toon u een gefrankeerd 
exemplaar met poststem
pel 'Hattem ii.V.86-0'. 4 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
De eerste gemotoriseerde 
vlucht in Zuid-Amerika 
vond plaats op 6 februari 
1910. De Franse piloot 
Henri Brégi voerde deze 
vlucht uit boven de ren
baan van Longchamps in 
de Argentijnse provincie 
Buenos Aires. Driedui
zend toeschouwers zagen 
de prestatie van Brégi met 
zijn '60 HP Voisin'-toe-
stel. Op 5 februari 2010 

brachten de Argentijnse 
Posterijen een herden-

i kingbriefkaart met een 
nominale waarde van $ 
1,60. Naast afbeeldingen 

I van het vliegtuig en een 
portret van Brégi is ook 
een portret opgenomen 
van de Italiaanse vliege
nier Ricardo Ponzelli, 
die in januari 1910 een 
mislukte proefvlucht had 
gemaakt nabij Buenos 
Aires. 5 

Australië 
Op 9 februari 2010 werd 
een envelop uitgebracht 

j ter gelegenheid van het 
loo-jarige bestaan van de 

' 'Royal Victorian Associa-
I tion of Honorary Justices', 

een beroepsvereniging 
van rechters. Op de ach
terzijde van Australische 
herdenkingsenveloppen 

I staat meestal een uitge-
I breide uitleg over de aan

leiding tot de uitgifte. Dat 
is ook bij deze envelop het 
geval. Op de klep van de 
envelop is bovendien het 
embleem van de organi
satie in kleur afgedrukt. 
6a,b 

Duitsland 
Ook de goede doelen 
in Duitsland hebben 
het persoonlijke post-
waardestuk ontdekt. 
De organisatie 'SOS 
Kinderdörfer weltweit' 
liet voor een mailing een 
vensterenvelop bedruk
ken met in het 'Plusbrief 
Individuell'-zegelbeeld 
(34 eurocent) een foto 
van drie kinderen. Het 
zegelbeeld is ontwaard 
met een typografische 
afstempeling 'Briefzen
trum 30 - Entgelt bezahlt 
00.00.0—18'. 7 

Portugal 
De beschrijving van de 
Portugese briefkaarten 
van vorig jaar (in Filatelie 
van november 2009) was 
nog niet compleet. Hier is 
het vervolg: 
Dom Nuno Älvares 
Pereira, patroon van de 
Infanterie. Zegelbeeld: 
portret van de zaligver-
klaarde legeraanvoerder 
(1360-1431), illustratie: 
middeleeuwse legerstoet. 
Uitgiftedatum 14 oktober 
2009.8 
150e geboortedag van 



Padre Cruz. Zegelbeeld 
en illustratie: portret (i 
oktober 2009). g 
20 jaar Confraria Tim-
brológica Meridional. 
Zegelbeeld en illustratie: 
gebouwen (2 oktober 
2009) 
50 jaar Portugese 
Judobond. Zegelbeeld: 
embleem, illustratie: 
judowedstrijd. Uitgifteda
tum 28 oktober 2009. 
100 jaar spoorweg Vale 
do Vouga. Zegelbeeld: 
treinstel, illustratie: trein 
op station. Uitgiftedatum 
23 november 2009.10 
100 jaar Portugees Olym
pisch Comité. Zegelbeeld: 
embleem, illustratie: 
Olympische vlag. Uitgif
tedatum 27 november 
2009. II 
500 jaar Klooster Madre 
de Deus. Zegelbeeld: mid
deleeuwse schildering, 
illustratie: colonnade. 
Uitgiftedatum 9 december 
2009. 
50 jaar Portugese Lucht-
vaartclub. Zegelbeeld en 
illustratie: eendekker. 
Uitgiftedatum 11 decem
ber 2009. 
30 jaar Ziekenhuis Faro. 

Zegelbeeld en illustratie: 
het gebouw. Uitgifteda
tum 29 december 2009. 

Alle genoemde kaarten 
zijn voorzien van de 
aanduiding 'Port betaald 
binnen Portugal' en 
hebben een oplage van 
20.000 stuks. 

Rusland 
Kosmonaut Juri Gaga
rin, de eerste mens in de 
ruimte, wordt in Rusland 
nog steeds als een natio
nale held beschouwd. Ter 
gelegenheid van Gagarins 
75 e verjaardag werd vorig 
jaar een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart uitge
bracht met op de beeld-
zijde zijn portret en op de 
adreszijde zegelbeeld 'B', 
de aanduiding voor het 
binnenlandse briefkaart
tarief. i2a,b 

Het is waarschijnlijk on
mogelijk om alle nieuwe 
Russische postwaarde-
stukken te beschrijven, 
maar dankzij onze corres
pondent de heer Wladi-
netz uit Moskou komen 
we een heel eind. 

Briefkaart met bijzonder 
zegelbeeld 6,60 roebel: 
Dierentemmer/clown 
Juri W. Durow 1910-1971, 
portret en afbeeldingen 
van zeehond en olifanten 
(uitgiftedatum 18 decem
ber 2009). 13 

Briefkaarten met bij
zonder zegelbeeld 7,70 
roebel: 
Ballerina GalinaS. 
Ulatrowa 1910-1998 (24 
december 200g). 
Leeuwentemster Irina N. 
Bulgrimowa 1910-2001 
(22 januari 2010). 14 
Kolonel-Generaal David 
A. Dragunsky 1910-1992, 
commandant van 
tankeenheden en Held 
van de Sovje-Unie (22 
januari 2010). 
Admiraal Sergei G. 
Gorschkow 1910-1988 (4 
februari 2010). 

Enveloppen klein formaat 
met bijzonder zegelbeeld 
10,50 roebel: 
Tekenaar Michael O. 
Mikeschin 1835-1896. 
Zegelbeeld: portret, 
afbeelding; ontwerp voor 
het monument 'Rusland 

1000 jaar' (besteldatum 
achterzijde 24-12-2009). 
Uitvinder Iwan P. Kulibin 
1735-1818. Zegelbeeld: 
portret, illustratie: uur
werk in de vorm van een 
ei (12-02-2010). 15 

Enveloppen groot formaat 
met zegelbeeld'A': 
Nationaal Park Schorsky, 
afbeelding waterval 
(besteldatum achterzijde 
20-10-2009). 
Aquariumvissen (16-11-
2009). 16 
Tsjechov-huis in Meli-
chowo (03-12-2009). 
Auteur RA. Abramow 
1920-1983 (16-12-2009). 
Auteur Ju. P. Hermann 
1910-1967 (30-12-2009). 
Gevechtspiloot en Held 
van de Sovjet-Unie P.A. 
Panin 1909-1943 (19-01-
2010). 
Kolonel-Generaal David 
A. Dragunsky 1910-1992, 
commandant van tankeen
heden en Held van de 
Sovjet-Unie (20-01-2010). 
Dag van de Ruimtevaart 
(25-01-2010). 17 
Dag van de Radio (04-02-
2010). 
De eerste ruimtewande

ling, van kosmonaut 
Alexei Leonov, op 18 maart 
1965 (10-02-2010). 18 
'De wapens van de Over
winning', twee envelop
pen met afbeeldingen van 
verschillende vuurwapens 
uit WO II (10-02-2010). 19 
'De tanks van de Overwin
ning', vier enveloppen met 
afbeeldingen van verschil
lende tanks uit WO II 
(11-02-2010). 20 
55 jaar tv-studio in Omsk 
(11-02-2010). 
300 jaar Wapenfabriek in 
Tula, afbeeldingen van het 
fabrieksgebouw en een 
antieke mitrailleur (12-02-
2010). 
Bloemen (17-02-2010). 
Standbeeld van Jaroslaw 
de Wijze in de stad Ja-
roslawl (17-02-2010). 
Kerk Christus' Geboorte 
in het dorp Lebjashije (24-
02-2010). 
Het Kremlin (bestuurs
centrum) in Novgorod 
(26-02-2010). 21 
Kerk van de Heilige Gre-
gorius in Tscheljabinsk 
(09-03-2010). 
Schilderij 'De Overwin
ning' van P. Krivonogov 
uit 1948 (11-03-2010). 
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Abchazië, Zuid-Ossetië en 
Pridnistrië 

Dubieus 
AI een aantal jaren geeft 
een drietal gebieden uit 
de vroegere Sovjet-Unie 
eigen postzegels uit. 
Vanaf het begin streven ze 
- vaalc met geweld - naar 
onafhankelijkheid van de 
republiek waarbij ze in 
1992 werden ingedeeld. 
IVlaar weinig landen 
erkennen ze. 
De Europazegels van 
Abchazië (autonome 
republiek in Georgië, 
maar erkend door o.m. 
Rusland), Zuid-Ossetië 
(idem) en Transnistrië 
(oftewel Prodnestrovische 
Moldavische Republiek) 
verschijnen steeds ook 
in boekjes. Het behoeft 
geen betoog dat de 
postdiensten van deze 
gebieden niet bij de UPU 
aangesloten zijn. 
Uitgiftedata waren i 
februari, 25 januari en 17 
januari. 

Australië 
Indruku;ekkende Australische 
treinreizen 
Treinen doorkruisen het 
land van oost naar west 
en van zuid naar noord. 
Vaak ook door haast 
ontoegankelijke gebie
den. Een serie postzegels, 
verschenen op 7 mei, 
vestigt de aandacht op 
enkele grote treinreizen. 
De grootste ervan is wel 
de Indian Pacific, van 
Sydney naar Perth, met 
een reisduur van 65 uur. 
Indrukwekkend is ook de 
kortere Ghan die Adelaide 
met Darwin verbindt. 
Enfin, er horen ook twee 
boekjes bij: een gewoon 
boekje met 20 zegels van 
55c en een prestigeboekje 
van $ 10.95. 

Werelderfgoed in Australië 
Vier door Unesco tot 
werelderfgoed verklaarde 
gebieden in Australië 
staan afgebeeld op zegels 
van 55c en $ 1.10. Het zijn 
het Purnululu National 
Park, Kakadu National 

Park, Mount Warning in 
de Gondwana Rainforests 
en de Tasmanian Wilder
ness. Ook hier hoort een 
boekje bij. Het verscheen 
op 25 mei en bevat tien 
zegels van 55c. 

Hulpdiensten 
Ook in Australië ken
nen ze het probleem: 
60% van alle ooo-bel-
lers (het alarmnummer 
voor politie, brandweer 
en ambulance) doet dit 
onterecht. Met onder 
meer een postzegelserie 
probeert men het publiek 
bewust te maken van het 
juiste gebruik van dit 
nummer. De vier zegels 
verschijnen op 15 juni en 
zijn ook verkrijgbaar in 
een boekje van twintig 
55-centzegels. 

EMERGENCY 
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Postzeaelboekjc uoor 000 

Honden 
Veertig procent van alle 
Australische huishoudens 
heeft één of meer honden. 
Ze zijn er dus kennelijk 
gek mee, hetgeen de 
naam van de postzegelse
rie 'Adopted and Adored' 
verklaart. Vijf zegels van 
55c geven er vanaf 29 
juni wat voorbeelden van. 
De vijf zegels zijn ook in 
een boekje van tien stuks 
verkrijgbaar. 

Het kwintet honden in het Austrolische boekje 

België 
Twee 'oude' boekjes 
De Belgische post geeft 
niet steeds aan, dat zegels 
ook in een boekje ver
schijnen. Zo kan ik nu pas 
melden, dat er op 11 mei 
vorig jaar een boekje is 
verschenen met afbeel
dingen van bekende com
ponisten op de zegels. En 
op 3 januari van dit jaar 
gaf ze rouwzegels in een 
boelqe uit: 10 stuks, tarief 
i(=59c). 

Feesti 
Feestzegels in een boelqe. 
Ze verschenen op 10 mei 
en doen de Swinging 
Sixties herleven. 

Bulgarije 
Europa 2010 
Bulgarije geeft al sinds 
enkele jaren Europazegels 
in een boekje uit. Dit jaar 
was de uitgiftedatum 23 
april. Het is een erg fraai 
boekje geworden met 
vier velletjes van elk twee 
zegels (van 0.60 en 1.50L) 
met een vignet ertus
sen. Er zijn 7000 boekjes 
vervaardigd. 

Ook het kajtje van het 
Bulgaarse boekje is kleurig 

geïllustreerd. 

Denemarken 
Gasolin'5 
De legendarische rock
band Gasolin' kwam 
37 jaar geleden met zijn 
album Gasolin'3 op de 
markt. Onlangs kwam 
bij een wedstrijd van de 
Deense radiozender P4 de 
platenhoes van dit album 
als allerbeste hoes van de 
laatste vijftig jaar uit de 
bus. De winnaar zou op 
een postzegel komen te 
prijken. 
Dat gebeurde inmiddels 
op 28 april. De postzegel 
van 5.50 kr is ook ver
krijgbaar in een boekje. 
Het bevat twaalfmaal de 
zegel. 

Deense marine 500 jaar 
Het was in het jaar 1510 
dat koning Hans de adel
lijke Henrik Krummedige 
benoemde tot comman
dant van de Deense vloot. 

De minnende hoes m 
Dcnemorken. Platenhoezen op 
postzegels zijn in dit jaar. in 

januari zagen we ze in Engeland 
op postzegels en in boekjes 

Op dat moment ontstond 
de Deense marine als 
organisatie. 
De post vond dit wel een 
speciale uitgifte waard. 
Op I juni verscheen dan 
ook een serie van vijf 
postzegels, een boekje 
met twaalf zegels van 6.50 
kr (met de afbeelding 
van een artillerieschip 
uit 1918) en een prestige
boekje met uitgebreide 
documentatie van de ge
schiedenis van de Deense 
zeemacht. Dit boekje 
bevat bovendien vijf ze
gelvelletjes met steeds één 
zegel, en een velletje met 
alle vijfde zegels aaneen. 

5 Boekje met het artillerieschip 
Niels luel uitigSi 

Europa 
Ook op I juni verschenen 
er twee Europazegels met 
afbeeldingen van de strip
figuren Sp0rge-J0rgen en 
Orla Fr0-Snapper. 
De eerste van dit tweetal 
heeft de eer ook in een 
boekje verkrijgbaar te 
zijn. Het boekje bevat 
twaalf postzegels van 
5.50 kr. 

Finland 
Finse kunst III 
De serie 'Finse kunst' 
werd op 4 mei voortgezet 
met afbeeldingen van 

'Indiaan' uan Arvi Siikamóki 

werken van een zestal 
Finse beeldhouwers. De 
zegels hebben de aan
duiding 'ie klas' (Boe). 
De 250.000 boekjes zijn 
vervaardigd door Joh. 
Enschedé. 

Frankrijk 
Marianne 
In maart en april is er 
weer een tweetal boekjes
varianten met Marianne-
zegels uitgekomen. Beide 
hebben reclame voor de 
postwinkel op de kaft (la 
Boutique Web). Het ene 
is een gewoon boekje 
met twaalf zegels en het 
andere een zogenaamd 
DAB-boelcje (voor auto
maten) met 20 zegels. 

Geen geweld tegm urouujen 
Met twaalf vrouwenzegels 
wordt in Frankrijk de 
aandacht gevestigd op het 
wereldwijde probleem 
van onderdrukking 
en mishandeling van 
vrouwen. Dat probleem 
bestaat ook in Frankrijk 
zelf: jaarlijks komen 160 
vrouwen om door ge
weldsmisdrijven. Eerste 
minister Fillon riep 2010 
uit tot jaar van de strijd 
tegen dit geweld. 
De zegels met vrouwen 
uit alle delen van de 
wereld (India, Amerika, 
Afghanistan, Congo, Ma
rokko en Frankrijk) zijn 
in een boekje verkrijgbaar 
en verschenen op 3 mei. 

Vier uan de tu;aaif urouwenzegels 
uit het Franse boekje 

Hongarije 
Expo 2010 Shanghai 
Ter gelegenheid van de 
wereldtentoonstelling in 
Shanghai gaf de Hongaar
se post op 30 april een 
speciaal postzegelboel<je 
uit. Het bevat 30 zegels 
van looft. Op de zegels 
staat het pronkstuk van 
het Hongaarse pavil
joen: de Gömböc. Het 
is een driedimensionale 
homogene vorm met één 
stabiel en één instabiel 
evenwichtspunt. Het kan 



op één punt balanceren. 
En komt  op z'n vlakke 
kant geplaatst  altijd 
weer overeind als het 
uit evenwicht wordt ge

bracht. Te vergelijken met 
een schildpad. 

BIJ het doorbladeren uan de 50 
zê eluelletjes luordt de biwigmg 

van de Gomboc zichtbaar 

Indonesië 
WK Voetbal 
Net als vier jaar geleden 
vindt de Indonesische 
post het Wereldkampi

oenschap Voetbal een 
postzegelboekje waard. 
Het verscheen op i mei en 
bevat vier postzegels van 
1500R. 

Het Indonesische uoetbalbockjc 

Israël 
Herdrukken 
Het boekje 'Nieuw Israël', 
voor het eerst verschenen 
in april 2008, beleefde 
op 7 maart z'n zesde 
herdruk. Te herkennen 
aan de zeven menora's op 
de kaft. 
Het vorig jaar verschenen 
boekje 'Fruit van Israël' 
verscheen als herdruk op 
II april. De fosforbalk 
bevindt zich bij deze druk 
links. 

Kroatië 
Flora m Kroatië 
Jaarlijks geeft Kroatië 
een trio boekjes uit met 
voorbeelden van de flora 
of de fauna in het land. 
Dit jaar is de flora aan de 
beurt, waarbij de keuze 
viel op drie inheemse 
fruitsoorten: bosaardbei 
(i.ook), wijnrank (4.00k) 
en kruisbes (4.00k). Alle 
drie zijn sinds 16 maart 
in boekjes van tien stuks 
(en vellen van zestien) 
verkrijgbaar. 

NieuwZeeland 
Locale boekjes van New 
Zealand Post 
In NieuwZeeland heeft 
de liberalisering van de 
postmarkt ook toegesla

gen. 
Sinds een aantal jaren zijn 
er, naast New Zealand 
Post, diverse alternatieve 

postbedrijven. Met namen 
als Croxely, Pete's Post, 
Fastways en Kiwi Mail. 
Maar het verzamelen van 
de post, het sorteren en 
het bezorgen geschiedt 
meestal door New Zea

land Post! Een merkwaar

dige situatie. 
De alternatieve  meestal 
locale  postdiensten 
werken ook met postze

gels, vaak ook in boekjes. 
Klanten kunnen zelfs 
persoonlijke uitgiften 
laten vervaardigen. Het 
was New Zealand Post 
een doorn in het oog, 
dat het deze diensten 
zo goed ging. Zij wilde 
dit soort locale diensten 
ook wel aanbieden. De 
UPUregels leken een 
staindeweg. Men heeft 
nu de oplossing gevonden 
in zogenaamde regionale 
CALs (Customised Adver

tising Labels). Zij noemen 
dit geen postzegels maar 
'postage labels'. 
In plaats van de lands

naam en het bekende 
takje sierbraam staat 
er het logo van de post 
op. Ook hebben ze geen 
officiële eerste dag van 
uitgifte. 

De zegels, want dat zijn 
het natuurlijk toch, moch

ten niet op post naar het 
buitenland gebruikt wor

den. Maar inmiddels zou 
het wel toegestaan zijn. 
De waarde van $ 1.80 
duidt daarop. 

Voorzijde uan het Kaïkura 
regionale postzegelboekje met tien 
zegels uan 50c. A ĉbeeld op de 
zegels zijn dolfijnen, albatros, 

orka, zeehond en buitrug 

De eerste proef hiermee 
vond plaats in de toeris

tische hotspot Kaikoura. 
Het was maar een korte 
proefperiode: alleen de 
eerste helft van maart. 
Ze waren ook verkrijg

baar bij de filatelie 
loketten in Auckland, 
Wellington en Christ

church. 
Naar verluidt was op 13 
maart alles uitverkocht. 
Het gaat om twee 
boekjes: het ene met tien 
50centzegels en het 
andere met tienmaal 
$1.80. 

Inhoud uan het boekje met zes 
zegels van $ 1 80 

ANZAC2010 
Voor het derde jaar kwam 
de post met een postze

geluitgifte als eerbetoon 
aan de strijdkrachten die 
op verschillende plaatsen 
in de wereld streden voor 
de vrijheid. De Anzac 
Day ontstond in ig i6 na 
de Slag bij GallipoU in 
Wereldoorlog i waarbij 
2721 NieuwZeelandse 
soldaten het leven lieten. 
(ANZAC: Australian 
and New Zealand Army 
Corps). 
De zegels verschenen 
op 7 april en zijn ook 
verkrijgbaar in een 
prestigeboekje met de 
zes zegels (50c, $ i.oo, 
$1.80, $2.30 en $2.80) op 
afzonderlijke velletjes en 
één maal samen. Samen 
voor $ 17.80. De prijs 
is niettemin iets hoger, 
namelijk $ ig.go. 

q a t a r b i r d s 

De Engelse ku)ikstoort staat prominent op de kajt. 

boelqe verkrijgbaar zijn. 
De uitgiftedatum was 19 
december. 

Rusland 
Tanks 
Rusland vervolgt met de 
wapens van de overwin

ning 19411945. Na het 
prestigeboelqe van vorig 
jaar met zegels waarop 
handwapens staan afge

beeld, verscheen er op 20 
april een boekje met tanks 
op de zegels: velletjes met 
steeds één zegel (9.00, 
10.00,11.00 en 12.00 r). 

Slowakije 
Pasen 
Evenals afgelopen jaren 
gaf de post van Slowa

kije dit jaar ook weer 
een paasboekje uit. Het 
verscheen op 28 februari 
en bevat tien zegels van 
€0.40. 

Tsjechië 
Fijinka 
Ter ere van stripheldin 
Fifinka gaf de post van 
Tsjechië op 28 april een 
boekje met 10 Azegels 
(= 10 kr) uit. Het boekje 
bevat naast de zegels ook 
een hologram met de 
Tsjechische posthoorn. 

Verenigde Naties 
Ee'n planeet, e'e'n oceaan 
Op 6 mei kwam de 
postdienst van de V.N. 
met zes velletjes van elk 
vier zegels met het thema 
'Eén planeet, één oceaan' 
ter gelegenheid van de 
vijftiende verjaardag van 
de I.O.C. (International 
Oceanographic Commis

sion). De velletjes zijn ook 
in prestigeboekjes ver

krijgbaar. Zoals gewoon

lijk waren er weer drie 
versies; voor New York 

De boekjes uan Neuj York, Genèue en Wenen. 

Srpska Republiek 
Europa 
Op 7 mei verschenen in 
de Republiek Srpska 
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Het boekje beuat ook uerhalcn en historische foto's 

Qatar 
Vogels in Qatar 
Het zijn voor mij niet de 
bekendste vogels: kleine 
klapekster, tjiftjaf, En

gelse kwikstaart, Orpheus 
grasmus, roodkopklau

wier en Isabel klauwier. 
Maar het zijn dan ook 
vogels die in Qatar wel 
veel voorkomen. Ze staan 
op zes postzegels van 
elk 5od die ook in een 

het Servische deel van 
Bosnië Herzegovina  de 
Europazegels: twee 
stuks, van i.oo en van 
2.00 km. Zoals al jaren 
het geval is, hoort er ook 
een postzegelboekje bij. 
Het bevat beide zegels 
driemaal, zodat de 
waarde ervan uitkomt op 
9.00 km. 

(met zegels van 28 en 
44c, totaal $ 8.64), voor 
Geneve (30c en 50c, 9.60 
fr) en voor Wenen (30c en 
35c, € 7.80). De boekjes 
zijn gedrukt bij Joh. En

schedé te Haarlem. 

Zweden 
Viooltjes 
Zweden sturen elkaar 
graag zomergroeten. Een 
boekje met tien kleurige 
viooltjes op de postzegels 
zorgt sinds 13 mei voor 
een zomerse frankering. 
De zegels hebben de 
aanduiding 'brev inrikes' 
(=6kr ) . 

Dieren in de oceaan 
Samen met Canada geeft 
Zweden een serie post

zegels uit die aancïacht 
besteedt aan het leven 
in de oceaan. Afgebeeld 
zijn de blauwe vinvis, de 
bruinvis, de zegelrob en 
de zeeotter. De zegels 
kosten elk 12 kr en het 
boekje met alle vier erin 
verscheen op 13 mei. 



EENZAME BAKENS AAN DE KUST 
REDDEN MENSENLEVENS 

Postzegels met vuurtorens, eer\ geliefd i/erzamelgebied 
F R A N S H E R M S E , L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E , S I T T A R D 

Zo zou de bekende chansonnière 
LIesbeth List een aangenomen 
dochter zijn van de vuurtoren 
wachter van Vlieland. De dochter 
van de vuurtorenwachter Lucas 
Hoguez van Les Casquets (Al
derney) was op familiebezoek 
op een nabijgelegen eiland. Zij 
kon het met uithouden in die 
'jachtige wereld' en besloot terug 
te roeien naar haar rustige vuur
toren (afb. i). Nog roerender is 
het verhaal van Grace Darling, de 
dochter van de vuurtorenwachter 
van Farne Eiland. In de ochtend 
van 7 september 1838 ontdekte 
zij wrakstukken en menselijke 
gestalten op een rotsformatie 
voor de kust. Met haar vader wist 
zij met een sloep negen dren
kelingen, onder wie een vrouw, 
veilig aan land te brengen. Mede 
door haar achternaam ontstond 
er een ware heldenverering rond 

Meestal zijn vuurtorens te vinden op locaties ver van 

de bewoonde wereld. De teruggetrokkenheid van de 

bedieners van deze bakens leidde in het verleden tot 

romantische verhalen over het harde leven van de 

vuurtorenwachters en hun familie. 

de dochter van de vuurtoren
wachter Zij werd afgebeeld op 
bekers, bonbondozen, vazen en 
koektrommels. Ook kwam er in 
haar geboorteplaats Bamburgh 
een Grace Darling Museum (afb. 
2). In 1906 deden voor het eiland 
jersey de mannen van reddings
boot 'Sarah Brooshoft' pogingen 
om vanaf de vuurtoren 'Demie 
de Pas' zeevarenden "te redden 
van een schip in nood (afb. 3). 
Het zal duidelijk zijn dat vuurto

rens eigenlijk bedoeld ziin om dit 
soort incidenten te voorkomen. 

Vuurtorens en vissersvuren 
Merkwaardigerwijs zijn Neder
land en ZuidAfnka de enige 
landen die het element 'vuur' 
in het woord vuurtoren resp. 
vuurtoring hebben behouden. 
In andere landen gebruikt 
men leuchtturm, lighthouse, 
phare en faro. De bekende 
Duitse albumfabnkant heeft het 

Duitse woord voor 'vuurtoren' als 
firmanaam gekozen (afb. 4). Het 
Nederlandse woord vuurtoren 
is afgeleid van de vissersvuren 
die vroeger werden ontstoken 
om de vissers na invallen van de 
duisternis weer behouden naar 
huis de leiden. Meestal werd er 
op een duintop een houtvuur 
gebrand. De naam 'vuurduin' 
komt nog op meerdere plaatsen 
langs deKust voor. Vaak werd 
er gebruik gemaakt van een 
vuurkorf, die aan een staak werd 
gehangen (afb. 5). Later werd de 
korf aan een toren bevestigd (afb. 
6). Op een zegel van Zweden is 
de ontwikkeling van vuur naar 
vuurtoren goed afgebeeld (afb. 
7). Naar wordt aangenomen is 
de pharos van Alexandrië, de 
oudst bekende vuurtoren (afb. 8, 
9). De Frans, Italiaans, Spaans 
en Portugees sprekende landen 
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hebben hun naam voorde 
vuurtoren hiervan afgeleid. De 
Pharos werd beschouwd als een 
van de Zeven Wereldwonderen 
en is als zodanig afgebeeld op 
zegels van o.a. Mali en Hongarije 
(alb. 8,9). Aangezien niemand 
precies weet hoe de vuurtoren er 
uit zag, hebben de ontwerpers 
hun fantasie de vrije loop gelaten. 
Wellicht dat de afbeelding op een 
oude Romeinse munt de situatie 
het beste weergeeft (afb. lo). 
Ook de Romeinen kenden al ste

nen bakens. Zo zou de huidige 
vuurtoren van La Coruna nog 
elementen van zijn Romeinse 
voorganger bevatten (afb. n) . 
Het licht van de vuurtorens 
heeft in de loop der eeuwen een 
hele ontwikkeling doorgemaakt. 
Aanvankelijk werd er hout of olie 
verbrand, later kwam er gas en 
tenslotte elektrische verlichting 
(afb. \z). De uitvinding van met 
name ae Fresnellens (afb. 13) 
zorgde voor een groter bereik 
van de vuurtoren. Uiteindelijk 

ontstond langs de kusten een 
lint van vuurtorens, waarvan de 
lichtcirkels elkaar overlappen 
(afb. 14). De zeevarenden kun
nen zien, waar ze zich bevinden 
doordat ieder licht zijn eigen 
lichtkarakter heeft (aantafflitsen 
per tijdseenheid) of een gekleurd 
licht (afb. 15). Ook zijn de rom
pen van de torens verschillend 
geschilderd. 

Nederiandse vuurtorens 
De Nederlandse Posterijen zijn 
tot nog toe niet erg scheutig 
geweest met de uitgifte van post
waarden met afbeelaingen van 
vuurtorens, dit in tegenstelling tot 
andere landen. In 1929 werd er al 
een briefkaart uitgegeven met de 
oudste vuurtoren van Nederland, 
de Brandaris op Terschelling 
(afb. i6). Op een kaart van het 
crisiscomitéwerd in 1933, naar 
verluidt, de vuurtoren van Eier
land fTexel) afgebeeld (afb. 17). In 
1994 Kwamen er drie postzegels 
met de vuurtorens van Vlieland, 
Terschelling en Ameland (afb. i8). 
Op het 'Mooi Nederland'velletje 
van Den Helder staat prominent 
de 'Lange jaap' van Kijkduin 
bij Huisduinen (afb. 19). Deze 
vuurtoren werd reeds eerder in 
1957 in een stempel van de Dag 
van de Postzegel in Den Helder 
afgebeeld (afb. 20). Het lage resp. 
hoge licht van IJmuiden zijn afge
beeld in het filatelieloket stempel 
(afb. 21) en in een tentoonstel
lingsstempel uit 1985 (afb. 22). 
Het lage licht van Westkapelle is 

18 

te zien op een tussenstukje van 
de provinciezegels van Zeeland 
(afb. 23,27). Van de 17 vuurtorens 
langs de Noordzeekust zijn er 
dus een handvol op Nederlandse 
postzegels afgebeeld. Daar komt 
nu de vuurtoren van Breskens 
bij (zie elders in dit blad). Dat 
wil niet zeggen, dat de Neder
landse vuurtorens internationaal 
onopgemerkt zijn gebleven. Ter 
gelegenheid van de Internatio
nale Postzegeltentoonstelling 
Amphilex 2002 gaven de landen 
Gambia, Grenada, Grenada 
Carriacos & Petite Martinique 

IN1ÏRNA310NAL EXf _^ _ 
. PHIIAfEUC PHHArtUÖUE 

Q f l E X ' 8 7 EXHIKIION INIHiNAIlONAlE 
10S0N10 roRC»flO 
»8706.021 rmoi o 21 

16 

17 

BRIEFKAART 

■̂ ■■■1 
oH^^O 
',=^K. ' c^il^^^^H 

^' i l^^^Éwl 

UZ, 

ADRES 
^ 
^ S 

22 

■••f't«'?.•• 

,erland 

Vuurtoren 

Op 13 zeemijlen is 
. WesH^agelle J^aagje^zien^ I 

23 
21 



en Dominica elk een velletje met 
zes zegels uit met 'Lighthouses 
of Holland'. Op het velletje van 
Dominica zijn de vuurtorens van 
de voormalige Zuiderzee te zien 
(afb. 24). Linksboven vindt men 
de merkwaardige vuurtoren van 
Marken, bijgenaamd 'Het Paard'. 

Lichtschepen 
Minder bekend, maar niet min
der populair zijn postzegels en 
stempels met afbeeldingen van 
lichtschepen. In Nederland lagen 
tot voor kort nog twee lichtsche
pen voor de kust, wel is er nog 
een lichtplatform voor Goeree. 

In Duitsland werd al voor W.O. 
II een zegel met een lichtschip 
uitgegeven (afb. 25). Op een 
zegel van Mali (!) is het lichtschip 
van Duinkerken te zien (afb. 26). 
Met het lichtschip Daunt Rock 
(Ierland) liep het niet goed af De 
bemanning moest in 1936 van 
boord worden gehaald (afb. 27). 
De Amerikaanse Coast Guard 
verraste de verzamelaars met 
fraaie enveloppen met stempels 
van lichtschepen (afb. 28). Als 
Nederlanders nog een lichtschip 
willen bezoeken kan dit in het 
havenmuseum in Douarnenez in 
Bretagne (afb. 29). 

Vuurtorens populair 
Dat vuurtorens een populair 
verzamelgebied vormen is te 
merken aan de vele landen die 
postzegels uitgeven over dit 
thema. Onze oosterbuur geeft 
al jaren prachtige zegels uit van 
de vuurtorens langs de Noord
zeekust (afb. 30). De voormalige 
DDR kwam reeds in 1974 met 
vuurtorens van de Oostzeekust. 
Op de achterkant van de presen
tatiekaart van de recente Duitse 
zegels wordt een gedetailleerde 
beschrijving gegeven van de 

afgebeelde zegels. Verzamelaars 
van postzegelboekjes worden 
verwend door posterijen van de 
Verenigde Staten en Taiwan. De 
boekjes bevatten niet alleen ze
gels met vuurtorens, maar ook op 
de kaft zijn vuurtorens afgebeeld 
(afb. 31). De Duitse zegels zijn in 
zelfklevende vorm ook in boekjes 
uitgegeven (afb. 32). De laatste 
vuurtorenwachter laat het licht 
branden. Door de invoering van 
'global positioning' hebben de 
vuurtorens voor de grote scheep
vaart aan belang ingeboet. De 
kleine scheepvaart en met name 
de pleziervaart, vaart echter nog 
steeds 'op zicht'. De vuurtorens 
zijn daarom 's nachts nog steeds 
verlicht, ook die van Finland 
(afb. 33). De stralenbundels op 
het velletje lichten in het donker 
op. In Nederland zijn echter nog 
maar drie vuurtorens bemand: 
Ouddorp (Goeree), Schiermon
nikoog en Terschelling. Op deze 
laatste, de Brandaris (afb. 34), 
bevindt zich een grote hoeveel
heid apparatuur die dit jaar naar 
de nabijgelegen scheepvaart
school zal worden overgebracht, 
waarna onze oudste vuurtoren 
onbemand zal achter blijven. 

HISTORIC AMERICAN 
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Op 25-10-2009 de terug
vlucht vanuit Libreville 
naar Frankfort (i). 

Een uitgifte, dat de Olym
pische Spelen over 75 
dagen beginnen (2). Op 
28-11-2009 een vlucht van 
Frankfort naar Vancouver. 

Op 20-01-2010 was er 
vlucht van Zurich naar 
Frankfort. Het betreft 
hier de afleveringsvlucht 

PRIORITAIRE 

van een B-737-500 en een 
herinnering aan de eerste 
landing van een A-380 (3). 
De Olympische Spelen 
met vele kaarten en enve
loppen. Op 2-2-2010 van 
Wenen-Frankfurt naar 
Vancouver (4, 5). 

Op 4-2-2010 ging de Bel
gische Ploeg via Frankfort 
naar Vancouver en op 8-2-
2010 de Duitse ploeg naar 
Vancouver (7,6). 
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^<i*A»̂ -fA l̂Wî tvï?-U*»**:«**»!-

Vancouver 2010 

MANNSCHAFTSFLUG ÖSTERREICH 
LH WIEN - FRANKFURT - VANCOUVER 

9SS> - ' * 
Vancouver 2010 

2010.01.12 n 
SHORT nMCKSPf EO SMTING i , ^ . „ .. «„^ 

MnMCEoevTiESÄsuiiPBTiaKjiiTtl c/o Canada Post GPO 
VANCOUVER BC 1 349 W Gaorgia Stnet 

CAIWMTOT-POSTCSC«.«« / ) ' ? 2 ' ^ ^ } ' " u ^ ^ 
' J V«B SAO - Canada 

PRIORITY 
PRIORITAIRE 

Wftmer cbmt 
poste restante 

gUI GABOWAISl 

fte^u>üatit aAtowAï 
LH MIISH nOI CMo-Skn V>l 
LMMMU« / BnoMls Airline) 
Ahbw AM«« Llbnvilk FiankfM 
251«3M» U Po«M SA ^̂  

@ Lufthansa/. 
• . . * brussels airlines 

Première Correspondance Philatelique 
Vol Code-Share LH 567 / SN 7201 Airbus A340 300 
Libreville Frankfurt 25 octobre 2009 

De Vliegende Hollander 
c/o Deutsche Post AG 
NL Internationale Post 553-1 
D-60549 FRANKFURT 
Atlemagne 

^^SAzudanxxy. 

IQ5^' 

75 Tage bis zur Eröffnung der XXI 
Olympischen Winterspiele Vancouver =0',"S'?'" 

QuaifHi Higa 

LH720 FRA VVR 29 I I 2009 
WemarEbeft 
posts rsatantft 
c/o Gsnsnt Dsllvsiy 
34«wasorglaStiMt 
Vancouvsr, BC 
VtB3P7-Kanada 

fLUG TMM OSTfREÊIOH 
Mini/fTWNS/l 2 2 2010 

J' 
Ui^«^ f:yWtf.^4ot-lU«*«MH*V 

S 
Sl 

Vancouver 2010 

MANNSCHAFTSFLUG ÖSTERREICH 
LH (VIE) - FRA - yVR 2 J JOIO 

Lufthansa 
Mmnschaftsflug 8 2 2010 

Tnmifwt - Vancouver 

Werner Eben 
poste restante 
c/o Canada Post GPO 
349 W Georgia Street 
Vancouver BC 
V6B3A0-Canada 

Werner Ebert 
poste restante 
c/o Canada Post GPO 
349 W Georgia Street 
Vancouver BC 
V6B 3A0 - Kanada 

Sonderfuftfjost 
201 2010 B737-500 

LH3729 lunch - Frankfurt 

Werner Ebert 
c/o Deutsche Post | 
NL Int Post, Bnef 564^ ' 
D - S0$44 Frankfurt / M | 

l o t DELEliLIPE 0/UI«qt)E BEt^E 
BKUATLLES fRAUKfOKTVAKCOWtR 
4.2 2010 li3C WFTHAttiA 

'1^ \ ^—^ ""^9" 

Vancouver 2010 

LUFTHANSA OLYMPLIDEFLUG 4.2.2010 
(BRUSSELS)-FRANKFURT-VANCOUVER 

Werner Ebert 
poste restante 
c/o Canada Post GPO 
349 W Georgia Street 
Varrcouver BC 
V6B 3A0 - Canada 

439 



Wmr L I NED 
^ ■ ^ ^ ^ ^ Bun 

NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: JOHN DEHE 
BUITENLANDSE BLADEN: EDWIN MULLER 

UNDEUJKE 
NIEUWSBRIEF 

De Nieuwsbrief van de 
Oosterhoutse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars slaat zijn vleugels 
uit. Tot nu toe werd deze 
gemaakt voor leden van 
de vereniging en een 

inleresled in 
other postal 
products 
featuring ttip 
Elvis stamp'' 

Wnteto 
ELVIS OFFER 
PO BOX 14326 
ST PAUL MN 
551140328 

groot aantal belangstel
lenden (meer dat 6oo 
'abonnees'!). Met de 
volgende editie hoopt de 
redactie een nog groter 
deel van postzegels ver
zamelend Nederland te 
bereiken. Vanaf nummer 
55 wordt de Nieuws
briefuitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van 
de KNBF. Dit betekent, 
dat de onderwerpen en 
de speciale artikelen niet 
meer alleen voor de leden 
van de OWP bedoeld 
zijn, maar voor iedereen 
die maar iets heeft met 
filatelie en het verzamelen 
van postzegels. Zoals 
voorheen is de nieuws
brief gratis. Hij verschijnt 
maandelijks, of naar 
behoefte. Voor lezers, en 
met name voor verenigin
gen, bestaat de moge
lijkheid de artikelen uit 
de Nieuwsbrief onder 
vermelding van de bron 
en de auteur  over te 
nemen voor bijvoorbeeld 
verenigingsbladen. 

=. De laatste Nieuwsbrief 
= 'oude stijl' bevat onder 
"̂  meer een stulqe over lUbe, 
= de oudste stad van De
^ nemarken, en een artikel 
:i over Chinese astrologie 
^ op postzegels van de USA. 
2 Elvis Presley zou inmid
^ dels een opa van 75 jaar 

geweest zijn en dat levert 
een persoonlijk verhaal 
op van Cees Bakker, die 
Elvis vroeger eigenlijk 
een beetje te wild vond. 
"In mijn jeugd had je 
twee muzikale kampen. 

Elvis Presley en (inmid
dels Sir) Cliff Richard. De 
muziek van Elvis was mij 
te ruig en ik prefereerde 
de meer melodieuze zang 
van Cliff en had dan ook 
een levensgrote poster 
van hem in mijn kamer 
opgehangen. "Those were 
the days"! 

Historische allure 
In een vorige aflevering 
in deze rubriek schreef ik 
al wat lovende woorden 
over Noordzeepost van 
de postzegelverzamelaars 
uit IJmuiden. Een paar 
weken terug mocht ik 
aanwezig zijn op het ver
jaardagsfeestje (75!) van 
deze club en kon ik zien 
hoe Eef Limmen, een van 
de boegbeelden van de 
vereniging, voor haar vele 
verdiensten rijkelijk met 
zilveren spelden versierd 
werd. Eef is ook een van 
de drijvende krachten 
achter het jubileumboek 
dat tijdens deze bijeen
komst gepresenteerd 
werd: Een vereniging met 
historische allure. De 
geschiedenis van de post
zegelvereniging 'IJmui

den' en van de jeugdclub 
'De Seinpost' wordt in 
117 pagina's (full colour) 
uitgemeten. 
Voor geïnteresseerden 
in postgeschiedenis zijn 
vooral de verhalen over 
het postale wel en wee in 
de plaatsen rond IJmui
den interessant. Het gaat 
in feite om het gebied 
van de huidige gemeente 
Velsen: IJmuiden, Sant
poort/Zandpoort, Velsen, 
Velseroord, Velserbroek, 
de Heide (nooit van 
gehoord...). Foto's van 
kantoren en afbeeldingen 
van zegels en poststukken 
brengen het verleden tot 
leven. Een duidelijk opge
zet overzicht van bekende 
poststempels vult dit 
verhaal aan. Aardig zijn 
de stukjes waarin leden 
van de vereniging (ook 
de jeugdleden!) schrijven 
over hun verzamelgebie
den. Thematisch verza
melen blijkt in IJmuiden 
en omstreken populair: 
vlinders, speelgoed, 
prehistorie, bruggen, 
schildpadden, auto's. 
Olympische Spelen en 
handwerken komen 
langs. Leuk is ook het 
verhaal over de Farthings, 
eeuwenlang de kleinste 
muntjes die in omloop 
waren in vele landen 
van het Engelse Com
monwealth. Een mooi 
boekwerk, de vereniging 
is er terecht trots op. 

Nieuw jasje 
De AeroPhilatelist van 
De Vliegende Hollander 
heeft een metamorfose 
ondergaan. Van A5 naar 

A4, van zwartwit naar 
kleur. De redactie worstelt 
nog wat met de layout, 
maar dat gaat allemaal 
goed komen. De nieuwe 
AeroPhilatelist zal vier 
keer per jaar verschijnen. 
Het nieuwe jasje leidde tot 
een poëtische overpein
zing van Jan Hintzen: 
'Een nieuwe lente en een 
nieuw geluid, dichtte 
Herman Gorter. En lente 
zorgt voor een kleurtje 
op de wangen. Mensen 
zonnen op een terrasje 
de winterwitheid weg. 
De natuur accentueert 
die lente met fleurige be
groeiing. Zo doet ook de 

nog wel eens beport in 
Nederland ('strafport'), 
omdat er voor het gewone 
briefport geen postzegel 
geplakt was. Hintzen 
toont ons een kleur
rijke aangetekende brief 
aan postzegelhandelaar 
Manuskowski. De brief 
werd op 28 oktober 1928 
verstuurd vanuit Delan
goe naar Den Haag. De 
eerste vijf luchtpostzegels 
van Nederlands Indië 
zorgen voor een flinke 
overfrankering. Briefport 
en aantekenrecht zijn 
voldaan met een zegel van 
3 2 Vi cent. Toch werd de 
briefin Den Haag beport 
met 10 cent. 
Curieus is ook dat onder 
de zegel van ^iVi cent (in 
Indië op de brief geplakt) 
het in Den Haag geplaats
te propellerstempel zit. 
Wie het snapt, mag het 
zeggen. 
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W a g a n s t r a a t 

AeroPhilatelist. Nieuwe 
technieken en een nieuwe 
drukker maken onze 
luchtpostperiodiek tot 
een kleurig geheel'. 
Hintzen benutte het 
nieuwe formaat en de 
kleurenmogelijkheden 
direct optimaal door aan 
de hand van elf bijzon
dere luchtpoststukken 
te laten zien hoe interes
sant luchtposthistorie 
voor de verzamelaar kan 
zijn. Een van die brieven 
maakt duidelijk dat ook 
doorgewinterde specialis
ten als Hintzen niet altijd 
een pasklare verklaring 
hebben voor wat er op de 
briefte zien is. 
De eerste luchtpostzegels 
van Nederlands Indië 
konden alleen gebruikt 
worden om het verschul
digde luchtrecht mee te 
voldoen. Veel van die brie
ven zijn zwaar overgefran
keerd, mensen vonden 
het leuk om de nieuwe 
zegels op een echte brief 
aan hun vrienden of rela
ties in Holland te sturen. 
Toch werden ook die 
overgefrankeerde brieven 

De prijs van de roem 
V.P.T. staat voor Vereni
ging van Postzegelver
zamelaars Tilburg en de 
Nieuwsbrief die deze 
vereniging uitbrengt, 
oogt aan de buitenkant 
bescheiden, maar bevat 
binnenin een mooi ver
haal, in kleur. 
Centraal daarin staat al 
een aantal afleveringen 
lang de Amerikaanse 
luchtvaartpionier Charles 
Lindbergh. In mei 1927 
vloog hij in zijn Spirit of 
St. Louis solo van New 
York naar Parijs en die 
vlucht maakte hem we
reldberoemd. 
De prijs van die roem was 
hoog. Vijfjaar later werd 
zijn zoontje ontvoerd, en 
hoewel er losgeld betaald 
werd, werd het jongetje 
na een aantal maanden 
dood gevonden. Er werd 
een verdachte gevonden 
en hoewel de bewijzen 
nauwelijks overtuigend 
waren, werd hij schuldig 
bevonden en in april 1936 
op de elektrische stoel ter 
dood gebracht. 
Charles Lindbergh en zijn 



vrouw Anne hadden zich 
inmiddels in Engeland 
gevestigd. In 1936 reisde 
hij met zijn vrouw naar 
Berlijn, waar hij ontvan
gen werd door Herman 
Goring, die hem impo
neerde met een huisleeuw, 
kostbare 'geleende' kunst
voorwerpen en een foto
boek met zeventig Duitse 
vUegvelden. Lindbergh zei 
later: "Door de bezoeken 
die ik had gebracht aan 
Duitse fabrieken, wist ik 
dat er oorlogsvliegtuigen 
werden gebouwd om die 
vliegvelden te vullen." 
Hij bezocht ook de 
fabrieken waar die vlieg
tuigen gebouwd werden: 
Juncker, Heinkel, Focke 
Wulf, Dornier, IVIesser-
schmitt. Hij zag er niet 
alleen de burgertoestellen, 
maar ook de verkenners, 
de bommenwerpers en 
bewonderde zelfs een 
experimentele helikop
ter. Hij schreef: "Een 
vliegmachine die verticaal 
kon landen en opstijgen 
en zonder enige zichtbare 
beweging in de lucht kon 
hangen, hij kon ook ach
teruit en vooruit vliegen, 
zonder problemen met 
manoeuvreren bij het 
draaien. Ik heb nooit een 
succesvoller demonstratie 
van een experimenteel 
toestel gezien." Lindbergh 
heeft nog overwogen zich 
in Berlijn te vestigen, 
zodat hij kon meewerken 
aan wat op dat moment 
de meest geavanceerde 
luchtvaartindustrie ter we
reld was. Zover is het niet 
gekomen, maar wel kreeg 
hij een belangrijke Duitse 
eremedaille opgespeld, 
waar hij later nog flink 
wat spijt van zou krijgen. 

In het maart/aprilnum-
mer van 2010 schreef John 
Tolsma, verenigingsse
cretaris en redacteur van 
Grunopost een uitgebreid 
en boeiend verhaal over 
de activiteiten van het 
echtpaar Christo, dat 
inpakken tot kunst heeft 
verheven. Het meest bij
zondere van de kunst van 
de Christo's is misschien 
wel dat ze kunst maken 
die niet meer bestaat. 'Alle 
projecten die ze maakten, 
zijn na enige tijd letterlijk 
weer opgedoekt'. Wat rest 
zijn de tekeningen, films 
en foto's van hun werk. 
Het eerste grote project 
van Christo (in 1961, 
Keulen) bestond uit een 
aantal ingepakte olieva
ten. Hij wilde daarmee 
laten zien hoe gewone, 
alledaagse voorwerpen 
(flessen, stoelen, auto's) 
opeens gaan opvallen 
als je ze inpakt. Mensen 
kijken dan opeens met 
andere ogen naar die 
voorwerpen en wor
den zich bewust van de 
bijzondere vorm of van 
de kleur. In kunst bestaat 
geen hiërarchie; alles kan 
kunst zijn. 

Tolsma belicht de projec
ten die Christo wereldwijd 
beroemd maakten. Bij 
project Running Fence 
construeerde hij een gor
dijn van veertig kilometer 
lengte in Californië, dat 
uitmondde in de Stille 
Oceaan. Het resulteerde 
in werk voor negen 
ingehuurde advocaten en 
in uitgebreide discussies 
tussen bewoners over de 
vraag wat kunst is. Een 
boerin zegt in de film die 
over het project gemaakt 
is: 'Ik vind het kunst, 

Inpakken 
Al jaren staat Gruno
post, het blad van de 
Philatelisten Vereniging 
Groningen, garant voor 
kwaliteit. Het is een goed 
ogend blad met prettig 
leesbare artikelen. De 
vereniging telt zo'n 550 
leden, heeft een landelijk 
vermaarde bibliotheek 
en werkt langzaam maar 
zeker toe naar haar hon
derdste verjaardag. Over 
vijfjaar moet die groots 
gevierd gaan worden. 

want als ik op zaterdag 
een mooie taart bak, is 
dat ook kunst!' 
Ook de twee bekendste 
projecten van Christo 
komen uiteraard aan bod. 
Het inpakken van de Pont 
Neuf, midden in de stad 
Parijs, trok in 1984 meer 
dan drie miljoen bezoe
kers en leverde eenjaar 
later ook een Franse post
zegel op. In 1995 pakte 
Christo ook de Berlijnse 
Rijksdag in, na jarenlange 
onderhandelingen kreeg 

hij groen licht van het 
parlement. Het inpak
ken nam een week tijd in 
beslag, vergde 100.000 
m^ kunststof en meer dan 
vijftien kilometer kabels. 
Meer dan vijf miljoen 
bezoekers kwamen het 
project bekijken. Het 
artikel van Tolsma kan op 
de site van de vereniging 
(www.philatelist.nl) gele
zen worden. 

BUITENLANDSE BUDEN 

Beschadigd en toch 
Weinigen onder u zullen 
gescheurde zegels in de 
verzameHng hebben. 
Hooguit misschien die 
hele zeldzame, of eentje 
die aan de aandacht is 
ontsnapt. Toch staat in 
de Duitse Philatelie van 
april 2010 een artikel vol 
met zegels die gescheurd 
zijn, en soms zelfs weer 
aan elkaar zijn gelijmd. 
De reden hiervoor is dat 
het niet gaat om zegels 
die beschadigd zijn, maar 
om beschadigingen die 
tijdens het drukproces 
zijn opgetreden. Als een 
papierbaan scheurt in de 
drukkerij op de machine, 
is het niet ongewoon om 
deze gewoon te lijmen. 
Het opnieuw opzetten 
van de rol zou namelijk 
veel bewerkelijker zijn. 
Het aldus bedrukte vel 
gaat dus gewoon mee in 
het drukproces, en als 
het niet wordt opgemerkt 
dan gaat deze vanzelf mee 
naar de distributie. Het 
artikel toont een aantal 
stukken, welke min of 
meer als uniek kunnen 
worden beschouwd. En 
dan zijn de genoemde 
prijzen van 150 tot 300 
euro niet eens te hoog. 
Wel te duur zijn de 
nooduitgiften van de Zuid 
Oekraïne uit 1944, ten
minste als we de schrijver 
van het artikel over deze 
zegels in hetzelfde blad 
mogen geloven. Deze 
zegels met als motief een 
Oekraïense boerin zou
den zijn uitgegeven om 
de kosten te betalen voor 
de koeriersdienst vanuit 
een aantal plaatsen direct 
aan de fronüinie naar het 
dichtstbijzijnde dienst-
postkantoor. Hij geeft 
aan dat deze plaatsen zich 
vaak best nog wel een 
stuk van het krijgsgeweld 
bevonden en dat zeker de 
helft van de brieven van 
dezelfde afzender afkom
stig is. Bovendien klinkt 
het wat onwaarschijnlijk 
dat er (zelfs in tijd van 
oorlog) nog bedrijven 
actief waren in een regio 

waar inmiddels de bezet
tingsautoriteiten waren 
vertrokken. De eindcon
clusie van de schrijver is 
dan ook dat de aanwe
zigheid van de zegels in 
een officiële catalogus 
eigenlijk nog maar eens 
overdacht moet worden. 

fSST"!? 

Niet-uitgegeven zegels 
spreken vaak tot de ver
beelding. Vooral omdat 
er vaak een verhaal achter 
zit. Een kleur (de rode 
Adenauer), een sigaret 
(Audrey Hepburn) of een 
verloren WK finale kan 
voldoende zijn om een 

Zeldzame zegels van een 
onbewoond eiland. 
De meeste van ons wor
den erg achterdochtig als 
we postzegels in handen 
krijgen met daarop de 
naam van een onbewoond 
eiland. Toch is dit niet 
altijd waar. De London 
Philatelist van maart 
2010 toont een brief met 
daarop een Noorse zegel 
met de opdruk "Bouvet 
Oya", Bouvet eiland. De 
briefis keurig ontwaard 
met een Paqueboat stem
pel en lijkt echt gelopen. 
Bouvet eiland is niet 
alleen onbewoond, het is 
het meest afgelegen ei
land ter wereld: 1600 km 
van Koningin Maud Land 
op de Zuidpool, in de 
Stille Oceaan tussen Zuid 
Amerika en Australië. 
Waar komt deze uitgifte 
vandaan? In 1934 bracht 
het Engelse marineschip 
HMS Milford een bezoek 
aan dit eiland. Voor dat 
bezoek werd een bezoek 
gebracht aan de Noorse 
consul in Kaapstad. Een 
senior officier (vermoe
delijk de admiraal zelf, 
een verwoed zeepost ver
zamelaar) deed daar het 
verzoek voor een aantal 
vellen Noorse zegels, die 
hij van een opdruk wou 
laten voorzien om post 
vanaf dit eiland te verstu
ren. Deze brieven werden 
met het schip meegevoerd 
en door de Zuid-Afri-
kaanse posterijen verder 
verwerkt. De zegels zijn 
schaars (400-1000 stuks), 
brieven nog schaarser. 
Van de zegel van 7 0re zijn 
er maar 69 gebruikt. 
Ministers onder elkaar 

uitgifte tegen te houden. 
Zo ook de verkeersveilig
heid zegel welke uit de 
archieven van de Bundes-
post is opgedoken. De 
Deutsche Briefmarken 
Revue van april 2010 
vertelt het verhaal achter 
deze zegel die in 1956 had 
moeten verschijnen. In 
1954 eiste het West-Duit
se verkeer 11595 doden 
en 315000 gewonden. 
De toenmalige minister 
van verkeer wendde zich 
tot de minister van post 
met het verzoek om een 
zegel uit te geven om 
aandacht te vragen voor 
verkeersveiligheid en 
ongevallenbestrijding. Dit 
verzoek werd ingewilligd, 
maar er werd gelijk bij 
gemeld dat dit niet zou 
lukken voor 1955. Niet
temin werd een en ander 
in gang gezet, en werd 
een aantal kunstenaars 
gevraagd om ontwerpen 
aan te leveren. De Bun
despost koos uiteindelijk 
voor een abstract ontwerp 
van Müller en Blase. Dit 
werd naar de minister 
van verkeer gestuurd. 
Men dacht waarschijn
lijk "wie zwijgt stemt 
toe" want na 6 maanden 
zonder reactie werd een 
opdracht aan de drukkerij 
gegeven voor het maken 
van een aantal proeven. 
Pas op het moment dat 
deze verschenen, kwam 
opeens een late brief van 
de verkeersminister. Deze 
had gerekend op een 
meer realistisch ontwerp, 
want dit was in elk geval 
niet wat hij bedoelde. De 
voorbereidingen werden 
stopgezet; de reeds ge-

http://www.philatelist.nl
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maakte kosten bedroegen 
2886 DM. Deze soap 
duurde nog een jaar en 
enkele nieuwe ontwerpen 
voort, totdat in 1957 werd 
besloten een en ander 
compleet af te blazen. 

Cinderella's van de Krim 
Recent ontving ik het 
looe nummer van het 
British Journal of Russian 
Philately. Een lijvig num
mer, dat alle gebieden 

beslaat van het voorma
lige Russische keizerrijk. 
Een artikel, dat mij opviel 
betrof de nietofficiële 
uitgiften van de Krim. Het 
schiereiland Krim is in de 
jaren vijftig door Nikita 
Chroetsjev aan Oekraïne 
geschonken. Er heersen 
aldaar veel Russische 
sentimenten, en er is ook 
vaak gespeculeerd over 
een mogelijke afschei
ding. En daar horen uiter

BOUVET0YA 
(MORWAY) 

aard in de voormalige 
Sovjet Unie opdrukzegels 
bij. Nu zijn er in Jalta en 
Sebastopol inderdaad 

lokale zegels uitgegeven, 
maar het merendeel van 
de opdrukuitgiften die 
aan de Krim worden 
toegeschreven hebben dat 
gebied vermoedelijk nooit 
gezien. Het artikel toont 
een aantal van deze zegels 
(zonder de pretentie een 
compleet overzicht te 
geven). De fantasie van de 
Oekraïense filatelistische 
wereld blijkt eindeloos. 
Niet alleen worden de 
Sovjet zegels kleurrijk 
overdrukt, er verschijnen 
zelfs primitieve (lees 
ongetande) zegels met 
motieven als roofvogels, 
de dichter Tarash Tschev
schenko en Mao Zedong. 

Gordon of Khartoum 
De Postal History van 
maart 2010 laat zien dat 
filatelie en geschiedenis 
soms zeer nauw verweven 
zijn. Er wordt een brief 
getoond welke is gericht 

aan majoor generaal 
Gordon, de beroemde 
gouverneur generaal van 
Soedan. De brief was ver
stuurd door John Clayton 
Cowell aan deze histori
sche held. De brief heeft 
Khartoem nooit bereikt. 
Door de schermutse
lingen (waarbij Gordon 
het leven liet) waren de 
postale verbindingen 
met Soedan verbroken. 
De briefis daarom vanuit 
Egypte terug gestuurd 
naar Clifton Castle. De 
briefis afkomstig uit het 
archief van Cowell, en is 
op de filateüstische markt 
opgedoken. De brief zat 
nog steeds in de omslag, 
en wordt keurig weerge
geven in het blad. In de 
brief wordt de komst van 
het kamelencorps van 
generaal Wolsley aange
kondigd, dat Khartoem 
uiteindelijk zou ontzetten. 
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WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 

Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar üen euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken: per 

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht. 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig mgevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad

= vertentie is verplicht. Alleen 
— abonnees van Filatelie mogen 
■~ een kleine annonce plaatsen. 
— Plaatsing onder nummer 
^ kost vier euro extra. 

^ AnENTIE! 

5 Kruis hieronder aan in welke 
^ rubriek u uw kleine annonce 

opgenomen wenst te zien: 

442 oAANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

niiiillillilil 

lllllllliili!!! HHI ■■■■■■ 
■■■■■■ 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:... 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer:. 

Ten name van: 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het aftchrijven van het verschuldigde bedrag van 
zijn/haar eigen bank of gironummer. 

(handtekening). 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 



VAN CALLAO TOT CONCEPCIÓN 
Correspondentie tussen Chili en Nederlands-indië, i88oigio 

H A N S I E H , C L E A R W A T E R , USA 

Chili: van kolonie naar onafhan
kelijkheid 
Nadat Ferdinand Magellaan in 
1520 de straat was doorgevaren 
die later naar hem zou worden 
genoemd, waren het in 1535 
de Spanjaarden die als eerste 
Europeanen de kust van Chili 
verkenden. Zoals gebruikelijk in 
die tijd, waren zij op zoek naar 
goud. Tot hun teleurstelling was 
goud niet te vinden maar het 
land was wel heel vruchtbaar. In 
1540 begonnen de Spanjaarden 
serieus met de verovering van 
de centrale vallei en in 1541 werd 
de stad Santiago gesticht. Chili 
werd onderdeel van het Spaanse 
imperium in Zuid-Amerika, be
stuurd door een Gouverneur in 
Lima. De kust, bedreigd door de 
Europese zeevarende vijanden 
van Spanje (de Engelsen en 
de Nederlanders), het binnen
land geplaagd door herhaalde 
opstanden van de Mapuche (de 
oorspronkelijke Indiaanse bewo
ners), maakten van Chili vanaf 
het begin een van de meest 
gemilitariseerde bezittingen van 
Spanje. 

Chili is dit jaar door ongelukkige omstandigheden 

enkele weken in het nieuws geweest. Aan de hand van 

briefwisseling tussen verzamelaars in Nederlands-Indië 

met hun correspondenten in het Chili diept Han Siem 

enkele wetenswaardigheden op uit de weinig bekende 

geschiedenis van dit ver verwijderde land. 

was voor de helft afkomstig uit 
Spaans Amerika. Na ruim 250 
jaar kon Spanje de zo gemak
kelijk verkregen weelde niet meer 
aan. Het koningshuis gleed af 
naar een bedenkelijk niveau van 
decadentie en incompetentie. 
De opkomst van Napoleon kon
digde moeilijke tijden aan. 
In het conflict tussen Frank
rijk en Engeland werd Spanje 
door Napoleon gedwongen de 
zijde van Frankrijk te kiezen. De 
Spaanse vloot kreeg de opdracht 
zich aan te sluiten bij de Franse 
vloot om de zo begeerde invasie 
van Engeland voor te bereiden. 
Het enige resultaat was, dat de 

Afo ijulio Vila V 
Padres El Paso del 
Ejército Libertador 
por la Cordillera de 
los Andes' José de 

San Martin leidt het 
Argentijns-Chileense 
bei'njdingsleger over 
de bergketens van 
de Andes, Museo 
Histónco y Militär 

de Cnile 
Bron Wikimedia 

Commons 

De Spanjaarden waren lange tijd 
in de gelegenheid hun Ame
rikaanse kolonies met ijzeren 
hand te beheren. De natuurlijke 
rijkdommen van hun kolonies 
werden uitermate effectief ge
ëxploiteerd: 90% van de export 
naar het moederland bestond 
uit zilver en/of goud (Piet Hein 
kon erover meepraten'). De 
wereldvoorraad aan goudstaven 
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gecombineerde vloot in de Slag 
van Trafalgar vernietigend werd 
verslagen. In 1805 was Spanje 
in een klap praktisch haar hele 
vloot kwijt. 

Napoleon bleek een verrader
lijke bondgenoot. In 1807 werd 
Spanje grotendeels bezet. Het 
koningshuis werd gedwongen 
af te treden en geparkeerd in 
Frankrijk, waarna Napoleon 
zijn broer jozef op de Spaanse 
troon installeerde. Toen na de val 
van Napoleon het koningshuis 
terugkeerde, was het een enorme 
opgave de Spaanse macht in de 
koloniën te herstellen. 
In Zuid-Amerika waren diverse 
onafhankelijkheidbewegingen 
op gang gekomen. In 1810 
verklaarde een junta Chili 
onafhankelijk. Zo eenvoudig 
ging dat echter niet. De Franse 
bezetting van Spanje had patriot
tische gevoelens opgeroepen 
en veel conservatieven waren 
voorstander van een herstel van 
de monarchie. Toen in 1814 een 
detachement uit Peru aan de 
Chileense kust landde, sloten 
vele royalisten zich hierbij aan. 
Binnen het revolutionaire kamp 
ontstond ernstige onenigheid 
over de te voeren acties. De 
rebellen werden resoluut versla
gen en moesten zich, onderling 
ruzie makend, terugtrekken in 
Argentinië. 

In Argentinië kregen de Chi
leense opstandelingen steun 
van José de San Martin, een 
Argentijn die carrière had 
gemaakt in het Spaanse 
leger, maar vervolgens voor het 
onafhankelijkheidsideaal was 
gewonnen. In een van de meest 
opmerkelijke campagnes van 
de militaire geschiedenis trok 
een troepenmacht van Argentij
nen en Chileense bannelingen 
in 1817 onder leiding van San 
Martm over de berglcetens van 
de Andes (afb. i ) . Het was een 
barre, heroïsche tocht die drie 
weken duurde; 30% van de 
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Afb 2 Bolivia, Chili en Peru, voor en na afloop 
van de Salpeteroorlog (1879-1883) De oorlog 
werd uitgevochten om de controle over de njke 

nitraat afzettingen in de verlaten Atacama 
woestijn Na aßoop gingen de Boliviaanse pro
vincie Antofagasta en ae Peruaanse provincie 

Jorapacó over in Chileense handen 

manschappen en de helft van 
de paarden overleefden de tocht 
niet. Door het verspreiden van 
misinformatie en het kiezen van 
een onvenA/achte route wist San 
Martin de Spanjaarden te verras
sen. In de slag van Chacabusco 
behaalden de revolutionairen 
de overwinning en konden hun 
troepen triomfantelijk Santiago 
binnentrekken. 
Na een jaar waren de Spanjaar
den terug. Gesteund door hun 
hegemonie op zee brachten zij 
een sterke troepenmacht naar 
de omgeving van Concepción. 
Nu waren het de Chilenen die = 
werden verrast. De eerste scher- = 
mutseling ging spectaculair ver- I ! 
loren. Toen de Spaanse troepen ^ 
oprukten naar Santiago, brak ^ 
paniek uit. De revolutionairen ^ 
leken geen kans te maken tegen " 
een overmacht van Spaanse elite 5 
troepen. Zou de onafnankelijk-
heid voor de tweede keer de kop i a * 
worden ingedrukt? San Martin ^» IJ 
verloor echter geen moment zijn 
kalmte en zijn zelfvertrouwen. 
Door zijn tactisch inzicht werden 
de Spanjaarden op de vlakte van 
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Aß p De Peruaanse 'ironclad' Huascar 
Let op de vooruitstekende ramsteven 

Maipü, ten westen van Santiago, 
beslissend verslagen\ Chili was 
definitief onafhanlcelijk en de 
Spaanse kroon zou nooit meer 
haar greep over de Zuid-Ameri
kaanse kolonies herwinnen. 

De Atacama woestijn en de 
salpeteroorlog 
Chili is een merkwaardig lang
gerekt land. Het Andes gebergte 
in het oosten en de Stille Oceaan 
in het westen vormen onover
brugbare natuurlijke grenzen. Na 
het verkrijgen van de onafhan
kelijkheid konden de Mapuche 
Indianen die noch door de 
Inca's, noch door de Spanjaar
den geheel waren onderworpen, 
langzaam maar zeker naar het 
zuiden worden gedreven en uit
eindelijk onder controle worden 
gebracht. Met Argentinië werd 
een verdrag gesloten waarin 
de soevereiniteit van Chili over 
de straat van Magellaan werd 
erkend. 
De Atacama woestijn in het 
Noorden behoort tot de 
droogste gebieden op aarde. De 
gemiddelde neerslag bedraagt er 
minder dan i mm per jaar, lager 
dan die van de Sahara. Door de 
grote droogte hebben zich er in 
de loop der tijd rijke lagen aan 
guano en nitraat afgezet. De 
woestijn is ca looo km lang en 
strekte zich uit van Noord-Chili 
naar Bolivia en het zuiden van 
Peru (afb. 2). Bij het realiseren 
van hun onafhankelijkheid had
den de nieuwbakken Zuid-Ame
rikaanse staten voor het bepalen 
van hun onderlinge grenzen 
veelal gebruik gemaakt van de 
grenzen die tijdens de Spaanse 
Koloniale tijd werden gehanteerd. 
De grens tussen Chili en Bolivia 
was met exact geformuleerd. Het 
leek ook niet veel uit te maken 
waar precies de grens zou wor
den geplaatst in een troosteloze, 
onbewoonde woestijn. 
De situatie veranderde toen 
rond 1840 werd ontdekt dat de 
enorme hoeveelheden guano en 
nitraat gebruikt konden worden 
als grondstof voor kunstmest en 
explosieven. Na lange onder
handelingen kwam in 1866 een 
verdrag tussen Bolivia en Chili 

tot stand: de 24ste parallel werd 
de grens tussen beide landen, 
de opbrengst van guano en 
mineralen uit het gebied tus
sen de 23ste en 25ste parallel 
zou worden gedeeld. Al gauw 
stroomden Chileense werkers 
en investeerders het gebied 
binnen. De Bolivianen bleven 
daarbij achter. Het trekken over 
de Andes vormde niet alleen 
een geografische maar ook een 
mentale horde. De bevolking van 
de hooglanden toonde vanouds 
een aarzeling om naar de laag 
gelegen gebieden te verkassen. 
Het gesloten verdrag bleek toch 
niet zo sluitend. Zo was ondui
delijk wat precies met 'minera
len' werd bedoeld. Dat was lastig 
toen vlak bij de 25ste parallel wat 
zilver werd gevonden. Gezien de 
toenemende spanningen achtte 
Bolivia het verstandig om in 1873 
een geheim defensief verdrag 
met Peru te sluiten: in het geval 
een van de naties werd aangeval
len, zou het militair potentieel 
van beide landen gezamenlijk 
actie ondernemen. 
In mei 1877 werd de Bolivi
aanse havenplaats Antofagasta 
getrofl^en door een vloedgolf die 
we tegenwoordig een tsunami 
noemen. De meeste gebouwen 
van de stad werden weggevaagd. 
Voor de wederopbouw stelde 
de gemeenteraad daarop een 
heffing in van 10 centavos voor 
elke quintal (ca TOO kg) nitraat 
die via de haven zou worden 
verscheept. De Antofagasta 
Nitraat en Spoonweg Maatschap
pij, grotendeels in Chileense 
handen, weigerde te betalen en 
riep de hulp in van Chili. 
Daarop volgde een reeks verkla
ringen, presidentiële decreten, 
parlementaire resoluties en 
oplopende verhitte retoriek. Toen 
de Cnilenen ook nog lucht kre
gen van het geheime verdrag dat 
Bolivia met Peru had gesloten, 
kwam een kettingreactie op gang 
die vrijwel onstuitbaar leidde tot 
militaire acties. Peru probeerde 
nog in het conflict te bemidde
len, maar Chili was niet meer te 
houden. 

De Salpeteroorlog (1879-1884), 
War of the Pacific (E) of Guerra 

del Pacifico (Sp), is een oorlog 
die in Europa en Noord-Amerika 
nauwelijks bekend is. jammer, 
want de geschiedenis van deze 
oorlog' laat zich lezen als een 
fascinerend drama, een span
nende avonturenroman of een 
opwindend filmscript, al naar 
gelang de instelling van de lezer. 
Het was een oorlog die enerzijds 
werd uitgevochten met specta
culaire heroïek, Latijnse passie 
en aristocratische ridderlijkheid, 
maar anderzijds werd ontsierd 
door rivaliserende generaals, in
competente politici en oproerige 
volksmenigten zoals we die OOK 
kennen van andere oorlogen. 
Na de eerste schermutselingen 
was het duidelijk dat de strijd 
om zo'n onherbergzaam en 
ontoegankelijk gebied als de 
Atacama woestijn, beslist zou 
worden op zee. Uitsluitend met 
een hegemonie op zee zou het 
mogelijk zijn de landtroepen te 
bevoorraden en op andere wijze 
te ondersteunen. Aangezien 
Bolivia niet beschikte over een 
vloot, werd de strijd uitgevochten 
door de vloten van Chili en Peru. 
Bij het uitbreken van de oorlog 
waren de partijen aan elkaar 
gewaagd. Beiclen beschikten over 

heid. De Chilenen deden het 
beter maar hun schoten waren 
niet in staat het pantser van de 
Huascar te penetreren. Uiteinde
lijk besloot Grau de Esmeralda te 
rammen. 
Het rammen als tactiek in zeesla
gen zullen de meeste lezers zich 
waarschijnlijk herinneren van de 
film 'Ben Hur' waarin dit drama
tisch spektakel in Technicoloren 
in Cinemascoop zichtbaar wordt 
gemaakt. Het rammen was in 
het Middellandse Zee gebied een 
belangrijk wapen in de periode 
waarin schepen door roeiers 
werden voortgestuwd. In het zeil-
tijdperk was deze tactiek echter 
onbruikbaar Met de komst van 
stoomschepen die met pantser 
tegen vijandelijk vuur waren 
beschermd, werd het rammen 
echter een korte tijd in de tweede 
helft van de 19de eeuw, opnieuw 
een onderdeel van de gevechts
acties ter zee*. 
De Huascar was een 'iron
clad', een houten stoomschip, 
nog steeds voorzien van twee 
masten, zwaar bepantserd en 
bewapend met een draaibare 
geschutstoren. Opmerkelijk 
was de vervaarlijke 'bek', de 
puntige ramsteven (afb. 3). Toen 

Aß 4 De zeeslag bij Iquique (21 mei l8jg) de Peruaanse ironclad' Huascar ramt het Chileense kor 
vet Esmeralda Thomas Somerscales. Hundimiento de la Esmeralda, bron Wikimedia Commons 

twee gepantserde fregatten met 
daarnaast enkele kleinere korvet
ten en andere ondersteunende 
vaartuigen. Chili deed de eerste 
zet met een blokkade van de 
Peruaanse haven Iquique. 
Als resultaat kwam het in mei 
1879 tot de Slag van Iquique 
waarin de twee gepantserde Pe
ruaanse oorlogsschepen, de In-
depedencia en de Huascar, twee 
kleine schepen van de Chileense 
vloot moesten verjagen. De 
Chileense schoener Covadonga 
had het gauw gezien en ging aan 
de haal, zoekend naar laag water, 
achtervolgd door de Indepeden-
cia. Dat liet de Huascar onder 
bevel van schout-bij-nacht Mi
guel Grau, om af te rekenen met 
het Chileense korvet Esmeralda 
onder bevel van kapitein Arturo 
Prat. De onderlinge beschieting 
haalde weinig uit. De Peruaanse 
kanonniers waren berucht om 
hun abominabele schotvaardig

de Chileense kapitein Pratt aan 
zag komen dat de Huascar zijn 
schip ging rammen, sprong hij 
gekleed in vol parade uniform 
bij het eerste contact over naar 
het dek van het Peruaanse schip 
met de uitroep: Al abordaje 
muchachos! (Enteren, jongens!). 
Prat werd vrijwel direct daarna 
dodelijk getroffen. De eerste 
rampoging van de Huascar was 
niet helemaal succesvol, maar bij 
een volgende poging boorde de 
lange bek zich diep in de ribben 
van de Esmeralda (afb. 4). Het 
Chileense schip zonk binnen 
enkele minuten. Later zou Grau 
een condoleancebrief schrijven 
aan de weduwe van Prat en 
het dagboek en zwaard van 
haar echtgenoot aan haar laten 
toezenden. 
De Peruvianen hadden de slag 
bij Iquique gewonnen, maar die 
zou uitdraaien op een Pyrrhus-
overwinning. Bij de achtervol-



Aß 5a, 5b Kapitein Arturo Prat van het 
Chileense korvet Esmeralda die hij Iquique 

weigerde zijn schip over te geven Zijn 
heldendood vormde een inspiratiebron voor 

talloze Chileense jongeren. 
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Afb 6a, 6b Schoutbijnacht Miguel Grau, el 
i Caballero de los Mares, de bevelhebber van de 

legendarische Huascar, die maandenlang de 
Chileense overmacht trotseerde 
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ging van de Covadonga liep de 
Indepedencia op een rots die 
een groot gat in de romp sloeg 
waardoor het beste schip van 
de Peruaanse vloot verloren 
ging. De Huascar zou het vrijwel 
alleen tegen de Chileense over
macht moeten opnemen. De 
vermetele schoutbijnacht Grau 
wist de Chileense vloot maan
denlang bezig te houden, dan 
eens toeslaand en vervolgens 
steeds ontsnappend. Toen hij 
een Chileens transportschip tot 
overgave wist te dwingen bleek 
het schip in plaats van kolen een 
squadron cavalerie te vervoeren, 
compleet met paarden en am
munitie. Deze vangst leidde tot 
de val van het zittende Chileense 
kabinet. De ongrijpbare Grau 
kreeg de bijnaam el Caballero de 
los Mares (Ridder van de Zee), 
waarmee zijn tegenstanders 
met alleen zijn moed en inzicht 
maar ook zijn ridderlijkheid en 
humaniteit erkenden. Pas in 
oktober 1879 wisten zij hem tot 
een gevecht te dwingen waarbij 
Grau om het leven kwam. Zijn 
bemanning slaagde er niet in 
het schip tot zinken te brengen 
zodat de Huascar in Chileense 
handen viel. Arturo Prat en 
Miguel Grau groeiden uit tot na
tionale helden in hun vaderland. 
Legendarische patriotten, die een 
inspiratie vormden voor jongere 
generaties. Hoezeer de toenma

lige tegenstanders nu nog in hun 
vaderland op een voetstuK wor
den geplaatst, blijkt uit het feit 
dat zij niet alleen op postzegels 
maar ook op bankbiljetten zijn 
geportretteerd (afb 5,6). 
De oorlog was strategisch beslist 
maar de strijd werd onvermoeid 
voortgezet. In mei 1880 werden 
de geallieerden door de Chilenen 
verslagen in de Slag van Tacna. 
De BoTivianen trokken zich daar
op terug en zouden daarna niet 
meer aan de oorlogsactiviteiten 
deelnemen. Vredesonderhande
lingen met Peru mislukten. Eind 
i88o vielen de Chilenen Peru 
binnen, begin januari i88n wer
den de Peruaanse verdedigers 
verslagen en op 17 januari trok
ken de Chilenen Lima binnen. 
Daarmee zou de oorlog in wezen 
tot een einde moeten komen 
maar de Peruvianen trokken zich 
terug en voerden nog jarenlang 
een hardnekkige guerrillaoorlog 
die pas in oktober 1883 tot een 
einde kwam. 
Na de oorlog verloor voor Peru 
de provincieTarapaca (afb. 2). 
Chili kreeg ook de controle over 
de Peruaanse provincies Arica 
en Tacna, waar na een jaar een 
volksstemming zou worden 
gehouden. Van die volksstem
ming kwam niets terecht en pas 
in 1929 zou overeenstemming 
worden bereikt over de huidige 
grens, waarbij Peru Tacna terug 

kreeg en Chili Arica behield. Over 
de maritieme grens tussen Peru 
en Chili bestaat nog steeds geen 
overeenstemming. Bolivia ver
loor de provincie Antofagasta en 
daarmee de toegang tot de zee. 
Dit verlies is door Bolivia nog 
steeds emotioneel niet verwerkt. 
Elk jaar, op 23 maart, verzamelt 
zich een menigte op de Plaza 
Murillo in La Paz voor de 'mars 
naar de zee'. Nog steeds bestaan 
geen diplomatieke relaties tus
sen Chili en Bolivia. Al dan niet 
terecht werd Chili na de oorlog 
door haar buren het 'Pruisen van 
ZuidAmerika' genoemd. 

Een aangetekende brief uit Callao 
Afb. 6 laat een brief zien die uit 
Callao werd verzonden naar 
Soerabaja. Callao, 120 km ten 
westen van Lima, werd gesticht 
in 1537. De stad ontwikkelde 
zich tot een belangrijke haven 
en de toegangspoort tot Peru. 
Op 28 oktober 1746 werd Lima 
getroffen door een ernstige aard
beving. Een halfuur later werd 
de haven van Callao verwoest 
door een tsunami. Tijdens de 
Salpeteroorlog werd Callao in 
januari 1881 enkele dagen na de 
val van Lima door Chilenen inge
nomen. Tijdens de bezetting van 
Peru werden in het bezette deel 
Chileense postwaarden gebruikt. 
De driekleuren frankering van 
de afgebeelde briefis tevens een 

mengfrankering van de emis
sies 1877 en 1878 van Chili. De 
brief van 28 dec. 1882 heeft een 
Chileens aantekenstrookje met, 
geïmproviseerd, een geschreven 
plaatsnaam Callao. 
De briefis geadresseerd aan j.P. 
Moquette, Ketegan bij Soerabaja. 
De naam van de (pseudojhande
laar Moquette is in de Inclische 
filatelie bekend maar als fabri
kant van 'zeldzame' poststukken 
wordt hij bepaald niet positief 
beoordeelde Niettemin voerde 
Moquette een uitgebreide cor
respondentie met verzamelaars 
in het buitenland, die talrijke 
belangwekkende poststukken 
heeft opgeleverd. Bestudering 
van het Chileens poststuk laat 
echter ook twijfels ontstaan over 
het filatelistisch gehalte van 
Moquette als verzamelaar. Op de 
brief zijn (vage) aantekeningen in 
blauw aangebracht die buiten ° 
landers wellicht interpreteren als ° 
postale aanduidingen maar die _ 
wij Nederlanders na enig turen ^ 
toch kunnen ontcijferen als 'Ze ^ 
gels van Chili, gebruikt in Peru'. ^ 
Inhoudelijk juist, maar onver " 
geeflijk om met blauw potlood 5 
zo'n briefte bederven... "" 

Verzamelaarcorrespondentie ■|4w 
Chili  NederlandsIndië 
Rond 1900 waren de persoon
lijke en commerciële contacten 
tussen Chili en Nederlands



Indie uiterst spaarzaam De 
bewaard gebleven correspon
dentie tussen beide landen uit 
deze penode, is daarom vrijwel 
uitsluitend afkomstig van ver 
zamelaars Indien commerciële 
contacten m zo'n situatie vrijwel 
ontbreken, is het met redelijk 
poststukken tussen verzame
laars van deze landen direct 
als maakwerk te bestempelen 
Persoonlijk spreek ik uitsluitend 
van maakwerk wanneer verza 
meiaars proberen bijzondere 
poststukken m hoeveelheden te 
creëren In zo'n geval gaat het 
duidelijk om een (semi) com
merciële activiteit 
Verzamelaarpost kan ons 
belangwekkende informatie 
verlenen over routes, met name 
over een traject als Chili-lndie 

waar de te volgen route niet 
direct voor de hand ligt De 
aangetekende bnef van Callao 
(28/12/82) laat op de achterzijde 
een route zien via San Francisco 
(22/1/83) naar Weltevreden 
(13/3/1883) Debnefkaart 
van afbeelding 8 uit Santiago 
(22/3/93) toont een geschreven 
routeaanduiding 'Via Australia', 
helaas zonder transitstempel, 
en verder het vierkantstempel 
NI PA Singapore (23/5/93^ op 
weg naar Medan Arbeelcling 9 
laat de dubbelkaart uit Valpa
raiso (8/7/89) zien De route 
IS af te leiden uit twee route-
aanduidmgen gestempeld 'via 
magellanes 8c lisboa', geschre
ven 'via Brindisi' en op de koop 
toe een gedeeltelijk leesbaar 
Frans tremstempei ( /aout/89) 

De dubbelkaart is het enige 
poststuk die voor het traject 
Chili - Indie een transportduur 
laat zien, korter dan 60 dagen 
Valparaiso ligt aan de kust, 120 
km ten westen van Santiago De 
hoofdstad van Chili is Santiago, 
maar het Congres vergadert in 
Valparaiso (een situatie die doet 
denken aan Amsterdam en den 
Haag) Aanvankelijk een kiem 
dorp, groeide Valparaiso na 
de onafhankelijkheid van Chili 
uit tot de belangrijkste haven, 
tevens de thuishaven van de 
marine De tweede helft van de 
19de eeuw was de bloeipenode 
van Valparaiso waann de haven 
een belangrijke aanloophaven 
en leverancier werd voorde 
transporten die via de straat 
van Magellaan de goudkoorts 

in Califonie moesten bevoorraden 
Europese immigranten stroomden 
toe en gaven de stad een interna 
tionaalTcarakter Aan deze bloeitijd 
kwam pas een eind toen in 1914 he 
Panama kanaal werd geopend 

De dubbelkaart naar Padang stamt 
uit deze bloeiperiode en laat een 
vaag blauw afeenders cachet zien 
van het Belgisch Consulaat in Valps 
raiso Op de keerzijde (afb 7) is eei 
gedrukt verzoek te lezen van Jules 
M Gnsar, de Consul-generaal van 
Nederland en België in Valparaiso, 
aan zijn collega in Padang om 
hem postwaarden van zijn land te 
sturen in ruil voor postzegels van 
Zuid Amerika Wat een chique en 
efficiënte manier om ruilverkeer op 
te starten' 

R 

Afl) 7 Aangetekende brief van de Peruaanse ha 
ven Callao (28/12/1882) sinds eind januari i88i 
door Chili bezet Driekleuren frankering teveris 

een mengfrankenng van de i8j] en i8y8 emissies 
van Chili Aantekening in blauw potlood (van de 
ontvanger"^'} Zegels van Chili gebruikt in Peru 

8 Briefkaart van Santiago {22/1/(^1) naar Medan 
iV/5/93} ^^^ geschreven route aanduiding via 

Australia 

Afb 9 Dubbelkaart van Valparaiso (8/j/8g) naar 
Padang met blauw routestempel via magellanes e[ lis 
boa en Frons transitstempel Cachet van het Belgisch 
Consulaat Valparaiso was toen de belangrijkste hoven 

van Chili met talrijke Europese immigranten die de 
stad een internationaol karakter gaven 

Afb 10 Deta I van de laagste 
waarden 1 Centavo groen het 
uitroepen van de onafhankelijk 
heid (i8io) 2 Centavos rood 

de sla^ van Chacabusco (1818) 
waarin José de San Martin de 
onafhankelijkheid van Chili 

afdwong 

Tal reeevrg ä w>frB ^f ffranre m wöwr prtm^ êe vovlotr 
bte >ne fi e parm r imlf[uea I t m puHle c trie» pfislaiee etif' 
de V lire ; ay« t at e m» m Jiitnl m t mmum Uio dfsete avee hs 
pr n j c U « aneiirs de voire nlle qut powrate t me procurer 

I) c6lf je me/l ä mire dupoettt^n lee tmihrti poste 
l l n ee l ut je fihs^ie b e o n 
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Aß n Onber speljke gedrukte utnod gng totfilateltstisch 
ruilverkeer van Jules M Gnsar de Consul generaal van Ne 

derland en België in Valparaiso verzonden naarde Belgische 
Consul in Padang 

Afb 72 Columbus postwaardestuk met Cotoumbus 
bijfrankenng, aangetekend verzonden van Osomo (Zuid 
Cnili) naar Banjoebiroe (MiddenJava) Aantekenstrookje 

met geschreven plaatsnaam Onvolmaakte maar niettemin 
aantrekkelijke brief tussen twee verzamelaars in kleinere 

plaatsen van ver verwijderde naties 

Jï 

Afb 73 -Am chtkaart verzonden van Valpara so (21/^/1811) via Parijs 
(15/4/1911) naar Batavia in het kader van ansichtkaarten ruil Gefran 

keerd met de twee laagste waarden van de eerste Chileensejubileumze 
gels uitgegeven ter gelegenheid van loojaor onafhankelijkkheid 

/ ^ ^2-4^-^^^ <a:̂ ^̂  ö 
^__^ /^T-t—^^-fy 

Afb 14 Aantrekkelijke enveloppe verzonden van Padang 
(17/3/1899) naar Valparaiso (24/V/99) Omdat de brief voor de 
buitenlandse bestemming slechts eenfrankeenvaarde had van 

10 cent werd m Valparaiso 12 centavos port geheven 

Afb 15 Enveloppe 12/2 cent Wliem UI verzonden van Poda^^g 
(17/3/1899) naar Valparaiso (24/V/99) De ondefrankenng 

van 121/2 cent leidde tot 25 es verrekening (in blauw potlood) en 
10 centavos port 

Afb 17 Hog een briefkaart voor 
binnenlands gebruik verzonden van 
Padang ('17/3/7899^ naar Valparaiso 
(24/V/99) Het handstempel T met 
de 5 Cs verrekening in blauw werd in 
dit geval door de post in Valparaiso 
gemist De getoonde poststukken blij 
ken op dezelfde dag m Padang naar 
Valparaiso te zijn gepost alle onvol 
doende gefrankeerd met de bedoeling 
in Chili te worden beport Filatelisch 
maakwerk in optima fonvo' 

Afb 16 Bnefliaart voor binnenlands gebruik verzonden van Pa 
dang (17/3/1899) naar Valparaiso (24/V/99) De ondefrankenng 
van 2% cent leidde tot een verrekening van 5 es en 2 centavos port 

Afb i8 Stadsgezicht van 
Valparaiso voordat het op 
16 augustus 1906 getroffen 
werd door een aardbeving 
De Avenida Brasil was een 
van de hoofdstraten van 
Valparaiso i^jan 7909 in 
rood IS de datum waarop de 

m:,m::at ^^^'^ ^^''^ verzonden 



Nog meer post uit Chili 
Naast informatie over de route 
kan post uit Chili ook om andere 
redenen aantrekkelijk zijn. De 
brief van afb. Ti is misschien 
niet helemaal perfect, maar toch 
heel aantrekkelijk vanwege het 
aantekenstrookje (opnieuw met 
een geschreven plaatsnaam) en 
het rondstempel van Osorno. 
Deze stad in het zuiden van 
Chili werd in 1553 gesticht, in 
T6OO door lokale Indianenstam
men verwoest en vanaf 1796 
herbouwd. Omstreeks 1850 
begon de Chileense regering de 
immigratie van Duitsers naar 
Osorno te stimuleren om de 
plaatselijke landbouw tot ontwik
keling te brengen. De streek is 
uitgegroeid tot een centrum voor 
landbouw en veeteelt: 'La Patria 
de la Leche y Tierra de La Carne', 
vrij vertaald 'Het Land van Melk 
en Vlees'. Osorno is tot op de 
dag van vandaag Duits gekleurd. 
Ook de brief naar Indië heeft een 
Duits tintje. 
De kaart van 1911 (afb. 12) maakt 
deel uit van ansichtkaarten ruil-
verkeer zoals dat in die tijd heel 
populair was. Ter gelegenheid 
van 100 jaar onafhankelijkheid 
gaf Chili in 1910 de eerste serie 
(historische) herdenkingszegels 
uit in de trant van de Amerikaan
se Columbus herdenkingsserie 
vani892. De Chileense verzame
laar wilde zijn correspondent in 

Indië een plezier te doen door 
de kaart te frankeren met twee 
postzegels uit deze serie. De ^ 
centavo groen toont het uitroe
pen van de onafhankelijkheid, de 
2 centavos rood is gewijd aan de 
slag van Chacabusco waarover 
in het begin van dit artikel is 
verhaald (afb. 13). 

Een aantrel<kelijke beporte brief 
Een ander aantrekkelijk post
stuk werd enkele jaren geleden 
aangeboden op een buiten
landse veiling (afb. 14). Helaas 
was de prijs nogal hoog maar 
een soortgelijk exemplaar kon 
later via een ander veilinghuis 
worden aangeschaft. Voor de ver
zending van de brief naar Chili 
werd in Padang (17/3/1899) een 
binnenlandse enveloppe van 10 
cent gebruikt. Het tarief voor een 
buitenlandse brief was 25 cent. In 
Indië werd daarom de porto
aanduiding 30 es (centimes) in 
blauw potlood aangebracht. In 
Valparaiso kwam dat neer op 12 
centavos port, afgestempeld Val
paraiso recepcion (24/V/99). Al 
met al een aantrekkelijk, schaars 
stuk. 
Met het verstrijken van de tijd, 
na een aantal waarnemingen en 
enkele aankopen moest dit oor
spronkelijk oordeel min of meer 
verrassend worden herzien. Om 
een lang verhaal kortte maken 
zijn de nieuwe aanwinsten ter 

Valparaiso tlespues dei Teiremoto 

Aß 19 De Avenida Brasil vanuit vrijwel dezelfde hoek, maar nu na de aardebevine van i6 augustus 
1906 De binnenstad van Valparaiso werd vrijwel volledig door de aardbeving en de daaropvol, 

branden venvoest De beving telde 3000 dodelijke slachtoffers en 20 000 gewonden 

s^'-X-P'') 

A.a . KyèJ-c^y-^-^on:^ ^ , 

Afb 20 Briejkaart van Weltevreden (7/11/^4) naar Concepcion (aankomst stempel 7/1/95 op de 
achterzijde) frans transitstempel montcenis a macon (8/u/g4) Transportduur Indie-Frankrijk 37 

dagen, Franknjk-Chili. 30 dagen 

vergelijking onder elkaar gezet 
(afb. 15, T6, 17). Bij nadere bestu
dering en vergelijking van de drie 
poststukken met de enveloppe 
op voorgaande bladzijde wordt 
het volgende duidelijk. Alle vier 
poststukken zijn op dezelfde 
dag in Padang afgestempeld. 
Alle zijn geschreven in hetzelfde 
handschrift en geadresseerd 
aan dezelfde persoon. Ook 
zijn alle stukken (doelbewust) 
onvoldoende gefrankeerd om te 
bereiken dat in Chili port werd 
geheven. Bij beide enveloppen is 
dat gelukt: onderfrankering van 
15 cent leidde tot 30 es verreke
ning en 12 centavos port (afb. 
14), onderfrankering van 12)4 
cent leidde tot 25 es verrekening 
en 10 centavos port (afb. 15). De 
onderfrankering van de briefkaar
ten met 2>2 cent leidde slechts 
in een geval tot een verrekening 
van 5 CS en 2 centavos port (afb. 
16). Van deze emissie portzegels 
is de 2 centavos de moeilijkste 
waarde. Op de andere briefkaart 
(afb. 17) is het handstempel T 
met de blauwe verrekening door 
de post in Valparaiso gemist. 
Al met al is duidelijk dat deze 
exercitie tot het produceren van 
een aantal poststukken met een 
filatelistische bijzonderheid ge
heel voldoet aan mijn persoon
lijke definitie van filatelistisch 
maakwerk. De briefkaarten zijn 
aan de achterzijde onbeschreven 
en de enveloppen bevatten geen 
inhoud en zijn niet geopend. 
Wellicht heeft deze productie 
iets te maken met het feit dat 
deze portzegels in de loop van 
1899 uit de omloop zouden 
worden gebracht. Toegegeven 
moet worden dat met name de 
enveloppen er zeer aantrekkelijk 
uitzien. Ze worden met enige 
regelmaat op binnenlandse en 
buitenlandse veilingen aange
boden en soms ook nog tegen 
onwaarschijnlijk hoge prijzen (ca 
300 euro) verkocht. Schokkend! 

De aardbevingen van Chili 
Over schokken gesproken. 
Chili ligt op de grens van twee 
tektonische platen waardoor dit 
gebied eeuwenlang met enige 
regelmaat door aardbevingen 
werd geteisterd. Rond 1900 
onderkende men in Chili al vier 
belangrijke aardbevinggebie-
den: twee in Noord Chili, een 
derde rondom Valparaiso en 
een vierde voorbij Concepcion. 
De ernstigste ramp die Valpa
raiso trof, was de aardbeving 
van T6 augustus 1906 die 3000 
dodelijke slachtoffers telde en 
20.000 gewonden. Een groot 
deel van de benedenstad werd 
verwoest (afb. i8,19). Bij wijze 
van uitzondering werd deze 
aardbeving echter niet gevolgd 
dooreen tsunami. 
De omgeving van Concepcion 
is wellicht het gebied in Chili 
dat het meest intensief door 
aardbevingen werd getroffen. 

Na aardbevingen in 1570,1657, 
1687,1730 en 1751 achtten de 
autoriteiten het raadzaam de 
stad van de oorspronkelijke naar 
de huidige locatie te verplaatsen. 
De aardbeving van 1835 werd 
door Charles Darwin tijdens zijn 
reis met de Beagle waargeno
men. Concepcion is de bestem
ming van een briefkaart die uit 
Weltevreden (7/11/94) werd 
verstuurd. Met de transitstem-
pels: een vierkantstempel NI PA 
Singapore (12/11/94) en sen 
Frans treinstempel montcenis 
a macon (8/12/94), is de route 
te volgen. Het aankomststem
pel concepcion chile (7/1/95) 
staat aan de keerzijde. Totale 
transportduur: 61 dagen, ter 
vergelijking: naarde Verenigde 
Staten was dat in die tijd 40-45 
dagen. 

Tot besluit 
2010 zal een gedenkwaardig 
jaar voor Chili worden. Op 27 
februari werd het geteisterd door 
de heftigste aardbeving die ooit 
in het land werd geregistreerd. 
Het epicentrum lag 100 km ten 
noorden van Concepcion. Er is 
berekend dat door de beving de 
stad ongeveer 3 meter naar net 
westen werd verplaatst. 
Gelukkig zal 2010 voor Chili ook 
om een positieve reden gedenk
waardig zijn. Op 18 september 
2010 zal het feest zijn in Chili als 
wordt herdacht, dat precies 200 
jaar geleden de onafhankelijk
heid werd uitgeroepen. 

(Endnotes) 
' http://nl.wikipedia.org/iviki/ 

Slag_in_de_baai_van_Matan-
zas 

' Harvey, R. Liberators, Latin 
America's strudle for indepen
dence (New York, 2000) 

3 Farcau, B.W. The Ten Cents 
War, Chile, Peru, and Bolivia in 
the War of the Pacific, 1879-
1884 (London, 2000) 

'' Van de ramschepen zijn heden 
ten dage ter wereld nog maar 
drie exemplaren bewaard 
gebleven. Een daarvan is het 
Nederlandse pantserschip Zr. 
Ms. Schorpioen, dat is aange
meerd in het Marinemaseum in 
den Helder, 

^ Storm van Leeuwen, P. Ceene 
Olla Podrida, De Postzak 197, 
december 200% biz. 423-424 
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Cezelhg rondsnuffelen en even bijpraten tijdens de Antverpw 

Opgaven voor deze rubriek 
in het septembernummer 
2010 (verschijnt 4 augustus 
2010) moeten uiterlijk op i 
juli 2010 in het bezit zijn van 
de redactie van 
'Filatelie', Postbus 84, 
3645 ZK Vinkeveen of op die 
datum per email (redartie@ 
defilfltelie nl) zijn ingezon

den. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel

den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 

=5 slechts een telefoonnum

o mer vermeld. Emailadressen 
"̂  of adressen van websites 
^ worden niet opgenomen. 
^ Onvolledige opgaven van 
™ evenementen kunnen helaas 
i niet verwerkt worden. 
2 Veilingen worden slechts 
■̂  vermeld als ze ten overstaan 

van een deurwaarder of nota

ris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge

steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 

evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vinden. 
De redactie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de evene

mentsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze

gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom met 
klem om  en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken van 
ver van uw woonplaats ver

wijderde evenementen  eerst 
even met de organisatoren 
te bellen. 

TENTOONSTEUiNGEN 
EN MANIFESTATIES 

27 en 28 augustus 2010: 
Hollandfïla 2010, handels

beurs, Veluwehal, Barneveld 

iio oktober: 
Lissabon. Postural 2010, 
FlPtcntoonstellinfl Hal i van 
de Associacao Industrial Por

tuguesa, Parque des Nacoes 
Onegeveer 3 000 kaders, alle 
tentoonstellingsklassen 

15,16,17 oktober: 
Apeldoorn, Postex 2010, 
Amencahal, Laan van Erica 
50, Cat 2 en 3 tentoonstelling 
met I en 2 kaderinzendingen, 
jeugdinzendmgen en een 
promoties Voor meer 
informatie itifo(5)postcx nl 

22,23,24 oktober: 
Weert. Raja 2010 Limphilex 
XL organisatie pzv Filatelica 
Weert e o Cat 2 en 3 ten

toonstelling in de Phlips van 
Horne Scholengemeenschap, 
Wertastraat i, Weert 

27 tot en met 31 olrtober: 
Johannesburg (ZuidAfrika). 
Joburg 2010, internationale 
postzegeltentoonstelling 
annex 23"" African Inter

national Stamp Exhibition 
Hall 1 van het Sandton 
Convention Centre. Ca. 
1.500 kaders, Erehof, 
expositie van materiaal uit 
de archieven van de Zuid

Afrikaanse posterijen, ca 
100 handelarenstands 
Openingstijden, nog on

bekend. Informatie: P.O. 
Box 412505, Craighall, 
20024 ZuidAfrika, 
injo(a)jobur520iostamp

show co ia of lüiüiujoburfl

20iostampshou) co za 

28 april 1 mei: 
Luxemburg: Philalux, 
FEPAtentoonstellinfl Foire 
Internationale, Luxemburg

Kirchberg Klassen Themati

sche en traditionele filatelie, 
postgeschiedenis, literatuur 
en ]eugd 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

5 juni: 
Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 399a, 12301530 
Tel 0356216261 

10 juni: 
Kloetinge (Zld). Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
1922 Tel 0113227945 

Zeist. Graaf Adolflaan, Ker

kebosch bij het CCZ, 
101530 Tel 0654344840 

12 juni: 
Amersfoort. De Open Hof, 
Vogelplein i, 1016 (uitslui

tend thematisch) 
Tel 0334943265 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 39ga, 12301530 
Tel 0356216261 

Hoofddorp. ANBOgebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1016 
Tel 0235613929 

Leusden. De Til, Hamers

veldseweg30,131615 
Tel 0334943220 

Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. 
Tel 0105916747. 

13 juni: 
Boxtel. VmbocoIIege Boxtel, 
Baanderherenweg 2,1013 
Tel 0411688620 

WijchenNoord. Brede 
school 'Noorderlicht', 
Roerdompstraat 76,1013 
Tel 0246413608 

15 juni: 
Nijmegen. Wijkcentrum 



'De Klokketoren', Burg. 
Slotenmaker de Bruineweg 
272, v.a. 14-1430. 
Tel: 024-3974654. 

17 juni: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat33, v.a. 19. 
Tel: 045-5415088. 

19 juni: 
Apeldoorn. Het Bolwerk, 
Ravelijn 55,10-16. 
Tel: 055-3558600. 

Boskoop. 'De Stek', Putte-
laan 148 (naast Aldi), 13-17. 
Tel: 0172-215264. 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 3g9a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

Woudenberg. De Camp, 
Bosrand 15-17,13-1630. 
Tel: 033-2863510. 

20 juni: 
Kerkrade-West: Sjtaater 
Hoes, Schaesbergerstraat 27, 
10-15. Tel: 045-5415088. 

26 juni: 
Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

27 juni: 
Echt. Café 'De Weegbrug' 
Stams, Loperweg 10, 930-12. 

28 juni: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'De Klokketoren', Burg. 
Slotenmaker de Bruineweg 
272, v.a. 19-1930. Tel: 024-
3974654. 

3 juli: 
Putten (Gld). 't Voorthuys' 
naast de Andreaskerk, Voort-
huizerstraat 14,10-16. 
Tel: 033-2452484. 

II juli: 
Venlo. Zalencomplex 'Limi-
anZ', Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 

15 juli: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat33, v.a. ig. 
Tel: 045-5415088. 

20 juli: 
Kerkrade-West: Sjtaater 
Hoes, Schaesbergerstraat 27, 
10-15. Tel: 045-5415088. 

VEILINGEN 

7-8 juni 
Capelle aan den IJssel. 
Van Dieten veiling 13-19 uur. 
Kijkdagen 21-22 mei in 
Enschede en tijdens 
Hertogpost 2010. 

7-9 oktober 
Amstelveen. Corinphila, 
vvww.corinphila.nl 

207e veiling. 

14 oktober 
Amstelveen. Corinphila, 
vvww.corinphila.nl 
208e veiling, 2e deel collectie 
drs. L.G. Klaassen. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

22 juni: 
Mooi Nederland Leeuivarden 
Mooi Nederland 2010 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 2518 AD 
's Gravenhage, 
telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax:070-3608926 
Internet: u)U)U).muscom.nl 
Openmgstijden: dinsdag t/m 
vrijdagvan 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 uur. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 7.50 euro, 65-plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 jaar 
gratis, 4- t/m 12-jarigen 4 
euro. CJP 5 euro. Museum-

kaart gratis. Andere kortin
gen: zie www.muswm.nl 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand is er 
gelegenheid om origineel 
materiaal uit het depot 
van de postwaarden te 
bestuderen. U kunt het ma
teriaal in het depot alleen 
op afspraak bezichtigen. 
De eerstvolgende onder
zoeksdag is op donderdag 
25 maart. In april en mei 
zullen er geen onderzoeks
dagen zijn, omdat we dan 
weer postwaarden gaan 
digitaliseren. 
Als u materiaal wilt bestu
deren, neem dan contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 
of 3307567) of stuur een 
mailtje aan 
merke!ens(a)muscom.nl of 
hvdveen@must.om.nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheekvan het 
Museum voor Commu
nicatie is na telefonische 
afspraak met mevrouw 
Spiekman (070-3307570, 
's morgens) te raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 

Voor internetgebruikers 
is de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebon
den aan de openings
tijden (elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de 
maand van 10 tot 12 uur). 
Via de website van de 
KNBF (uJiüUJ.knbf.nl) en 
het aanklikken van de 
Bibliotheek-tab bereikt u 
de informatie die betrek
king heeft op de prachtige 
collectie die in Baarn be
waard en ontsloten wordt. 
U vindt er een overzicht 
van de lopende tijdschrif
tenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt 
er nagaan op welke wijze 
deze boeken te leen zijn. 
Aan een overzicht van 
de (oudere) tijdschriften 
wordt hard gewerkt. 
Als u wilt weten of een 
bepaald boek of tijdschrift 
aanwezig is, dan kunt u 
dit met behulp van een 
elektronisch informatie
aanvraagformulier 
opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. 
Voor alle andere vragen 
kunt u ons op de gewone 
wijze e-mailen 
(bibhotheek(5)knbf.nl). 
De Bondsbibliotheek... 
een surfbezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL k.verhulsKpziggo.nl 

NAGEKOMEN STEMPELS 
HERTOGPOST 

In het meinummer van Fi
latelie heeft u kunnen le
zen, dat er tijdens Hertog-
post diverse bijzondere 
poststempels in gebruik 
waren. Er zijn nog twee 
stempels nagekomen, 
waarvan de afbeeldingen 
nog niet bekend waren 
toen het meinummer van 
de drukpersen rolde. 
Het eerste stempel is 
ontworpen voor de 26e 
Dag van de Jeugdfilatelie 
die tijdens Hertogpost 
op 29 mei werd gevierd. 

Het stempel toont de 
afbeelding van een 
koerier of hoornblazer. 
De hoornblazer is één van 
de 96 beelden die op de 
luchtbogen van de Sint 
Janskathedraal in Den 

^vteVie, 

Bosch te zien zijn. 
Het tweede stempel is een 
tentoonstellingsstempel 
en heeft als afbeelding 
De Gouden Draak. Deze 
Gouden Draak staat op 
een pilaar, niet ver van het 

station 's-Hertogenbosch. 
Alle stempels zijn ontwor
pen door Birza Design uit 
Deventer. 

http://vvww.corinphila.nl
http://vvww.corinphila.nl
http://www.muswm.nl
mailto:hvdveen@must.om.nl


SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die - voor 
zover dat valt na te gaan - z!]n 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook niet-UPU-landen 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post-
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
io-5-' io. Speelgoed. 
Driemaal 'Europa' (€ 0.85). 
Plastic speelgoed: eendje, 
vrachtwagen, loopscooter. 

i2-6-'io. Zeilboot, persoon
lijk te maken zegel. 
'Europa'. Kader door post 
ingevuld met jongen in 
Laser-zeilboot. 
i2-6-'io. Postvervoer. 
'Inrikes' (€ 0.75). Jongen met 
brieventas. 

ALBANIË 
i i - i i - 'og. Albanese schilders 
in het buitenland. 
40, 50, 60,150 L. (samen
hangend). Portretten en 
schilderijen van resp. Abidin 
Dino (1913-1993), Lin Deija 
(1926-1994), Lika Janko 
(1928-2001), ArturTashko 
(igoi-1994). 

M E 

^ 23-ii-'og. 6ojaardlpIomatie-
= ke betrekldngen met China. 
"^ 20 L. Arend, draak en vlaggen. 
: ; 25-ii-'og. Muzikale overle-
ï veringen. 
2 40, 250 L. (samenhangend). 
^ Resp. zang, instrumentale 

muziek. 
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2g-ii-'og. Bevrijdmg 65 jaar 
geleden. 
70, 200 L. (samenhangend). 
Resp. partizaan en adelaar, 
adelaar en bommenwerpers. 
zg-ii-'og. Folklore. 
30. 200 L. (samenhangend). 
Scènes uit legende van 'Muju 
en Halili' resp. reuzin drukt 
man aan haar borst, paar op 
paard. 
g-i2-'09. Godsdienstige 
gebouwen. 
90, IOC, 120 L. (samenhan
gend). Resp. vrijgezellen-
moskee (Berat), Byzantijnse 
kerk van Rjstozi (Mborje), 
Byzantijnse kerk van Plane 
(Lezhë). 
i6- i2- 'o9. Archeologische 
vondsten. 
30,120 L. (samenhangend). 
Resp. muren van de burcht 
van Tirana, Illyrisch heuvel
graf (Kamenica). 
2i-g-'o9. Nationaal Theater. 
20, 80,120 L. (samenhan
gend). Scènes resp. uit 
'Regen aan het strand' van 
Teodor Laq, 'Gebouw 176' 
van Adelina Balashi, 'De 
echte verontschuldiging van 
Socrates' door Kostas Varna-
lis (1884-1974). 
28-i2-'og. Staatsarchief 60 
jaar. 
40, 60 L. (samenhangend). 
Boek met handschrift, 
schriftrol. 

ANDORJRA FRANS 
24-4-'io. Legende van de 
Stoel van Karel de Grote 
(748-814). 
€ 0.51. Karel de Grote op 
stoel met kroon en zwaard. 

de Carlemany 5 
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AZERBEIDZJAN 
i6-3-'io. Europa, kinder
boeken. 
0.20, 0.60 m.; blok I.- m. 
Afbeeldingen uit boeken 
resp. 'Berendroom', 'Leeuw 
en vos'; sprookje 'Jirtdan'. 
Op rand kinderhoofden en 
spelende kinderen. Zegels 
ook in boekje. 

io-4-'io. Pioenen. 
Velletje met viermaal o.10 m.; 
blok 0.20 m. Resp. viermaal 
pioenen met op rand dah
lia's; vaas met pioenen (ook 
blok met ongetand zegel). 

20-4-'io. Overwinning 
'Groot Patriottische Oorlog' 
65 jaar geleden, 
o.io, 0.20, 0.60 m. (samen
hangend). Resp. soldaten en 
vlag, soldaten in Berlijn met 
Russische vlag, vliegtuig. 

BOSNIÊ-HERZEGOVINA 
22-3-'io. Monumenten. 
0 .70,1.- KM. Resp. Oude 
stad van Srebrenica met 
bruggen, kasteel van Lotar 
Berk met landkaart en 
stempel. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-Mostar) 
i-4-'io. 20oste geboortedag 
Martin Nedic (1810-1895). 
2.10 KM. Portret pater en 
dichter met kerktorens en 
tekstregels. 

5-4-'io. Europa, kinderboe
ken. 
Tweemaal 3.- KM. (samen
hangend). Kinderfiguren met 
vlieger, windmolen. 

BULGARIJE 
23-3-'io. Pioenen. 
Velletje met tweemaal 0.60 L. 
Paeonia sufFruticosa subsp. 
Rockii, Paeonia officinalis 
'Rubra Plena'. 
26-3-'io. 150ste geboortedag 
van legercommandanten. 
Velletje met vijfmaal 0.60 L. 
(metsierveld). Resp. 
generaal Georgi Vazov 
(1860-1934), generaal Ivan 
Fichev (1860-1931), kolonel 
Stilian Kovachev (1860-1939), 
generaal Vladimir Serafiraov 
(1860-1934), generaal Dimi-
tar Geshev (1860-1922). Op 
sierveld: medaille. 
22-4-'io. Wereldkampioen
schap schaken in Sofia, spe
lers V. Anand (India-1969) en 
V. Topalov (1975-Bulgarije). 
Blok I.- L. Schaakstukken 
(paarden). Op rand pionnen. 

gend). Afbeeldingen uit kin
derboeken van, resp. Angel 
Karaliichev, Valeri Petrov en 
Leda Mileva. 

CYPRUS 
5-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
Tweemaal € 0.51 (samenhan
gend). Boeken met bomen, 
zon, bijen, slak en bloemen. 

CYPRUS TURKS 
i7-3-'io. 34 jaar vertegen
woordigd bij Islamitische 
Conferentie. 
0.70,1.- NTL. Wereldkaart 
met poort en gebouw, 
minaret. Beide zegels met 
embleem organisatie. 

23-4-'io. Europa, kinder
boeken. 
0.60,1.50 L. (samenhan-

; KUZEYf 

DENEMARKEN 
28-4-'io. Lokale radio 50 
jaar. 
5.50 kr. Platenhoes van derde 
album van Deense rockband 
Gasolin uit 1973: straatbeeld 
met vrouw, auto, traras en 
brug. 
i-6-'io. Deense marine 500 
jaar. 
5.50, 6.50, 8.50, 9.50, 
16.00 kr. Resp. fregat 'Ivar 
Huitfeldt', artillerieschip 
'Niels Juel', pantserschip 
'Tordenskjold', schroe-
venfregat'Jylland', karveel 
'Maria' .Ook velletje met de 
vijf zegels. 

i-6-'io. Paardenrenbaan 
Klampenborg 100 jaar. 
5.50, 24.- kr. Resp. paarden 
en jockeys, vrouw met hoed 
en paard met jockey. 

DANMARK 

i-6-'io. Europa, kinderboe
ken. 
5.50, 8.50 kr. Afbeeldingen 
uit boeken resp. 'Sporge-
JOrgen', 'Orla Fro Snapper'. 
i-6-'io. Frankeerzegels. 
10.-, 15.-, 20.-, 50.- kr. 
Wapenschild met drie ge
kroonde leeuwen. 

DUITSLAND 
8-4-'io. Serie post, 'Harte
lijke Groeten'. 
€ 0.55, 0.55. Briefomslag 
met tekst 'Mit guten Wün
schen', en resp. duif, engel 
met hartje. 

ESTLAND 
i3-4-'io. Staatshoofden 
1918-2008. 
5.50 kr. (€ 0.35). Portret 
Johan Kukk (1885-1942). 
22-4-'io. Vuurtorens op 
schiereiland Suurupi. 
€ 0.42, 0.51. Vuurtorens. Op 
beide zegels landkaarten uit 
resp. 1885 en 1760. 

SUURUPI ÜLEMINE ,„ \ 

€0.5i : 

6-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
Tweemaal 9.- kr (€ 0.58). 
Afbeeldingen uit Estlandse 
kinderboeken: verklede 
muizen, kinderen. 
i3-5-'io. Vogel van het jaar: 
klauwier. 
5.50 kr. Lanius collurio. 

FAERÖER 
i6-4-'io. Europa, kinder
boeken. 
19.-, 12.- kr. Afbeeldingen uit 
verhalen uit Faeröerse kin
derboeken, resp. 'Een hond. 



een kat en een muis', 'De reis 
van Moss Moüis'. 
26-4-'io. Faeröer in kleur. 
i8.-, 24.-. Schilderijen van Eli 
Smith (1955): landschappen. 

24-4-'io. Leven bij de Scandi
navische zeeën. 
Velletje met tweemaal 
10.- kr. Zalm, visser met op 
rand doorlopend beeld met 
viskwekerijen. 

FINLAND 
4-5-'io. 'Groene post', zegel 
van carbonvrij papier. 
€ o.8o-Ho.05. Groene post
hoorn overgaand in jonge 
blaadjes. 
4-5-'io. Lente- en zomer
feesten. 
Velletje met vijfmaal i KI. 
(€ 0.80). Springende men
sen. 
4-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
Tweemaal i KI. (samenhan
gend). Boeken en kinderen 
met fantasiefiguren. 

io-5-'io. Europa, kinder
boeken. 
€ 0.70. IMeisje met boeken en 
sprookjesfiguren. 
i7-5-'io. Basiliek van Orcival 
(Puy de Dome). 
€ 0.56. Kerkgebouw uit 1166. 
i7-5-'io. Stichting van 
badplaats Deauville 150 jaar 
geleden. 
€ 0.85. Strand, zee, boulevard 
met wandelaars, strandbal en 
parasol. 

i7-5-'io. Zwembad van 
Roubaix, nu museum André 
Diligent. 
€ 0.85. Interieur met beel
dengalerij. 

4-5-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Velletje met tweemaal i KI. 
Verschillende beelden Fins 
paviljoen. 

4-5-'io. Finse kunst, III. 
Zesmaal i KI. (in boekje). 
Moderne kunstwerken van 
resp. Miina Äkkijyrkkä 
(1949), Mauno Hartmann 
(1930), Kari Huhtamo (1943) 
Pekka Aarnio (1947), Laila 
PuUinen (1933). 

4-5-'io. Persoonlijk zegel, 
frame. 
I KI. Frame door post inge
vuld met decoratieve vlinder. 

FRANKRIJK 
3-5-'io. Nationale schaaps
kooi van Rambouillet. 
€ 0.90. Schaapskooi en ram. 

fi,mf 

BERQEBIE HmäHnäas 
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25-5-'io. Pornic (Loire 
Atlantique). 
€ 0.56. Gezicht op stadje met 
kasteel en bootjes in de haven. 
3i-5-'io. looste geboortedag 
Moeder Teresa (1910-1997). 
€ 0.85. Portret katholieke 
zuster. 

GRIEKENLAND 
i5-i2-'09. Medailles van 
nationale basketbalteam. 
Blok €2.-; blok €2.-; blok 
€ 2.-. Resp. gouden medaille 
Europees kampioenschap 
2009 (onder 20 jaar) met op 
rand beker, zilveren medaille 
wereldkampioenschap 2009 
(onder ig jaar), bronzen 
medaille Europees 
kampioenschap 2009. 

f LAPISCIN6_ 

i7-5-'io. Postzegelbeurs 150 
jaar. 
Velletje met vijfmaal € 0.56. 
Portretten van vooraanstaan
de verzamelaars: Alberto 
Bolaffi (1874-1944), Luden 
Berthelot (1903-1985), Arthur 
Maury (1844-1907), Louis 
Yvert (1866-1950), Franklin 
D. Roosevelt (1882-1945). 
Op rand historische markt-
plaatjes. 

GROENLAND 
i6-4-'io. Koningin Marga-
retha II70 jaar. 
Koningin in traditionele 
Groenlandse kleding. 

i-5-'io. Komische strips, II. 
23.50 kr. Afbeelding van 
ijsberen uit 'Buuarsikkut'. 
Ook blok met zegel met op 
rand ijsbergen. 

i-5-"io. Groenlands vlag 
25 jaar. 
7.- kr. Vlag en ijsbergen. 

GROOT-BRITTANNIË 
i5-6-'io. Serie koningen en 
koninginnen, IV, Huis van 
Stuart. 
i" (41 p.), i", 60, 60, 67, 67, 
80 p.; velletje met i", 60, 88, 
97 p. Resp. James I (1566-
1625), Charles I (1600-1649), 
Charles II (1630-1685), James 
11(1633-1701), William III 
(1650-1702), Mary II (1662-
1694), Anne (1765-1714); 
bioloog en arts William 
Harvey, Slag bij Naseby 
(1645), dichter John Milton 
(1608-1674), architect John 
Vanburgh (1664-1726). 

HONGARIJE 
8-4-'io. 500ste geboortedag 
schrijver Gaspar Heltai (1510-
1574)-
240 Ft. Boekomslag van 
'Chronicle of the Ways of 
Hungarians'. 

8-4-'io. Invoering papier in 
Hongarije 700 jaar geleden. 
140 Ft. Akte van pauselijk 
vertegenwoordiger kardinaal 
Gentilus de Montflorum 

IERLAND 
8-4-'io. Keltische kruizen. 
Viermaal 55 c. (samenhan

gend). Drumcliffe-kruis 
(Sligo), Carndonagh-kruis 
(Donegal), Ahenny-kruis 
(Tipperary), Monasterboice-
kruis (Louth). 

6-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
55, 82 c. Afbeeldingen uit 
resp. 'De gelukkige Prins' 
van Oscar Wilde (1854-1900): 
besneeuwde huizen, 'Gul
livers Reizen' van Jonathan 
Swift (1667-1745): Gulliver 
en straatbeeld met mensen. 
27-5-'io. looste geboortedag 
Mairti'n ó Direain (1910-
1988). 
55 c. Portret dichter. 

ITALIË 
5-5-'io. Werkgeversorganisa
tie Confindustria 100 jaar. 
€ 1.40. Beeldmerk jubileum. 
6-5-'io. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', treintra
ject Tirano-Thusis 100 jaar. 
€ 0.65. Trein van Bernina-
expres op viaduct. Traject 
in 2008 opgenomen op lijst 
werelderfgoed van Unesco*. 

-'^jiP*; 
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7-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
€ 0.60, 0.65. Kinderfigu
ren, resp. Pinocchio met 
boek, Geronimo Stilton met 
boeken. 

il-5-'io. Congregatie Zus
ters van St. Camillus. 
€ 0.60. Oprichtster Dome-
nica Barbantini Brun (1789-
1868) en ziekenzaal met 
beeldmerk organisatie. 

KOSOVO 
22-ii-'o9.320ste Sterfdag 
van Pjetër Bogdani (1630-
1689) bisschop van Shkroda 
en aartsbisschop van Skopje. 
€ I.-. Bladzijden uit boek 
'Cuneus Prophetrum'. 
4-i2-'09. Schilderijen van 

inlandse kunstenaars. 
€ 0.30, 0.50, 0.70,1.-. Schil
derijen van resp. M. MuUiqi 
(portret), I. Kodra (paarden), 
G.J. Gilokai, M. Mulliqi 
(kind). 

KROATIË 
ig-j-'io. Kroatische spoor
wegen 150 jaar. 
Tweemaal 7.10 kn. Locomo
tieven SÜB 28, MÄV 326/ 
JZ125. 

i5-4-'io. Kapuci|nerorde 400 
jaar in Kroatië. 
6.10 kn. Kapucijn en St. 
Leopold Mandic (1866-1942) 
onder arcade van kerk Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes in 
Rijeka. 

22-4-'io. Beroemde Kroaten. 
1.60, 3.10, 4.50, 6.10 kn. 
Resp. kunsthistoricus 
Grgao Gamulin (1910-1997), 
schrijver en dichter Janko 
Poli9 Kamov (1886-1910), 
componist en dirigent Ivan 
Matetic Ronjgov (1880-1960), 
geestelijke Marko Antun de 
Dominis (1560-1624). 
29-4-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Blok 10.- Kn. Tentoonstel
lingsembleem. 

LETLAND 
9-4-'io. Europa, kinderboe
ken. 
0.55,1.20 Lvl. Meisje met 
boek en heks, jongen met 
boek en zeilschip. 

w^^^ 

23-4-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
1.50 Lvl. Vallend figuur. 

LATVIJA 150 

LIECHTENSTEIN 
i-5-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Velletje met 1.60,1.90 F. 



Schilderij met uitzicht op 
hoofdstad Vaduz door 
Johann Jakob Schmidt (1808
1844), schilderij van Xu Gu 
(18241896) met Qiantang
rivier. Ook velletje met 
ongetande zegels. 
76'io. Vlinders, II. 
1.40,1.60, 2.60 F. Resp. 
Coenonympha oedippus, 
Gonepteryx rhamni, Papilio 
machaon. 

76'io. Prinselijke schatten 
uit üechtensteinmuseum in 
Wenen, II. 
I., 1.40 F. (rond te maken). 
Fresco's van Johann Michael 
Rottmayer resp. 'Ariadne 
geeft de draad aan Theseus', 
'Jason het Gulden Vhes'. 

76'io. Gouden jubilea. 
I., 1.40,1.90 F. Resp. inva
lidenverzekering: mensen, 
EFTA*: landenvlaggen, lid
maatschap Liechtenstein van 
Interpol: vingerafdruk. 

ï Fürstentum Liechtenstein 

LITOUWEN 
io4'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
2.90 It. Ballon in kleuren Li
touwse vlag boven Shanghai. 

i74'io. lOOSte geboortedag 
^ VladaMikénas (19101992). 
=> 2. It. Portret schaker met 
'"' schaakbord. 

= MACEDONIË 
^ i44'io. Huisdieren, vogels. 
Z^ 20, 40 den. Resp. parkiet, 
" papegaai. 

55'io. Europa, kinderboe
ken. 
100 den. Peter Pan en boek. 

MALTA 
i74'io. Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927), her
denking schipbreuk apostel 
Paulus 1950 jaar geleden. 
Blok £3. . Portret paus met 
op rand landkaart Malta, 
Paulus en schip. 

MOLDAVIË 
273'io. Paddestoelen. 
1.20, 2., 5.40, 7.L. 
Resp. Lactarius piperatus, 
Amanitha pantherina. Rus
suia sanguinea, Coprinus 
picaceus. Ook velletje met de 
vier zegels. 

MOLDOVA 

84'io. Vogels. 
85 b, I., 1.20, 4.50 L.; blok 
8.50 L. Resp. Carduelis 
carduelis. Passer domesticus, 
Trix uralensis. Pica pica; 
Columbia livia. 

MONACO 
55'io. Europa, kinderboe
ken. 
€ 0.56, 0.70. Resp. kinderen 
met boeken en wereldbol, 
jongen met boek en land
kaart. 
55'io. Unosida* 15 jaar. 
e 0.89. Emblemen Verenigde 
Naties en Strijd tegen Aids 
met getal '15'. 

75'io. Internationale post
zegeltentoonsteliing London 
2010. 
€ 1.30. Tower Bridge en em
bleem tentoonstelling. 
265'io. Vijftigste tvfestival. 
€ 2.80. Aanplakbiljet. 

SOÉME 
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MONTENEGRO 
224'io. Europa, kinder
boeken. 
€ 0.60, 0.90; velletje met 
€ 0.60, 0.90 (doorlopend 
beeld). Resp. meisje met 
boeken en kasteel, jongen 
met boek en auto; boeken en 
speelgoed. 

OIHIfiOlU MONItHtOIO auUCOU MOHIBIKilO 
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NOORWEGEN 
i64'io. Persoonlijk te 
maken zegel. 
'A Europa'. Struikhei (Cal
luna vulgaris). 
i64'io. Toerisme. 
Tweemaal 'A Innland', 
tweemaal 'A Europa', 
tweemaal 'A Verda'. Resp. 
Vadresflyaroute, Gamle 
Stryefjellsveggen, Sognefjel
letroute, Trollstigfenroute, 
Helgelandsl<ystenroute met 
brug, Lofotenroute. 

i85'io. Populaire Noorse 
muziek, Eurovisie songfesti
val 2010. 
Viermaal 'A Innland'. Resp. 
popgroep Bobbysocks met 
Hanne Krogh (1956) en 
Elizabeth Andreassen (1958), 
groep Secret Garden met 
violiste Fionnuala Sherry en 
pianist R0lfL0vIand (1955), 
violist Alexander Rybak 
(1986), zanger Jahn Teigen 
(1949)

OEKRAÏNE 
2g3'io. Grondwet van Phi
lippus Orlik (16721742). 
Blok 1.50 Hr. Portret kanse
lier en diplomaat. 

Hit/\ Offnes 

224'io. 90 jaar postzegels 
in Oekraïne. 
Velletje met 1.50,1.50, 2., 
2. Hr.; velletje met 1.50,1.50, 
2., 2. Hr. Zegelopzegel 
resp. 1921 Yvert 134 (ig.), 138 
(log.), 135 (2g.), 139 (15g) op 
sierveld 134 (ig.); 140 (20g.), 
142 (40g.), 140 (30g.), 143 
(50g.) op sierveld 143 (50g.) 

JtftKrjftHl'; ■»»tfflt." ; 

OOSTENRIJK 
304'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Blok € 0.55. Keizerin Eliza
beth 'Sisi' {18371898). Op 
rand slot Schönbrunn. 

85'io. Spoorwegen. 
€ 0.65. Treinen op Mendel
bahn. 

i35'io. Keizerlijk feestslot 
Hof 
€ 0.55. Slot geschilderd door 
Bernadetto Bellotto (1722
1780). 
i65'io. Gemeente Maria 
Taferl 350jaar. 
€ 0.55. Basiliek geschilderd 
door Franz Knapp (1916
2007). 
i85'io. 150ste geboortedag 
Gustav Mahler (18601911). 
€ I.. Portret componist met 
deel partituur. 

205'io. Salzburger Fest
spiele go jaar. 
€0.55. Embleem. 

POLEN 
64'io. Speciale diensten 
in onafhankelijke Poolse 
Republiek 20 jaar. 
1.55 Zl. Poolse vlag en 
adelaar. 
74'io. Herdenking slacht
offers bloedbad in Katyn 
(1940). 

Blok 3. Zl. Uniformknopen 
in het zand. Doorlopend 
beeld op rand. 
304'io. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
'Portugal 2010'. 
Blok 3. Zl. Toren van Bélem 
(Lissabon). Op rand land
kaart en zeilschip. 

55'io. Europa, kinderboe
ken. 
3. Zl. Kinderhoofden en 
boek. 

PORTUGAL 
64'io. Traditionele Portu
gese broodsoorten, I!. 
€ 0.32, 0.47, 0.68, 0.80; 
velletje met € 0.80, i.. Resp. 
tussen Douro en Minho: 
Broa, kuststreek Beira: Pa
das, kuststreek Duoro: Broa 
de Avintes, Alentejo: Pao 
Alentejano; Estramadura: 
Carca^a, Pao de Mafra. 

i24'io. Beroemde Portu
gezen. 
Viermaal € 0.32. Portretten 
van resp. hoofdarchivaris 
Gomes Fanes de Azurara 
(14101474), ontdekkings
reiziger Fernäo Mendes 
Pinto (15101583), historicus 
Alexandre Herculano (1810
1877), architect Francisco 
Keil do Amaral (19101975). 

ROEMENIË 
74'io. Gendarmerie 160 
jaar. 
9.10 L. Portret Moldavische 
prins Grigore Alexandru 
Ghica (18071857) met mili
tairen en vlag. 

RUSLAND 
264'io. Overwinning 
'Groot Patriottische Oorlog' 
65 jaar geleden. 
Blok 50. r. (ruitvormig 
zegel). Orde van Overwin
ning. Op rand oorlogsscène 
en vliegtuigen. 



SERVIË 
i2-4-'io. Fauna, stadsvogels. 
22.-, 33.-, 46.-, 50.- Ndm. 
Resp. Passer domesticus, 
Phoenicurus ochruros, Co
lumbia livia, Parus major. 

i9-4-'io. 140 jaar industriali
sering in Servië. 
22.- Ndin. Kolenmijn in 
Lostolac en huizen. 

SLOWAKIJE 
4-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
€ 0.70. Afbeelding uit 
'Blauwe Sprookjesboek': 
kasteel en gezichten. 

7-5-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
€ 2.30 (bewegend beeld). 
Voetballer in stadion. 

SPANJE 
i-4-'io. Fauna. 
€ 0.34, 0.64. Vlinders resp. 
Euphydryas aurina, Zerynthia 
rumina. 
5-4-'io. Goya-prijs 2010 voor 
beste Spaanse films, IL 
€ 0.34, Borstbeeld schilder 
Francisco de Goya (1746-
1828) met actrice Rachel 
Weisz (1970) in film 'Ägora'. 

ESPANA CoRRms 

7-4-'io. 200 jaar onaflianke-
lijkheid voormalige Spaanse 
gebieden in Amerika. 
€ 2.49. Figuren in kleuren 
van nationale vlaggen. 
9-4-'io. Muziekinstrumen
ten, II. 
€ 0.34. Trompet. 
i5-4-'io. Werelderfgoed. 
Tweemaal € 0.45. Huis van 
de torens m Übeda, paleis 
van Jabalquinto in Baeza. 
Beide steden werden in 2003 
ingeschreven op werelderf-
goedlijst van Unesco*. 

PATRIMONIO MUNDIAL 0,45€ 

20-4-'io. Stadsplanning. 
€ 0.34. Portret architect 
Carlos Maria de Castro (1810-
1893) met deelplattegrond 
van uitbreiding van Madrid. 
2i-4-'io. 'Gran Via' in Ma
drid 100 jaar. 
€ 0.34. Gebouwen aan de 
'Gran Via'. 
2i-4-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Blok € 2.49. Spaans pavil
joen. Op rand Park Guell 
(Barcelona), fontein van 
Cibeles (Madrid), zeilsche
pen, Guggenheim-museum 
(Bilbao). 
23-4-'io. Voetbalclub Levante 
U.D. 100 jaar. 
€ 0.34. Clubvlag en em
bleem. 

30-4-'io. Dagblad EI Correo 
100 jaar. 
€ 0.34. Kranten. 

EKORREO 

Espana 
0,34€| 

6-5-'io. Koninkrijk Léon iioo 
jaar geleden gesticht. 
Blok € 2.49 (zegel banier-
vorm). Leeuw. Op rand 
landkaart. 

6-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
€ 0.64. Kind met boeken. 

i3-5-'io. Jubileumjaar pel
grimsroute. 
€ 0.34. Silhouet pelgrim en 
kathedraal van Santiago de 
Compostela. 

CoRneos 
ESPANA 0,34€ 

20-5-'io. Natuurreservaten. 
Driemaal € 0.45. Doiïana: 
reiger en flamingo's. Garajo-
nay: bloem en bomen, Sierra 
de Cazorla: olijf aan tak en 
rotsen. 

TSJECHIË 
28-4-'io. Stripfiguur Fifinka. 
'A' (10.- Kc). Fifinka met 
kookboek, taart en kopje. 

5-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
17.- Kc. Honden; aflieelding 
uit boek 'Dasenka' van Karel 
Capek(i890-i938). 
5-5-'io. Tentoonstelling 
Tsjechische postzegels en 
ontwerpers. 
17.- Kc. Praagse burcht en 
Karelsbrug. 

WIT-RUSLAND 
i6-4-'io. Overwinning 'Groot 
Patriottische Oorlog' 65 jaar 
geleden. 
500 r.; velletje met 500, 
1.500 r. Resp. militairen 
in tank; militair met vlag, 
herdenkingsmonument. 

bomen, vissen, beeldmerk 
met vogel. 
i9-4-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
500 r. Landkaarten figuratief 
ontwerp. 

ZWEDEN 
ij-j-'io. Viooltjes. 
Viermaal 'Brev Inrikes'(in 
boekje), 'Brev Inrikes'(op rol
len). Verschillende viooltjes. 

i3-5-'io. Zeedieren, geza
menlijke uitgifi:e met Canada. 
Viermaal 12.- kr. Phocoena 
phocoena, Enhydtra lutris, 
Baleonoptera musculus, Pusa 
hispada. 

i3-5-'io. Medische univer
siteit Karolinska-instituut 
200 jaar. 
Tweemaal 'Ekonomibrev' 
(samenhangend). Verschil
lende medische afbeeldin
gen. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
24-3-'io. Wereldtentoonstel-
hng 2010 Shanghai. 
15.-, 38.- Dh. Resp. Gezin 
met bloemen en silhouet 
Shanghai, Algerijns pavil
joen. Beide zegels met beeld
merk tentoonstelling. 

i8-4-'io. Zestiende Wereld
congres Vloeibaar Gas in 
Oran. 
15.-, 20.- Dh. Stadsbeeld 
Oran, gasterminal. Beide ze
gels met beeldmerk congres 
en wereldkaart. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
23-i-'io. Prinses Diana (1961-
1997)-
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Verschillende portretten van 
prinses. 

i9-4-'io. Internationaal Jaar 
van de Biodiversiteit. 
Velletje met 300, 300, 
2.400 r. Resp. beren en 

23-2-'io. Walvissen en 
dolfijnen. 
$ 1.20,1.80, 3.-, 5.-; velletje 

met zesmaal $ 2.-. Resp. 
Grampus griseus, Delphinus 
delphis, Megaptera novae-
angliae, Physeter macrocep-
halus; Lagenodelphis hosei, 
Stenella frontalis, Ziphius 
cavirostris, Globicephala 
macrorhynchus, Mesoplodon 
europeaus, Steno breda-
nensis. 

ARGENTINIË 
20-2-'io. Internationale 
zeilrace 'Velas Sudamericana 
2010'. 
$ 1.50; velletje met tweemaal 
$ 6.-. Zeilschepen resp. 
'Libertad'; 'Esmeralda', 
'Libertad'. Op rand deelne
mende schepen en kaart van 
Zuid-Amerika. 

ö-g-'io. Mei-revolutie 200 
jaar geleden. 
$ 1.50. Beeldmerk herdenking. 
27-3-'io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
Tweemaal $ 1.50. Wapen
schild, vlag. 

ARUBA 
26-2-'io. Historische vlieg
tuigen. 
250, 500 c. Verschillende 
dubbeldeksvliegtuigen. 
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i-4-'io. Padvinderij 100 jaar. 
85. 95. i35> 180 c. Verschil
lende afbeeldingen met 
padvinders. 

AUSTRALIË 
7-5-'io. Koloniaal erfgoed, 
filatelistische historie. 
Blok $5.-Portret Britse 
vorstin koningin Victoria 
(1819-1901) 'Chalon head'. 

7-5-'io. Australische tremen. 
55. 55. 55 c, $ 2.10. Resp. 
The Ghan (Adelaide-
Darwin), Indian Pacific 
(Sydney-Perth), West Coast 
Wilderniss Railway (Queens-
town-Strahan), Scenic Rail
way (Cairns-Kuranda). Ook 
velletje met de zegels. 



i6-5-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Tweemaal 55 c. (samenhan
gend). Australisch paviljoen, 
mascotte (kookaburra). 
25-5-'io. Australische natuur 
op Unesco*-werelderfgoed-
lijst. 
55, 55, $ i.io, i.io. Resp. 
Purnululu National Park, 
Kakadu National Park, 
Mount Warning, Tasmania 
Wilderniss. 
i5-6-'io. Hulpdiensten 
bereikbaar via 000. 
Viermaal 55 c. Politie: heli
kopter, brandweer: vlammen, 
ambulance: kruis telefoon
dienst. 

BAHAMAS 
3-3-'io. Bescherming milieu 
Abaco-eilanden. 
15, 50, 65, 70 c. Resp. walvis 
en dolfijn (Tursiops trunca-
tus), Queen Conch (Strom
bus gigas) en papegaai, 
schildpad en maskerleguaan, 
mangroveboom en reiger. 

BANGLADESH 
26-3-'io. Onafhankelijk
heidsdag. 
Velletje met viermaal 5.-1. 
Vrijheidsmonumenten 
resp. campus openbare 
bibliotheek (Brahmanba-
ria), Shafipur (Gazipur), 
Jagannath Hall (universi
teit Dhaka), instituut voor 
beroepsonderwijs (Rangpur). 
Op rand portret Sjeik Mujibur 
Rahman (1920-1995), eerste 
premier van Bangladesh. 

22-4-'io. Crickettoernooi 
'2010 ICC World Twenty20'. 
15.-1. Emblemen cricket
bonden van deelnemende 
landen. 

BARBADOS 
ii-i-'io. Queens Park 100 
jaar. 
90 c , $ I.-, 1.40, 2.-. Resp. 
fontein, baobab (Adansonia 
digitata), parkhuis, muziek-
paviljoen met muzikanten. 

BOLIVIA 
j-j-'io. Tweede termijn 
president Evo Morales Ayraa 
(1959)-

1.50, 9.- Bs. President in 
resp. traditionele kleding, 
officieel tenue met sjerp. 
i5-3-'io. Eerste vlucht 
Prankrijk-Bolivia 80 jaar 
geleden. 
9.- Bs. Tweedekkervliegtuig 
met deel brief 

BRAZILIË 
2-4-'io. looste geboortedag 
Francisco Cändido Xavier 
(1910-2002). 
'10 Porte Carta Comercial'. 
Spiritist, schrijver signeert 
boek en tekstregels. 
2i-4-'io. Hoofdstad Brasilia 
50 jaar, monumenten en 
gebouwen. 
Zesmaal '10 Porte Carta 
Comercial'. Verschillende 
afbeeldingen op schilderijen 
van Julia dos Santos Baptista 
(1966). 

BRUNEI 
2i-ii-'o7. Asean* 40 jaar. 
Velletje met tienmaal 20 s. 
Regeringsgebouw (Bandar 
Seri Begawan-Bruneï), 
hoofdpostkantoor (Ran-
goon-Myanmar), nationaal 
museum (Phnom Penh-
Cambodja), Malacanang-
paleis (Manilla-Filippijnen), 
Fatahillah-museum 
(Jakarta-Indonesië), natio
naal museum (Singapore), 
traditioneel woonhuis (Laos), 
Wimanmek-paleis (Bangkok-
Thailand), hoofdspoorweg
station (Kuala Lumpur-Ma-
leisië), presidentieel paleis 
(Hanoi-Vietnam). 
24-4-'o8. Verplaatsing rege
ringszetel 100 jaar geleden. 
20, 30, 60,100 s. resp. 
Verschillende gebouwen: 
Istana Majlis, Istana Kota, 
Bandar Brunei', Bandar Seri 
Begawan. De vier zegels ook 
in postzegelboekje. 
26-9-'o8. Sultan Omar Ali 
Saifiiddin-moskee 50 jaar. 
Viermaal 50 s. (samenhan
gend). Inwijding, staats
hoofd sultan Hassanal 
Bolkiah (1946), mannen 
in moskee, luchtfoto van 
moskee. Ook velletje met de 
vier zegels. 

g-io-'o8. Openbare gezond
heidsdienst 100 jaar. 
10,10 s., $ I.-. Resp. 
onderzoek van kinderen, 
operatiekamer, historische 
afbeelding van ziekenhuis. 
23-2-'o9. Onafhankelijk
heidsdag. 
Velletje met achtmaal 25 s. 
(met witte en met blauwe 
rand); blok $ 25.-. Gebou

wen, gebouwen, militaire 
parade, gebouwen, industrie, 
parade en dansers, weten
schap, jubileumembleem; 
sultan Hassanal Bolkiah 
(1946), sultan Omar Ali 
Saifuddin (1916-1986). 

CANADA 
i4-4-'io. 60 jaar vriendschap 
met Israël. 
$ 1.70. Mensen in vorm van 
davidster en esdoornblad 
met vlaggen. 
ig-4-'io. Indiaanse konin
gen. 
Viermaal 57 c. Schilderijen 
met resp. Tee Yee Neen Ho 
Ga Row, Sa Ga Yeath Qua 
Pieth Tow, Ho Ne Yeath Taw 
No Row, Etow oh Koam. Ook 
velletje met de vier zegels. 
4-5-'io. Canadese marine 
100 jaar. 
Tweemaal 57 c. (samenhan
gend in boekje). Kruiser 
'HMCS Niobe' met matroos, 
fregat 'HMCS Halifax' met 
vrouwelijke militair. Ook vel
letje met de twee zegels. 
i3-5-'io. Zeeleven, gezamen
lijke uitgifte met Zweden. 
Tweemaal 57 c. (samenhan
gend in boekje). Bruinvis 
(Phocoena püocoena), zeeot-
ter (Enhydra lutris). Ook 
velletje met de twee zegels. 
22-5-'io. Natuurfotografie. 
Vijfmaal 57 c.(in boekje met 
tweemaal serie). Kolibrie, 
zwaluwnest in waterpijp, 
reiger, vos, sprinkhaan. 

24-8-'07. Natuurbescher
ming, katachtigen. 
390, 485, 515, 750 F. Resp. 
tweemaal Civettictis civetta, 
tweemaal Genetta genetta. 
Ook velletje met de vier 
zegels en blokken van de 
vier zegels. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF*. 

S RËFVBLIQUE , 

CEKTHAFRICAINE I 

24-8-'o7. Eerste sterfdag 
paus Johannes Paulus II 
(1920-2005). 
Tweemaal 3.000 F. Portret 
paus met kruisstaf in zilver
kleurige en goudkleurige 
uitvoering. Ook velletje met 
de twee zegels en blokken 
van de twee zegels. 
24-8-'07. Olympische Spelen 
2008. 
Tweemaal 3.000 F. Horden
loper in zilverkleurige en 
goudkleurige uitvoering. 
Ook velletje met de twee 
zegels en blokken van de 
twee zegels. 
24-8-'07. Wereldkampioen
schap schaken in Elista 
(Rusland). 
Tweemaal 3.000 F. Schakers: 
Wladimir Kramnik (1975) uit 
Rusland, Wesselin Topaïov 
(1975) uit Bulgarije. Ook 
velletje met de twee zegels en 
blokken van de twee zegels. 

CHILI 
i5-4-'io. Zeilregatta "Velas 
Sudamérica 2010'. 
Tweemaal $ 430 (samenhan
gend met label). School-
zeilschip 'Esmeralda' met 
vlaggen van deelnemende 
landen, idem met routekaart. 

COLOMBIA 
3-i2-'o9.150 jaar Colombi
aanse postzegels. 

Driemaal $ 1.800 (samen
hangend). Landkaart met 
verschillende afbeeldingen 
van Colombia, drie mensen, 
symbolische afbeelding. 
ig-i-'io. Zaligverklaring 
van paus Johannes Paulus II 
(1920-2005). 
$ 4.400. Portret paus. 
ig-2-'io. Negende Zuid-Ame
rikaanse Spelen in Medelli'n. 
$ 5.800. Hardloper met 
toorts en beeldmerk Spelen. 

6-4-'io. Vogels. 
Velletje met negenmaal 
$ 1.900. Crax alberti, 
Ognorhymchus icterotis. Ha-
palopsittaca fuertesi, Ama-
zilia castaneiventris, Rallus 
semiplumbeus, Coeligena 
prunelli, Grallaria gigantea, 
Bangsia aureocincta, Hypo-
pyrrhus pyrohypogaster. 

COSTA RICA 
27-i-'io. Herdenking slacht
offers Holocaust. 
500 Cs. Davidster uitgevoerd 
in prikkeldraad. 

CUBA 
i2-4-'o9. Katten. 
10,15, 40, 65, 75 C, 1.05 P.; 
blok I.- P. Resp. kat met 
jongen, jonge katten met 
bal, tweemaal verschillende 
katten, oranje en witte kat, 
etende zwart-witte kat; twee 
katten op dak. 
2i-4-'og. Toerisme, kunst uit 
hotels en restaurants. 
10,10,45, 65, 75, 85 c ; blok 
I.- P. Resp. glas-in-loodraam 
uit restaurant Bodeguita el 
Medio, muurschildering 
met vrouw en duif uit hotel 
Havana Libre, schilderij met 
boom van Domingo Ramos 
uit hotel Nacional, muur
schildering van Mariano 
Rodriguez uit hotel Bello 
Caribe, muurschildering met 
mensen en bloemen van Raul 
Martinez uit hotel Bella Ca
ribe, muurschilderinge van 
Manuel A. Sasbravo uit hotel 
Havana Libre; muurschilde
ring uit hotel Inglaterra. 

8-5-'og. Werelderfgoed. 
i5> 45> 5° c. 1.05 p. Resp. Ha
vana, Cienfuegos, Trinidad, 
Camaguey. Ook velletje met 

vier zegels. 
-5-'og. Papegaaien. 

5,10,15, 20, 20, 65,75, go c. 
Verschillende papegaaien. 

i8-6-'io. Rotary International 
100 jaar in Canada. 
57 c. Embleem organisatie 
op geel vest. 

CENTRAAL AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
24-8-'o7. Wereldkampioen
schap schaken in Elista 
(Rusland). 
390, i.ooo f. Resp. kampi
oenschap 20oi/'o2: Ruslan 
Ponomarjov (1983) tegen 
Wassili Iwanchuk (1969), 
kampioenschap 2005: We-
silin Topalow (1975) tegen 
Viswanathan Anand (1969). 
Ook velletje met de twee 
zegels en blokken van de 
twee zegels. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
20-3-'io. Funchun-gebergte. 
Velletje met 120,120, 
120,120,150, 300 y. Verschil
lende afbeeldingen van 
bergen. 

5-4-'io. 'Qing Ming Jie'-festi-
val, eerbied voor voorouders. 
Driemaal 120 Y. Bomen met 
en berg met figuren, kin
deren met vlieger, kinderen 
planten boom. 
i8-4-'io. Volksverhalen. 
Viermaal 120 y. 'Oude man 
verplaatst berg': man met 
schop, 'Slapen op sprokkel
hout en proeven van bittere 
drank': liggende man met 
kopje, 'Mao Sui adviseert 
zichzelf: man en vrouw. 
'Opstand tegen hanenge-
kraai': man met zwaarden. 
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iö'og. Hoofdkwartier 
pioniersgroep Ernesto Che 
Guevarra30Jaar. 
Blok I. P. Pioniers in uni
form met scheepsmodel. 

206'o9. Dierentuin. 
5,10,15, 30, 40 c , 2.05 P.; 
blok I. P. Resp. witte 
neushoorn (Cerathoterium 
simum), Kaapse buffel 
(Syncerus caffer caffer), 
jachtluipaard (Acinonyux 
jubatus), mantelbaviaan (Pa
pio hamadryas), struisvogel 
(Struthio camelus), Afri
kaanse wilde hond (Lycaon 
pictus); nijlpaard (Hippopo
tamus amphibius). 
2g6'o9. Gerechten. 
40, 45, 50 c. Resp. kip met 
rijst, baj<bananen, zwarte 
bonen en uien. 
297'o9. Diplomatieke 
betrekkingen met Sri Lanka 
50 jaar. 
1.05 p. Vrouw met bloem en 
vlaggen. 
jg'og. Congrescentrum 
Havana 3 o jaar. 
50 c. Vlaggen voor gebouw. 

DOMINICA 
2010. Nascar*, stock car
autoracen. 
Velletje met zesmaal $ 3.25. 
Verschillende auto's en 

2010. Honden. 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
velletje met viermaal $ 2.50 
Resp. verschillende boxers; 
verschillende dalmatiërs. 
igi'io. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
$ 2.75. Paus. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
29i2'o9. Oudpresidenten. 
Velletje met achtmaal 7. P. 
(metsierveld). Marcos Anto
nio Cabral, Francisco Grego
rio Billini, Alejandro Woss y 
Gil, Ramón Caceres, Benigno 
Filomeno de Rojas, Jacinto B. 
de Castro, Cesareo Antonio 

Cabral y Bastardo, Carlos 
Felipe Morales Languasco. 
Op sierveld staatswapen. 
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ECUADOR 
i83'io. Rode Kruis in Ecua
dor 100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 0.50. 
Antieke ziekenwagen, mo
derne ziekenwagen, antieke 
helm, moderne helm. 

i24'io. Gevarieerd Ecuador, 
IV. 
$1., 1.75, 2., 5.. Resp. 
Maagd van Cisne (Loja), mo
nument voor Simon Bolivar 
en San Martin (Guayas), 
Leopardis pardalis (Zamora), 
vulkaan Cotopaxi (Cotopaxi). 
i64'io. Vogels. 
Viermaal $ 0.25 (ruitvormig 
en samenhangend); velletje 
met tweemaal $ 1.50. Resp. 
Tachicyneta albiventer, 
Momotus momota, Semnor
nis ramphastinus, Aulaco
rhynchus haematopygus; 
Ramphocelus carbo, Tangara 
vitriola. 

ETHIOPIË 
ii-ii-'og. Uitroeiing run
derpest. 
0.15, 0.40, 0.45, 3. B. Resp. 
Laboratorium in Addis 
Abeba, document OIE*
bevestiging, dode runderen, 
gedenkteken voor dierenarts 
Engueda Johannes met die
renarts Aleraework Beyene. 

Jan. 2010. PAPU* 30 jaar. 
0.45, 0.55, 3. B. Embleem 
organisatie met kaart Afrika. 

FALKLAND EILANDEN 
i4'io. Restauratie SS 'Great 
Britain'. 
27, 50, 65 p., £ 1.10. Verschil
lende afbeeldingen van in 
1843 gebouwd schip. 

FILIPPIJNEN 
29}'io. Kevers. 
Viermaal 7. P. (samenhan
gend); velletje met viermaal 
7. P. Resp. Agestra Luconica, 
Glycyphana (Glycyphaniola), 
Paraplectrone Crassa, Astrea 
(Astrea); Agestra semperi, 
Heterorhina heterorhina, 
Clerota rodriguerzi, Agestra 
antoinei, met op rand Pro
taetia. 

293'io. Frankeerzegels, 
biodiversiteit zeedieren. 
I., 10., 26. P. Resp. kerst
boomworm (Spirobranchus 
giganteus), mandarijnvis 
(Synchiropus splendidus), 
gevlekte porseleinkrab (Neo
petrolisthes maculata). 

ÏPILIPINAS i 49c 

i44'io. Internationaal Rijst
onderzoek Instituut 50 jaar. 
Viermaal 7. P. (samenhan
gend). Beeldmerk jubileum, 
gebouw instituut, rijstvelden, 
rijstaren. Ook velletje met de 
vier zegels. 

GRENADA 
2009. Kerst. 
$ I., 2., 4., 5.. Resp. vis 
met kerstmuts, kerstdecora
tie en kokosnoten, klokken, 
landkaart met sterren en 
ballen. 
zoog. Orchideeën. 
$1.20,1.80, 3., 5.; vel
letje met viermaal $ 2.75; 
velletje met tweemaal $ 3.. 
Resp. Brassia caudanta, 
Epidendrum imatophyl
lum, lonopsis utriculoides, 
Habenaria bractescens; Va
nilla pompona, Caularthron 
bicornutum, Epidendrum 
nocturnum, Aspasia varie
gata; Epidendrum hartii, 
Brassavola cucullata. 

7i'io. Elvis Presley (1935

1977)
Velletje met viermaal $ 2.75. 
Verschillende tekeningen 
van hoofd acteur zanger en 
acteur. 

GRENADA/CARJUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE. 
7i'io. Elvis Presley (1935

1977)
Velletje met viermaal $ 2.75; 
driemaal blok $ 6.. Resp. 
vier verschillende zwartwit 
foto's van zanger en acteur; 
filmposter voor film 'GI 

Blues'; driemaal in uniform. 
43'io. Orchideeën. 
$ 1.20,1.80, 3., 5.. Resp. 
Dendrophylax lindenii, Scap
hyglottis imbricata, Encyclia 
cerastistes, Scaphyglottis 
stellata. 

GUATEMALA 
i22'io. Slag bij La Arada 
(1851). 
5., 5. Q. (samenhangend); 
blok 10. Q. Resp. handvat 
van zwaard en penning, 
dictator Rafael Carrera (1814
1865); portret Carrera. 

GUINEE 
7i2'o7. Kirsan Iljmmzhinov 
(1962), zakenman en 
president van republiek 
Kalmukkië, president van 
wereldschaakbond FIDE*. 
Velletje met 2.000, 7.500, 
20.000 F.; blok 25.000 F.; 
blok 25.000 F.; blok 25.000 F. 
Portretten Uyumhinov met 
onder andere paus Johannes 
Paulus II (19202005) en oud
wereldkampioen schaken 
Robert James 'Bobby' Fischer 
(19432008). 

7i2'o7. Europees Jaar 
van Gelijke Kansen voor 
Iedereen. 
Velletje met 2.000, 7.500, 
20.000 F.; blok 25.000 F.; 
blok 25.000 F.; blok 25.000 F. 
Portretten van resp. paus 
Johannes Paulus II (1920
2005), Franse president Ni
cola Sarkozy (1955) en Duitse 
bondskanselier Angela Mer
kel (1954), paus Johannes 
Paulus I en Moeder Theresa 
(igio1997); Sarkozy; paus 
Johannes Paulus I en Moeder 
Teresa (igio1997); paus 
Johannes Paulus I en Moeder 
Teresa (19101997). 
7i2'o7. Internationaal Jaar 
van Zonnefysica. 
Velletje met 2.000, 7.500, 
20.000 F.; blok 25.000 F.; 
blok25.000 F.; blok25.000 F. 
Resp. Carl Sagan (19341996) 
en ruimtesonde 'SoHO'; 
Clyde William Tombaugh 
(19061997) met satelliet 
'Cluster'; V/ilhelm Herschel 
(17381822) met satelliet 
'Stereo'; Sagan met ruimte
sonde 'SoHO'; Tombaugh 
metzonnetelescoop 'The
mis'; Herschel met satelliet 
'Stereo'. 
7i2'o7. Internationaal Jaar 
van de Dolfijn. 
Velletje met 2.000, 7.500, 
20.000 F.; blok 25.000 F.; 
blok 25.000 F.; blok 25.000 F. 
Koning Albert II van Monaco 
(1958) en Oceanografisch 
museum in Monaco met 
resp. Lipotes vexillifer, 
Tursiops truncatus, Inia 
geoffrensis; Lipotes vexill
lifer; Tursiops truncatus; Inia 
geof&ensis. 

GUINEEBISSAU 
263'o7. Chinees keramiek. 
Velletje met zesmaal 450 F. 
Keramiek uit twintigste eeuw 
van Ren Ruilha. 
263'o7. Internationaal Jaar 

van de Dolfijn. 
Velletje met viermaal 450 F.; 
velletje met viermaal 500 F.; 
velletje met viermaal 550 F. 
Resp. Lagenorhynchus 
cruciger, Stenella clymene, 
Lissodelphis peronii, Pho
caena phocaena; Lagenor
hynchus acutus, Stenella 
frontalis. Steno bredanensis, 
Cephalorhychus heavisidii; 
Cephalorhychus eutropia, 
Stenella frontalis. Grampus 
griseus, Cephalorhychus 
hectori. 
263'o7. Internationaal 
Pooljaar. 
Velletje met viermaal 450 F.; 
velletje met viermaal 500 F.; 
velletje met viermaal 550 F. 
Resp. eidereend (Somateria 
molissima) en kapstormvo
gel (Daption capense), Ga
lapagosalbatros (Diomedea 
irrorata) en sneeuwuil (Nyc
tea scandiaca), Galapagos
albatros en sneeuwstorm
vogel (Pagodroma nivea), 
zwartsnavelpijlstormvogel 
(Puffinus puffinus) en blauw
oogaalscholver (Phalacroco
raxatriceps); keizerpinguïn 
(Aptenodytes forsteri) en 
ijsbeer (Ursus maritimus), 
ijsbeer en koningspinguïn 
(Aptenodytes patagonicus), 
koningspinguin en ijsbeer, 
ijsbeer en keizerpinguïn; 
zwaardwalvis (Orcinus orca) 
en Rosszeehond (Omma
tophoca rossi), krabbenrob 
(Lobodon carcinophagus) en 
zwaardwalvis, zwaardwalvis 
en Weddellrob (Leptony
chotes weddelii, ringelrob 
(Phoca hispida) en zwaard
walvis. 

ïrf^ÉN^SI 
Ibg^a 
263'07. Internationaal Jaar 
van Zonnefysica. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Verschillende satellieten, as
tronauten en ruimtevaarten. 
263'07. Vlinders en orchi
deeën. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Resp. Odontoglossum sp. en 
Euploea nemerte swierstrae. 
Vinduia arsinoe arsinoe en 
Dendrobium hainanense, 
Hexisia bidentata en Elymnia 
agondas melantho, Riechia 
acraeioides en Asconcenda 
sanderiana. 
263'o7. Slakkenhuizen. 
Velletje met viermaal 5500 F. 
Murex Brandaris, Strom
bus sp., Lambis millepeda, 
Architektonica sp. 
263'o7. Vissen. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Anarhichas sp., Tetraodon 
sp. en Anarhichas sp., 
Epinephelus sp. en Gadus 
sp., Pomacanthus paru en 
Synanceia verrucosa. 
263'o7. Katten. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Verschillende huiskatten. 
263'o7. Honden. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Verschillende honden. 
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HONDURAS 
28-8-'o9. Upaep*, kinder
spellen. 
3.-, 10.-, 20.-, 50.- L. Meisjes 
en hinkelspel, vliegers, tol, 
spelende kinderen. 
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28-8-'o9. Onderwijscam-
pagne, school 'Espafia Villa 
Ahumada'. 
2.-, 5.- L. Resp. school
gebouw, wapenschild van 
school. 
j-iz-'og. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
5.-, 20.-, 25.- L. Resp. voet
baller en bal, nationale team 
van Honduras, wapenschild 
van nationale voetbalbond. 

HONGKONG 
27-4-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-. Resp. 
drakendans, blad, Tsing 
Ma-brug (Hongkong), 'smart 
card'. Alle zegels met pavil
joen Hongkong en beeld
merk tentoonstelling. Ook 
velletje met de vier zegels. 

INDIA 
ig-3-'io. 300 jaar staat 
Punjab. 
5.- R. Militairen en zeilschip. 
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30-3-'io. Speciale bescher-
mingsdienst. 
5.- R. Bewakers met auto en 
vlag. 
30-3-'io. Muthuramalinga 
Sethupathy (1760-1809). 
5.- R. Portret koning van Ra-
manathapuram en vrijheids
strijder. 
3i-3-'io. Vallal Pachaiyappa 
(1754-1794). 
5.- R, Portret belastingont
vanger en weldoener met 
gebouw. 
i4-4-'io. Astrologie. 
Twaalfmaal 5.- R. Tekens van 
de dierenriem. 

1̂  i7-4-'io. Chandra Shehar 
^ (1927-2007). 
S! 5.- R. Portret oud-premier. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i8-3-'io. Slag om Engeland 
70 jaar geleden, looste ge
boortedag gevechtspiloot Sir 
Douglas Bader (1910-1982). 
Zesmaal 50 p.; blok£ 1.50. 
Zes verschillende afbeel
dingen van gevechtspiloot 

Bader; portret Bader met op 
rand Spitfire, krijtkust en 
beeldmerk Douglas Bader 
Foundation. 

8-5-'io. Internationale Post
zegeltentoonstelling London 
2010. 
Blok £ 1.50. Zegel-op-zegel: 
1934 (Yvert 189) i'/2 d. 

IRAK 
23-3-'io. Arabische padvin-
dersdag. 
Viermaal 250 Din.; blok 
i.ooo Din. Resp. padvinder 
met trompet, padvinders 
brengen groet bij hijsen vlag, 
padvindsters werken in tuin, 
padvindsters staan in gelid; 
padvinders met vlaggen. 

JAPAN 
ii-ii-'og. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
Aanvulling melding 2/136. 
50-H3, 80+3 y. (met loterij-
nummer). Verschillende 
speelgoedtijgers. 

25-ii-'o9. Wenszegels. 
Velletje met vijfinaal 50 y., 
velletje met vij finaal 80 y. 
Resp. meisje met appels, 
sneeuwman en sterren, 
vliegend elfje met schooltas, 
appel en bloemen, pop
petjes met bloem; kerstman 
met viool op schoorsteen, 
gaslamp met bloem, engel en 

cadeautjes, kerstkrans, den-
nentak en versieringen. 
i-iz-'og. Bloemen uit pre
fecturen. 
Vijfmaal 50 y. (samenhan
gend), vijfmaal 80 y. (samen
hangend). Resp. Okayama: 
perzikbloesem. Chiba: kool
bloesem, Osaka: pruimen-
bloesem en sleutelbloem, 
Kochi: laurierbes, Oita: 
bungo-pruimenbloesem. 

JEMEN 
22-5-'o9. Arabische Dag van 
de Post. 
Velletje met tweemaal 100 R. 
Beeldmerk met resp. duif, 
kamelenkaravaan. 
22-5-'o9. Gaza, Palestina. 
60,100; blok 120 R. resp. 
Man en kind met vlag, kin
dergezichten kijken door gat 
in muur en prikkeldraad en 
'Gaza' geschreven met bloed; 
geketende duif. 
22-5-'09. Oude munten. 
50, 60, 70, 80,100 R.; blok 
120 R. (ruitvormig zegel). 
Verschillende oude munten. 

22-5-'o9. Antieke sieraden. 
50, 60, 80,100,120,140 R; 
blok 150 R. Verschillende 
ringen en kettingen. 
22-5-'o9. Paarden. 
100,120,140,150 R.; blok 
200 R. Verschillende paar-
denrassen. 

JORDANIË 
25-8'o9. Digitale overheid. 
20, 30, 40, 50 Pt. Resp. 
kabels, beeldmerk, internet
adres, cijferreeks met deel 
wereldbol. 
25-8-'og. Inlandse dieren. 
10, 20, 30, 40, 50 Pt.; blok 
60 Pt. Resp. paard, konijnen, 
vos, Maha-gazelle, gazelle; 
dromedaris. 

25-8-'o9. Strijd tegen borst
kanker. 
30+50 Pt. Vrouw. 
7-io-'o9. Universiteiten. 
Tienmaal 20 Pt. Emble
men van universiteiten in 
Jordanië. 
7-io-'o9. Waterval. 
10, 20, 30, 50 Pt.; blok 60 Pt. 
Verschillende afbeeldingen 
van Ma'een-waterval. 
7-io-'o9. Groenten. 
Velletje met tienmaal 20 Pt. 
Aubergines, paprika's, 
pepers, knolgewassen, kool, 
uien en knoflook, maïs. 

pompoenen, tomaten en 
courgettes, peulen en okra's. 

i3-i2-'og. Al Qods (Jeruza
lem), hoofdstad van Arabi
sche cultuur. 
20+25, 30+25. 4°+25, 
50+20 Pt. Beeldmerk organi
satie evenement. 
i3-i2-'og. Milieubescher
ming. 
20, 30, 40, 50 Pt. Verschil
lende kindertekeningen. 
i3-i2-'og. Insecten. 
10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60, 80,100 Pt. Verschillende 
insecten. 

KAAPVERDIË 
2009. Rode Kruis 150 jaar. 
100.- e. Wereldkaart in rood 
kruis met portret oprichter 
Henri Dunant (1828-igio) en 
hulpverleenster. 

KAZACHSTAN 
i5-4-'io. Overwinning 'Groot 
Patriottische Oorlog' 65 jaar 
geleden. 
32 t. Herdenkingsmonu
ment. 

KOREA NOORD 
i-5-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Velletje met tweemaal 10 w. 
Stadsgezicht, kinderen geven 
plant water en windmolens. 
io-5-'io. Tafeltennis. 
Velletje met 10, 30, 95,152 w. 
(rond te maken). Tafeltennis
sers; tafeltennisser met op 
rand bekers. 

i-6-'io. Internationale Dag 
van de Kinderen 60 jaar. 
Blok 95 w. Kinderen in wa
gen en paard met vleugels. 
i5-6-'io. Gezamenlijke 
proclamatie van Noord- en 
Zuid-Korea 10 jaar geleden. 
190 w. Mensen en landkaart. 
i6-6-'io. Dinosaurussen. 
Velletje met 10,125,152 w. 
(ruitvormig met sierveld). 
Verschillende dinosaurussen. 

KOREA ZUID 
26-3-'io. looste sterfdag 

martelaar en vrijheidsstrijder 
Ahn Jung-geun (1879-1910). 
Tweemaal 250 w. (samen
hangend). Portret met resp. 
hand en afgehakte ringvin
ger, onafhankelijkheidsver
klaring 

IVIAAGDENEILANDEN 
2g-3-'io. Koraalriffen. 
20, 35, 50, 60 c., $ 1.50. 
Resp. schildpad, vis, zee-
paardje, schelp, koralen. 

MALDIVEN 
20-7-'og. Internationaal Jaar 
van de Astronomie, eerste 
mens op de maan 40 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 12.- Rf.; 
blok 30 Rf. Commando
module Apollo II, Apollo 
II, Neil Armstrong (1930), 
maanlander met doorlopend 
beeld op rand; astronauten 
Michael Collins (1930) met 
Edwin E. Adrin Jr. (1930) 
en Armstrong met op rand 
detailopname van maanop
pervlak. 
i2-io-'og. Chinese luchtvaart 
100 jaar. 
Velletje met viermaal 9.- Rf.; 
blok 25.- Rf Resp. types Y-5, 
Y-7, Y-8, Y-I2; MA60 met op 
rand vliegtuig en parachu
tisten. 
iS-ii'og. Paddestoelen. 
Velletje met zesmaal 8.- Rf; 
velletje met viermaal 8.- Rf 
Resp zesmaal verschillende 
paddestoelen; Copelandia 
bispora, Copelandia cyanes-
cens, Psilocybe semilanceata, 
Volvariella vowacea. 

9-i2-'o9. Bloemen. 
Zesmaal 10.- Rf. (samenhan
gend); velletje met tweemaal 
15 Rf; velletje met twee
maal 15 Rf. Resp. Nelumbo 
nucifera, Rosa bracteata, 
Freycinetia cumingiana, 
Thespia lampas, Plumeria 
champa, Plumeria cubensis; 
Plumeria rubra en Hibiscus 
tiliaceus; Plumeria alba en 
Lagerstroemia speciosa. 



MALEISIË 
aj-j-'io. Markten in Ma
leisië. 
Tweemaal 30, tweemaal 
50 sen (samenhangend in pa
ren met doorlopend beeld); 
velletje met i.-, 2.- RM. 
(doorlopend beeld); velletje 
met I.-, 2.- RM. (doorlopend 
beeld). Resp. Marktafere
len van resp. Siti Khadijak 
(Kota Baru, Kelantan), Kraf 
Tangan (Kota Kinabalu, 
Sabah); Pekan Rabu(Alor 
Setar, Kedah); Minggu Satok 
(Kuching, Sarawak). 

26-4-'io. Vooruitstrevende 
medische technieken. 
30, 50 sen, I.- RM. Resp. 
stamceltransplantatie ogen, 
gezichtcorrectie, armtrans
plantatie. 

MEXICO 
i6-4-'io. Honkbal, 'Rode 
Duivels van Mexico City'. 
Velletje met driemaal $ 7.-. 
Spelers in actie. Op rand 
stadion. 

23-4-'io. Moederdag. 
$ 7.- Bloemen (gerbera's). 

MOZAMBIQUE. 
io-i2-'o7. Kikvorsachtigen. 
Velletje met driemaal 8, 
driemaal 33 mt.; blok 132 mt. 
Resp. Gastrotheca sp., 
Mantella sp., Rana esculenta, 
Litoria rubella, Dendrobates 
lamasi, Pyxicephalus sp.; 
Pyxicephalus adspersus. 
io-i2-'07. Prehistorische 
reptielen. 
Velletje met driemaal 8, 
driemaal 33 mt; velletje 
met zesmaal 20 mt.; blok 
132 mt. Resp. Aublysodon, 
Ornithomimus, Coelurus, 
Velociraptor, Abelisaurus, 
Saurornithoides; Therizino-
saurus, Heterodontosaurus, 
Prosaurolophus, Melanoro-
saurus, Megalosaurus, Proce-
ratosaurus; Hadrosaurus. 
io-i2-'o7. Zeeschildpadden. 
Velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 132 mt. Resp. Natator 
depressus, Eretmochelys im-
bricata, tweemaal Lepidoche-
lys olivacea, Caretta caretta, 
Chelonia mydas; Eretmoche
lys imbricata. 
io-i2-'o7. Krokodillen. 
Velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 132 mt. Resp. Croco-
dylus porosus, Crocodylus 
novaeguineae, Crocodylus 
rhombifer, Crocodylus nilo-
ticus, Osteolaemus tetraspis, 
Crocodylus siamensis; 

Crocodylus niloticus. 
io-i2-'o7. Hagedissen. 
Velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 132 mt. Resp. Varanus 
niloticus, Chamaeleojackso-
nii, Varanus exanthematicus, 
Scincus sp., Brookesia sp., 
Furcifer pardalis; Pogona 
vitticeps. 

io-i2-'07. Gifslangen. 
Velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 132 mt. Resp. Bitis 
nasicornis, Bitis gabonica, 
Ophiophagus Hannah, 
Thelothornis kirtlandii, Den-
droaspis angusticeps, Atheris 
sp.; Dendroaspis polylepis. 
io-i2'o7. Vogels. 
Velletje met driemaal 8, 
driemaal 33 mt.; velletje met 
driemaal 8, driemaal 33 mt.; 
velletje met zesmaal 20 mt.; 
velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 132 mt.; blok 132 mt.; 
blok 132 mt. Resp. Malaxis 
uniflora, Coryanthus specio-
sus, Callochilus robertsoni, 
Stahopea sp. Habenaria 
saccata, Diuris filifolia; 
Haliaeetus leucocephalus, 
Terathopius ecaudatus, Acci-
piter gentilis, Buteo lagopus, 
Aquila verreauxii, Accipiter 
gentilis; Strix woodfordii, 
Tyto capensis, tweemaal 
Phodilus badius, Strix 
nebulosa, Otus senegalensis; 
Anodorhynchus hyacinthi-
nus, Neophema bourkii. Ara 
ararauna, Psittacus erithacus, 
Ara ararauna, Psittacula eu-
patria; Spathoglottis plicata; 
Accipiter nisus. Ara macao. 

NAMIBIË 
8-2-'io. Bedreigde flora en 
fauna in Namibië. 
Velletje met tienmaal 
'Postcard rate'. Lelkraan-
vogel (Grus carunculatus), 
gazania (Gazania thermalis), 
lederschildpad (Dermochelys 
coriacea), grote kokerboom 
(Aloe pillansii), Kaapse 
gier (Gyps coprotheres). 
Witte Namibische toktok-
kie (Cauricaraeburnea), 
jachtluipaard (Acinonynx 
jubatus), zwarte neus
hoorn (Diceros bicornis), 
wilde hond (Lycaon pictus), 
Nama-padloper schildpad 
(Lomopus solus). Op rand: 
Kaapse Jan van Gent (Morus 
capensis), Damarastern 
(Sterna balaenarum), Afri
kaanse pinguïn (Spheniscus 
demersus), dwergpython 
(Python anchietae), zwartkop 
impala (Aepyceros melampus 
petersi). 

2i-3-'io. 20 jaar onafhanke
lijkheid. 
Blok 'International Mail'. 
Landkaart en vlag. Op rand 
volkslied en landkaart. 
8-4-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
Afbeelding zegel gemeld 
5/380. 
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i6-4-'io. Vogels, trappen. 
Velletje met zesmaal 
'Postcard Rate'. Eopodites 
afroides, Eopodites rufris-
crata, Eopodites reuppellii. 
Lissotis melanogaster, Neotis 
ludwigii, Ardeotis kori. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
25-i-'io. Bloemen. 
50, 75,125,175, 200, 250, 
300, 350, 475, 500 c. Resp. 
cactusbloem, pijpbloem, 
protea, iris, frangipani, rode 
azalea's, roos (Heritage), 
akelei, roos (Octavia Hill), 
theeroos. 

NEVIS 
30-12'og. Internationaal 
Jaar van de Astronomie, 
eerst mens op maan 40 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.-. Resp. Astronaut 
Neil Armstrong (1930) en 
raket Saturnus 5, astronauten 
Edwin 'Buzz' Aldrin (1930) 
en astronaut Michael Collins 
(1930) met maanlander, com
mandomodule in baan om 
maan, maanlander vertrekt 
van maan; Armstrong en 
maanlander. Op rand wereld
bol en portret oud-president 
John F. Kennedy (1917-1963). 

NICARAGUA 
9-i-'07. Milieubescherming. 
4.50,11.50,13.50,14.50 Cd. 
Zilverreiger (Casmerodius 
albus), roodstaart kolibrie 
(Amazilia tzacatl), jacana 
(Jacanaspinosa). 
9-io-'o9. Autonome wet 
Caribische kust Nicaragua. 
5.-, 10.-, 14.-, 60.-Cd. 
Resp. kinderen, mensen uit 
gemeenschap Mayagna met 
kaart, mensen uit Garifunas 
in traditionele kledij en mu
zikanten, dansers rondom 
meiboom. 
2010. Nationale Vergadering 
25 jaar. 
60.- Cd. Gebouw met vlag 
6-i-'io. Centrale Bank 50 
jaar. 
Tweemaal 15.- Cd. Embleem 
bank, papiergeld. 

NIEUW-ZEELAND 
30-4-'io. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
London 2010. 
Velletje met 50 c , $ 2.30, 
$ 2.60. Zegels Anzac* eerder 
uitgegeven 7-4-'io. Resp. 
silhouet met hoed, monu
ment in Port Said (Egypte), 
oorlogsbegraafplaats Sangro 
(Italië). Op rand Tower 
Bridge (Londen) en zegel 
V^ p. koning George V, Yvert 

168 (1915). 
30-4-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
50 c, $ I.-, 1.80, 2.30, 2.80. 
Resp. bloemen: pohutukawa 
(Metrosideros excelsa) en 
pioen (Peaeonia), beelden: 
Kaitiaki (Maori) en Fu dog 
(China), beelden Tane 
(Maori) en Pau Gu (China), 
Stadsgezichten van Auckland 
en Shanghai, jade-objecten: 
Heitiki (Maori) en Cong 
(China). Ook velletje met de 
vijf zegels. 

NIGERIA 
2007. Congres Wereldpost
vereniging. Oorspronkelijk 
gepland in Kenia maar 
wegens onlusten in dit land 
verplaats naar Geneve. 
20, 20, 30, 30, 50, 50 N. 
Ceremoniële- en feestkleding 
van Nigeriaanse stammen en 
regio's, resp. Igbo, Fulani, 
noordelijk Centraal-Nigeria, 
Zuid-Nigeria, Noordoost-
Nigeria, Yoruba. Ook velletje 
met de zes zegels. 
io-4-'o8. Commissie Strijd 
tegen Economische Crimi
naliteit. 
20, 50,100 N. 'Zeg nee tegen 
corruptie': twee handen, 
'Strijd tegen internetcrimina
liteit': verkeersbord en 'Stop 
419'. 'Samen overwinnen 
wij': blanke en zwarte hand. 
Ook velletje met de drie 
zegels. 

NORFOLKEILAND 
22-2-'io. Museumstukken, 
frankeerzegels. 
5, 55 c., $1.10,1.45,1.65, 
2.10. Resp. keramiek, ivoren 
vishaak met vissersboot, 
vrouwenpop met kind en 
pop, muurversiering en 
zeilschepen, flessen en 
mensen in ziekenhuis, ring 
en zeilschip. 
26-3-'io. Cruiseschepen in 
Norfolk. 
55 c, $1.45,1.65,1.75,2.10. 
Resp. 'Pacific Jewel', Pacific 
Sun', Pacific Pearl', Pacific 
Dawn', 'RMS Strathaird'. 

OEZBEKISTAN 
i-2-'io. Beschermde flora. 
450,1.200 (S). Resp. Frit-
tilaria eduardii, Iridodoctum 
winklerii. 
i-3-'io. Diergaarde van 
Tasjkent. 
450, 800, i.ooo (S); blok 
1.650 (S). Resp. Macaca 
sinica, Macaca fascicularis, 
Macaca sphinx; Lemur catta 
met doorlopend beeld op 
rand. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
io-4-'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
I.-, 3.-, 4.65, 6.- K.; velletje 
meti.-, 3.-, 4.65, 6.-K.; 
blok 10.- K. Resp. meisje 
volgen kookles, meisje maakt 
waskom, meisje leert knopen 
maken, meisjes met gemaakt 
werk; hoofdcommissaris 
Kala Olewale, oprichtster 
Christian Chartterton, 
Prinses Anne tijdens bezoek 
aan Papoea-Nieuw-Guinea, 
hoofdcommissaris Emmy 
Moaitz; portret lady Olave 
Baden Powell (1889-1977), 
echtgenote van oprichter 
padvinderij lord Robert 
Baden Powell (1857-1941). 
Alle zegels, velletje en blok 
met jubileumembleem en 
embleem padvinderij. 

20-4-'io. Kokoda-campagne, 
strijd tegen Japanse invasie 
van Papua-Nieuw-Guinea in 
1942. Gezamenlijke uitgifte 
met Australië. 
I.-, I.-, I.-, 4.65, 4.65 K. 
(samenhangend). Resp. 
soldaten, gewonde soldaten 
en bewoners, twee toeristen 
bij herdenkingsmonument, 
herdenkingsmonument, 
twee oudgedienden met 
medailles. Ook velletje met 
de vijf zegels. 

PARAGUAY 
23-2-'io. 200 jaar onafhan
kelijk. 
700, 2.000 Gs. Resp. ge
bouw, soldaten met kanon 
voor gebouw. 
23-3-'io. 400 jaar astrono
mie. 
2.500 Gs. (met label). 
Italiaans natuurkundige en 
astronoom Galileo Galilei 
(1564-1642) en telescoop. 

POLYNESIË 
20-4-'io. Bloem. 
70 F. Tiare Aptahi (Apetahia 
raiateensis). 

4-6-'io. Tatoeages. 
Tweemaal 250 F. Man, vrouw. 

QATAR 
i8-i2-'09. Vogels. Aanvulling 
melding 2/138. 
Zesmaal 0.50 R. Koppen van 
resp. Lanius minor, Lanius 
isabellinus, Lanius senator, 
Phylloscopus collybita, Sylvia 
hortensi, Motacilla flava; 
Cursorius cursor. 



SAO TOMÉ E PRINCIPE 
4i'o8.240ste geboortedag 
Napoleon Bonaparte {1769
1821). 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Portret Franse keizer. 
42'o8.150ste geboortedag 
Giacomo Puccini (1858
1924). 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Portret Itdlijanse componist. 

42'o8.180ste sterfdag 
Franz Schubert (17971828). 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; blok 95.000 
Db. Portret Oostenrijkse 
componist. 
42'o8. looste sterfdag 
Nikolai RimskiKorsakow 
(18441908). 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Portret Russische componist. 
42'o8. loste sterfdag Frank 
Sinatra (19151998). 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Portret Amerikaanse zanger 
en filmacteur met resp. John. 
F. Kennedy en Amerikaanse 
vlag, Ronald Reagan, Elvis 
Presley, Marilyn Monroe; 
met op rand alle hiervoor 
genoemde personen. 

42'o8. 30 jaar Bee Gees. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; blok95.000 
Db. Afbeeldingen Britse 
popgroep. 

ST. HELENA 
iSj'io. Slag om Engeland 
70 jaar geleden, looste ge
boortedag gevechtspiloot Sir 
Douglas Bader (19101982). 
15.2535.40, 90 p., £i; 
blok £1.50. resp. verschillen
de afbeeldingen van aanval
len op Britse steden; portret 
Bader met op rand Spitfire, 
krijtkust en beeldmerk Doug
las Bader Foundation. 

S: ST. KITTS 
2 (ST. CHRISTOFFEL) 
^ 30i2'o9. Kerst. 

10, 30 c., $ 1.20, 3.. Resp. 
/[CQ zuurstokken waarvan een in 
1 * 0 nationale kleuren, landkaart 

met kerstbomen, boom met 
kaarsen en vlag. 
8i'io. Elvis Presley (1935
'977)
Velletje met zesmaal $ 2.. 

Verschillende portretten 
van Amerikaanse zanger en 
acteur. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
74'io. Kaap Miquelon. 
Tweemaal € 2.50 (samen
hangend met tussenveld en 
doorlopend beeld). Kust met 
kaap, vogels (Somateria mol
lissima), vissersboot en boei. 

224'io. Helikopterschip 'La 
Jeanne'. 
€ I.. Schip in haven. 

THAILAND 
i5'io. Thai Airways Interna
tional 50 jaar. 
Viermaal 3. B. Vliegtuigen: 
DC4, DCio, Boeing 747
400, Airbus A340400. 

55'io. Kroning koning 
Bhumibol (1927) 60 jaar 
geleden. 
9. B. koning in traditioneel 
gewaad. 
285'io. Visakhapujadag. 
3. B. Liggende Boeddha 
met Pari Nirvanaheiligdom 
(KusinoraIndia). 

2i4'io. Kindertekeningen. 
Tweemaal € i. (samenhan
gend). Vuurtoren en schip, 
zon met zeilschip en walvis
staart. 

ST. VINCENT 
20i'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
Vier velletje met elk achtmaal 
$ 1.75 en sierveld. Nationale 
teams van resp. Australië, 
Japan, NoordKorea, Zuid
Korea, Honduras, Mexico, 
Verenigde Staten, Nieuw
Zeeland; Algerije, Kameroen, 
Ivoorkust, Ghana, Nigeria, 
Chili, Paraguay, Uruguay; 
Denemarken, Frankrijk, 
Griekenland, Portugal, 
Servië, Slowakije, Slovenië, 
Zwitserland; ZuidAfrika, 
Brazilië, Spanje, Nederland, 
Italië, Duitsland, Argentinië, 
Engeland. Op siervelden 
wereldbol en voetbal. 

SURINAME 
253'io. Koekoeksklokken 
250 jaar. 
SR$ 1.50, 2.50, 3.50, 4.50, 
5., 8.. Klokken uit resp. 
1760,1890,1900,1910,1920, 
1950. 

TAIWAN 
i6'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
NT$ 5., 25. (ruitvorm). 
Resp. handen in vorm van 
duiven, duif met linten in 
hartvorm. 
226'io. Taiwanees beeld
houwwerk. 
Blok NT$ 8.. Waterbuffels 
van Huang Tushui (1895
1930)

TRISTAN DA CUNHA 
i83'io. Slag om Engeland 
70 jaar geleden, looste ge
boortedag gevechtspiloot Sir 
Douglas Bader (19101982). 
Tweemaal 25, tweemaal 50, 
tweemaal 70 p. (in paren 
samenhangend); blok £ 1.50. 
Zesmaal verschillenden 
afljeeldingen van militairen 
en vliegtuigen; portret Bader 
met op rand Spitfire, krijt
kust en beeldmerk Douglas 
Bader Foundation. 

TUNESIÉ 
82'io. Internationaal Jaar 
van de Jeugd. 
380 m. Wereldbol en figuren. 

TURKMENISTAN 
iii2'o7. Internationale 
conferentie 'Preventieve 
Diplomatie en Internationale 
Samenwerking'. 
Velletje met viermaal 
5.000 m. Turkmeense 
president Gurbanguly Ber
dimuhammedov (1957) met 
VNsecretarisgeneraal Ban 
Kimoon (1944), president 
tijdens conferentie, president 
houdt toespraak, vlaggen 
deelnemende landen. Ook 
velletje met Engelse tekst. 

URUGUAY 
83'io. Alba Roballo (1908
1996). 
$ 12. Portret advocaat, politi
cus en dichter. 

'#~äite,»\.i!.>.. ■" 

mm 
io4'io. Frankeerzegel, 
bloemen. 
$ 12 (driehoek). Erythrina 
cristagalli. 

VANUATU 
i44'io. Vlinders. 
Velletje met zesmaal 100 vt. 
Acraea andromacha, Papilio 
godeffroyi, Doleschallia bi
saltide, Catopsilia pomona, 
Danaus affinis, Hypolimnas 
octocula. Op rand bloemen. 
304'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Velletje met 40,140,160, 
190 vt. Resp. Indische 
zeekoeien (Dugong dugong), 
slangendansers, kustland
schap, vulkaan Yasur. Op 
rand landkaart. 

VERENIGDE NATIES 
52'io. 'Blue Hart', cam
pagne tegen mensenhandel. 
Vijfmaal € 0.65 (samenhan
gend met sierveld). Dok
werkers, prostitué, handen 
voor gezicht, jongen met 
kruiwagen, blauw hart. 
46'io. Frankeerzegels. 
US$ 0.03, 0.04. Resp. 
mensen uit alle windstreken, 
mensen uit alle culturen als 
skyline van New York. 

46'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Tweemaal $ 0.98 (samenhan
gend). Sky line van resp. New 
York, Shanghai. 
286'io. Verenigde Naties 
65 jaar. 
Zw.Fr. 1.90, US$ 1.90, € 0.75. 
Embleem Verenigde Naties 
en getal 65. Ook drie velletjes 
met tweemaal elk zegel 
hierop getal 65 in gouddruk. 

VERENIGDE STATEN 
46'io. 'Negro Leagues' 
honkbal. 
Tweemaal 44 c. (doorlopend 
beeld). Spelmoment, portret 
Rube Foster (18791930). 
236'io. Serie 'Black heri
tage'. 
44 c. Portret schrijver en 
filmmaker Oscar Micheaux 
(18841951). 

WALLIS EN FUTUNA 
io2'io. Zoetwatervissen, II. 
50, 60 F. Resp. Sicyopus sa
sali, Stenogobius keletaona. 

ZUIDGEORGIÉ EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
74'io. Inktvissen. 
27, 65, 90, p., £ i.io; blok 
£ 2.. Resp. Galiteuthis glaci
alis, Psychroteuthis glacialis, 
Thaumeledone gunteri, 
Stauroteuthis gilchristi; Me
sonychoteuthis hamiltoni 
met potvis (Physeter macro
cephalus). 

*: Gebruikte afkortingen: 
Asean Association of 

SouthEast Asian 
Nations 

Anzac Australian and New 
Zealand Army Corps 

EFTA European Free 
Trade Association 

FIDE Federation Interna
tional Des Échecs. 

Nascar National Associa
tion for Stock Car 
Auto Racing 

OIE Office International 
des Epizootics (We
reldorganisatie voor 
diergezondheid) 

PAPU Pan African Postal 
Union 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Unosida VNorganisatie in 
strijd tegen AIDS. 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): Jaar van de 
Tijger van i52'io tot 
22'lI. 
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SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND  REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD@HETNET.NL 

Na mijn oproep om toch 
eens vrouwen van ver
dienste op Nederlandse 
postzegels af te beelden 
werd ik meteen op mijn 
wenken bediend. De 
Zomerzegels van dit jaar 
hebben als thema 'Helden 
van toen en nu' en zie
daar: in één klap kregen 
Fanny BlankersKoen, 
Mies Bouwman en Annie 
M.G. Schmidt hun ver
diende postzegel, samen 
met Ramses Shafïy, Willy 
Alberti en Dick Bruna 
(i). Ik vind het alleen 
jammer, dat zij van die 
suffe postzegels hebben 
gekregen, waarop slechts 
hun silhouet te zien is. 
Het persbericht van TNT 
laat ontwerper Jochem 
Leegstra aan het woord: 
"Het silhouet is een 
abstractie van het portret. 
De details in het gezicht 
ontbreken, je ziet alleen 
de contouren. En dat is 
precies goed, want deze 
mensen zijn zo bekend, 
datje hen al herkent 
aan hun silhouet." TNT 
voegt daar zelf nog trots 
aan toe dat de silhouet
ten "op ingenieuze wijze 
de grootsheid van deze 

helden onderstreept. Het 
silhouet is als het ware 
een verbeelding van hun 
betekenis en van het be
lang van hun liedjes, boe
ken of sportprestaties." 
Het klinkt allemaal heel 
fraai, maar ik vind het 
een gemiste kans. Zeker 
waar het Fanny Blankers
Koen betreft, die door de 
Internationale Atletiek 
Federatie werd uitgeroe
pen tot Internationaal 
Atlete van de 20ste eeuw. 
Wie herkent haar profiel? 
Hoe het ook had gekund 
wil ik u aan de hand van 
een paar voorbeelden van 
andere landen laten zien. 

Talenwonders 
Over smaak valt natuurlijk 
niet te twisten en een sim
pel fotografisch portret is 
misschien wel te eenvou
dig en niet kunstzinnig 
genoeg, maar laat ik u 
hier een aantal voorbeel
den geven van buitenland
se helden op postzegels. 
Ierland herdacht zijn oud
president Douglas Hyde 
(2) met een postzegel, die 
de eenvoud van de man 
benadrukt. Let u eens op 
de pet die hij achteloos 
op zijn rechterknie heeft 
liggen. Hyde was een ta
lenwonder. Naast Engels 
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beheerste hij het Frans, 
Latijn, Duits, Grieks en 
Hebreeuws vloeiend. 
Daarnaast was hij een 
groot voorvechter van het 
Gaelic, het oorspronke
lijke Iers. Hij richtte in 
1893 de Gaelic League op, 
die ijverde voor promotie 
en redding van de Ierse 
taal. Na een succesvolle 
academische carrière die 
hij onderbrak om parle
mentslid te worden, werd 
hij na zijn pensionering 
de eerste president van 
Ierland. Met veel plichts
betrachting vervulde hij 
dit ambt, wat hem zeer 
populair maakte. 
Een ander talenwonder 
was de Slowaak Milan 
Hodza (3). Hij sprak 
zeven talen vloeiend, 
wat hem als journalist 
goed van pas kwam. 
Hodza was de oprichter 
en hoofdredacteur van 
de Slowaakse kranten 
Slovensky dennik (Het 
Slowaaks Dagblad) en 
Slovensky tyzdennik (Het 
Slowaaks Weekblad). 
In die tijd was Slowa
kije nog een deel van 
OostenrijkHongarije. Als 
parlementslid maakte hij 
zich sterk voor de minder
heden in het keizerrijk 
en bekritiseerde hij het 

Hongaarse nationalisme. 
Tijdens de Eerste Wereld
oorlog zette hij zich in om 
Tsjechië en Slowakije te 
verenigen. Na de oorlog 
bekleedde hij verschil
lende politieke functies in 
de republiek TsjechoSlo
wakije, waaronder die van 
ministerpresident. Na de 
Duitse inval in 1938 verliet 
hij het land en kwam na 
enige omzwervingen 
terecht in de Verenigde 
Staten, waar hij in 1944 
stierf. De Slowaakse post 
herdacht hem met een 
eenvoudige, maar stijl
volle postzegel. 

Rechtvaardigheid 
De mensen die deze 
maand in Thematisch 
Panorama de revue 
passeren, zijn allemaal 
beroemd in eigen land, 
maar zeggen ons weinig. 
Dat gaat niet op voor 
Simon Wiesenthal (4), die 
ook in Nederland een be
grip was. De postdiensten 
van Israël en Oostenrijk 
eren deze Nazijager met 
een gezamenlijke uitgifte. 
Wiesenthal was een ar
chitect tot de verschrik
kingen van de Tweede 
Wereldoorlog begonnen. 
Hij overleefde de hel van 
13 werk en concentra

* 030057 

tiekampen en wijdde de 
rest van zijn leven aan 
het opsporen van de 
grootste misdadigers uit 
de geschiedenis. Dankzij 
zijn inspanningen werden 
iioo Nazi's berecht, 
onder wie Eichmann, 
die verantwoordelijk was 
voor de systematische 
uitroeiing van de loden, 
Franz Stangl, de com
mandant van Treblinka en 
Karl Silberbauer, die Anne 
Frank arresteerde. Om 
de herinnering aan de Ho
locaust levend te houden, 
reisde Wiesenthal met 
niet aflatende energie de 
hele wereld af om lezin
gen te houden, boeken te 
signeren en interviews af 
te geven. Zijn motto was 
"Rechtvaardigheid, geen 
Wraak". 

Visserij 
De familie van Roméo 
LeBlanc reageerde 
verheugd op het ontwerp 
van de postzegel voor de 
voormalige gouverneur
generaal van Canada (5). 
"De eenvoud en warmte 
die het uitstraalt symboli
seren precies die waarden 
die hij belangrijk vond," 
aldus zijn zoon Dominic. 
Voordat LeBlanc in 1995 
gouverneurgeneraal 
werd, had hij al een heel 
actief leven achter de rug. 
Hij begon als leraar, maar 
de journalistiek trok. 
LeBlanc werd buiten
land correspondent voor 
RadioCanada en diende 
twee rainisterspresiden
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ten als perssecretaris, een 
ambt dat hoog in aanzien 
staat. In 1972 ging hij zelf 
de politiek in. Hij werd 
verkozen tot lid van het 
Canadese parlement en 
werd vervolgens minster 
van visserij. Tijdens zijn 
ministerschap kwam de 
belangrijke uitbreiding 
van de 12-mijl zone tot 
200-mijl tot stand. Dit is 
het gebied waarin vissers 
van een bepaald land het 
recht hebben om hun net
ten uit te slaan. LeBlanc 
speelde een belangrijke 
rol bij de totstandko
ming van het VN Verdrag 
inzake de Wet van de Zee, 
dat allerlei zaken rondom 
maritiem beleid regelt, 
zoals zeevaart, luchtvaart 
over zee, exploitatie van 
de zeebodem, milieube
scherming en onderzoek. 

Tijdgenoten 
De Britse Royal Mail 
is begonnen om alle 
Britse vorsten op een 
postzegel af te beelden. 
Het zijn recht toe recht 
aan portretten zonder 
enige franje, gebaseerd 
op schilderijen. Inmid
dels zijn ook de Koning-
Stadhouder, onze Willem 
III (6), en zijn echtgenote 
koningin Mary (7) aan de 
beurt geweest. Leuk voor 
de Oranjeverzamelaars en 
degenen die Nederlanders 
op buitenlandse zegels 
verzamelen. Het aardige 
van de portrettenreeks 
is, dat er ook telkens 
een velletje uitkomt met 

gebeurtenissen uit de 
tijd van de afgebeelde 
vorsten en tijdgenoten. Zo 
kregen ook John Milton 
(8) en William Harvey 
(9) een postzegel. John 
Milton was de schrijver 
van "Paradise Lost", 
dat beschouwd wordt 
als het grootste epische 
gedicht uit de Engelse 
literatuur. Het gaat over 
de opstand van Lucifer 
tegen God, zijn val in de 
hel en terugkeer als slang 
naar het paradijs, waar 
hij Eva verleidt en hoe zij 
uiteindelijk met Adam uit 
het paradijs wordt verdre
ven. William Harvey was 
niet alleen de lijfarts van 
koning Charles I, maar 
publiceerde in die hoeda
nigheid een boek, waarin 
hij beschreef hoe hij 
ontdekte dat de bloeds
omloop bestond. 

Zieken 
Nu ik het toch over religie 
heb, aansluitend op het 
religieuze aspect van 
'Paradise Lost', wil ik 
wijzen op een postzegel 
van Italië gewijd aan 
Maria Barbantini (10). 
Zij werd op 22-jarige 
leeftijd weduwe, terwijl ze 
in verwachting was. Tot 
haar grote verdriet stierf 
Lorenzo, haar kind, op 
achtjarige leeftijd. Hoewel 
de zeer gelovige Barban
tini radeloos was, ging 
ze niet bij de pakken neer 
zitten. Langzaam kwam 
bij haar het besef, dat God 
haar iets wilde duidelijk 

maken: ze was uitverko
ren om haar buitenge
wone compassie voor de 
medemens om te zetten 
in daden. Ze stichtte de 
kloosterorde van de Zus
ters van St. Camillus die 
zich zou inzetten voor de 
zieken en armen. De rest 
van haar leven zou in het 
teken staan van zorg voor 
deze groep. De Rooms 
Katholieke kerk stelde 
haar als voorbeeld voor 
alle Christenen en in 1995 
werd ze heilig verklaard. 

Stadsplanning 
Het aardige van de Itali
aanse zegel is, dat naast 
het portret van Barbantini 
ook nog iets van haar 
levenswerk te zien is. Iets 
dergelijks is ook het geval 
bij een Spaanse zegel 
die werd uitgegeven ter 
ere van Carlos Maria de 
Castro (11). Hij was een 
architect en bouwkundig 
ingenieur. De Castro 
mag zich de geestelijk 
vader noemen van de 
grote stadsuitbreiding van 
Madrid. In de 19e eeuw 
groeide de stad in hoog 
tempo van 220.000 naar 
300.000 inwoners. Voor 
al deze mensen moest 
huisvesting gerealiseerd 
worden en De Castro 
kreeg de lastige, maar 
eervolle opdracht om dat 
te realiseren. Hij bedacht 
een stadsuitbreiding, 
waarin ruimte was voor 
grote pleinen, groen en 
ook lanen. Daarnaast had 
hij oog voor de sociale 

woningbouw. Het tempo 
waarin alles gerealiseerd 
werd, lag helaas heel erg 
laag en De Castro zou de 
voltooiing niet meer mee
maken. Pas in 1930 werd 
de laatste hand gelegd 
aan het uitbreidingsplan 
en tegen die tijd was 
de stad al weer aan een 
nieuwe stadsuitbreiding 
toe. Het aantal inwoners 
was inmiddels de miljoen 
gepasseerd. 

Gele trui 
Hoe je op fatsoenlijke 
wijze een sporter filate-
listisch kunt eren, laat de 
Belgische Post zien. Eddy 
Mercks (12) is net zo'n 
legende als onze Fanny. 
Hij werd uitgeroepen tot 
Belgische sportman van 
de 2oe eeuw. 
Op 14 juni wordt hij 65 
en dat is een postzegel 
waard. De grote wieler-
held krijgt ook nog een 
ander bijzonder eerbe
toon. Op 4 juli zal de 
Tourkaravaan Meise, de 
woonplaats van Mercks 
aandoen. In totaal won hij 
vijf keer de Tour de France 
en droeg hij i i i keer de 
gele trui. Het is dan ook 
niet zo vreemd, dat hij 
juichend in die gele trui 
bij de Are de Triomphe 
in Parijs te zien is op de 
postzegel. 

Historische vlucht 
Een triomf vierde ook de 
Fransman Henri Fahre 
(13). Precies honderd 
jaar geleden slaagde hij 

er als eerste in om met 
zijn watervliegtuig in de 
haven van Marseille op 
te stijgen, te vliegen en te 
landen. Hij had de smaak 
goed te pakken, want op 
dezelfde dag legde hij nog 
drie andere vluchten af. 
De historische gebeurte
nis werd gememoreerd 
door de Franse poste
rijen, die ervoor kozen 
om naast het portret van 
Fahre zijn vliegtuig "Le 
Canard" af te beelden. 

Kunst 
De Duitse Bundespost 
geeft regelmatig post
zegels uit om verdien
stelijke Duitsers te eren. 
Opvallend daarbij is dat 
men graag teksten in het 
ontwerp opneemt, wat 
niet altijd even geslaagd 
is. In het geval van Frie
drich Schiller (14) is dat 
volgens mij wel het geval. 
Ik toon u dit zegel ook, 
omdat de ontwerper een 
silhouet van de dichter 
gebruikt heeft. Het laat 
de dichter op een sierlijke 
manier zien, die hem 
recht doet. Het citaat: "De 
kunst is een dochter van 
de vrijheid", lijkt me een 
mooie tekst om mee af te 
sluiten in een tijd, waarin 
de kunst door bezuini
gingen steeds meer onder 
druk komt te staan. 
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Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. 
Telefoon 0455462894. 

Br. Commonwealth (19372009) 
free pricelist for more than 20000 
postfris offers. L.B.Pedersen, 
Kirkevaenget 317, 8310 Tranbjerg, 
Denmark. www.LBPstamps.dk 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Brazil, Zwi., Oostenrijk 20  25%. 
R. Dorman, Fonteinkruid 37, 
7772 ML Hardenberg. 
Telefoon 0523272182. 

Kilomixture 60% large stamps, 
150 grams Finland or Norway 20,
euro, 120 grams Denmark or Swe
den 15, euro in letter or to ING. nr. 
1624853. Wantlistservice, Lennart 
von Wowern, Tulegatan 23, SE602 
17 Norrköping, Sweden. 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. Be
perkte voorraad gestempeld/FDC's/ 
vellen en Anrs. Info en prijslijsten: 
mennosnoek(g)hetnet.nl Tplefnnn 
0614511744 of 0228318267. 
Per post: M. Snoek, Verlaat 27, 
1601JW Enkhuizen. 

Dit jaar 35%korting op al mijn 
oude partijen. Zie www.centrofila

^ tdküJlL J. Rosmuller, Woerden. 
— Telefoon 0348423885. 

= Kilowaar grf wb. 200g. Duitsland 
"2 200 gr. 7 euro, 400 gr. 12 euro, 
^ Noorwegen 200 gr. 12 euro. Bank. 
5 894812335. H.J. de Vries, Hille
i gom. Telefoon 0252518302. 
"" Postfris motief o.a. voetbal, Olym

■ f » pische Spelen, honden, katten, 
HOa WNF vogels, vissen, schepen, trei

nen, wwf, Nederland en gebieden 
met afbeelding www.plaatzegel.nl 
M. van Atten. 
Telefoon 0180317401. 

Tweehonderdzesendertig eerste 
dagenveloppen van Rembrand op 
voordrukbladen in 3 albums, prijs 
450 euro. J.J. Rokx. 
Telefoon 0464511878. 

Leuchtturmalbum met bladen 
Groenland 1905 t/m 2005 en IJs
land 1974 t/m 2005. R. Mantingh. 
Telefoon 0599661496. 

Nederland in bloicken van 4 
gevraagd en te koop bij B. Lampe, 
telefoon 0593592246. 

NewZealand, USA, Canada en Au
stralië, mandolijstnaarj. Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL Vaassen. 
Telefoon 0578571958. Email 
twdijkeindefp)hotmail.com 

Manco's België, Frankrijk, Zwit
serland incl. FDC's. E.Eggers. 
Telefoon 0623980733. Email 
eeggers(p)xs4all.nl 

Landen en motieven van de hele 
wereld met afbeelding vindt u 
np www.oosteuropsfilatelie.nl 
M.v.Dal. Telefoon 0492522224. 

22 Stokboeken, zeer veel postze
gels Nederland, 95% korting. 
Ook per stuk. A. Floren. 
Telefoon 0182514753. 

Te koop Touva met plakker 
modern postfris. H.J.v.d.Weijer, 
Wandelpad 96,1211 GRHilversum. 
Telefoon 0356245718. 

CEVRAMD 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. 
D. van der Toorn. Telefoon 070

3388427 of 0651118436. Bezoek 
aan huis. Geen object te groot. 

Dringend te koop gevraagd postze

gelverzamelingen en munten. Be

zoek aan huis mogelijk. Bredenhof 
Telefoon 0104826725. 

Gevraagd lege DAVO bladen 
België van 1985 tot nu. A.J. Kilian. 
Telefoon 0181610515. Email 
draklonfp) freeler.nl 

"Neutrale zone" (Moresnet, 
Kelmis, België) Douanezegels 
gevraagd. J. Niezing. Telefoon 
oo3i(o)5236i6i64. 

Bundels, massawaar, kilowaar, ook 
oude brieven. H. Koning. 
Telefoon 0621406037. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereni

ging voor alle verzamelaars van 
Engeland en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 0703860232, zie www. 
sgbritannia.nl Blad, meetings, 
4 grote veilingen, boekjes en veel 
verzamelplezier. Join the club, see 
you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
0651140411, 0703460328 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika bestaat reeds ruim 20 jaar. 
Maak eens kennis met ons, 5 
bijeenkomsten in Tiel, 5 veilingen, 
eigen blad, rondzend en nieuw

tjesdienst. Contributie 20, euro. 
Inl. A.A. de Hilster. Telefoon 0344

661897. Email 1 

Contactgroep Frankrijk Verzame

laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse 
Kol., eigen blad, veilingen, rondz., 
4 bijeenkomsten p.j. in De Bilt. 
Contr. 19 euro. Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 0206277894. Email: 
p.zwaag(g)hccnet.nl 

Verenigde Naties en/of Verenigd 
Europa. Al vanaf i960 dé gespeci

aliseerde vereniging in ons land. 
Een must voor elke Verenigde 
Naties en Verenigd Europa speci

alist. 4 Bijeenkomsten met veihng 
per jaar en 4X ons eigen gerenom

meerde tijdschrift "Grenzeloos" 
per jaar. Internationale contacten. 
Contributie 25 euro per jaar. Voor 
inlichtingen telefoon 0334943567 
of email porfier(p)hotmail.com 

USA verzamelaars let op wij leveren 
de nieuwe uitgifte USA postfris, 
gestempeld via onze webshop 
www.pzhdrievliet.nl tegen redelijke 
prijs. H.J. Bakker. 
Telefoon 0180420783. 

P.V. "Telstar" Putten, Gld. grote 
jaarlijkse Postzegelbeurs, annex 
ruilbeurs, zaterdag 3 juli van 
10.00 16.00 uur in 't Voorhuys, 
Voorthuizerstraat 14 Putten. Tafels 
te huur. Inl. H.D. Buitenwerf 
Telefoon 0332452484. 

Postzegel, Ansichtkaarten en 
Muntenbeurs zaterdag 28 augustus 
NVPV Alphen, Bodegraven, Bos

koop, Goudapostzegelverzame

laars 9.30 16.30 uur. Maranatha

kerk, Raadhuisstr. 84 Alphen a/d/ 
Rijn. Seraihandelaren aanwezig. 
Inl. L. Louwerse 0182395103. D. 
Verwwoerd 0653260579 en C. 
Schoonhoven 0182394584. 

Uw goud verkopen? 

Wij zijn gespecialiseerd in: 

Munten 1 i BareniJSieraden

www.Cioudprijs.nl I 0186571366 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, i 
6950 AA Dieren ^ 
Tel: 0313419041 
Fax 0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

http://www.motiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.LBP-stamps.dk
http://www.centrofila
http://www.plaatzegel.nl
http://www.oosteuropsfilatelie.nl
http://freeler.nl
http://sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.pzhdrievliet.nl
http://www.Cioudprijs.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


BREDENHOFPOSTZEGELIMPORT 
^ ^ email info@bredenhof.nl • Internet: ww/w.bredenhof.nl AYO"^"\ 

L J g De winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 t/m 17.00 uur llkll^^e' Jsl 
^ J ^ Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

^ ^ r z e n d k o s t e n € 5 , 0 0 . Rembours € 6 , 5 0 . Boven € 1 0 0 ,  geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; BTOnnsnnnGïï smroraronfTna(Fimjo^iAS) ffl[i)<HvnW[^rf^[i)ixi/i\yi\'i? 
A U S T R A L I Ë , F R A N K R I J K , G R I E K E N L A N D , , ^ „ „ «Mcruo.,„,M^ ,n„ „ „ J ~ 

IA RAM /^«^CTrKini IL/ l i e A '̂ '̂ '̂  OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr SCO gr 
J A P A N , ü ü b T c N K I J K , U.S .A . , AUSTRALIE GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,SO 22,50 42,50 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS. ÊLGIE GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 21,50 50,00 

A A N B I E D I N G E N  DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 21,50 39,50 
MMI'<IDICI^II'<IV7CI'<I. . DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
% '^- É d HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 

' ' 9 < ; n n r ^ ^  ^ ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
^3^9^ jiiT 2 5 0 gr. ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 5S,oo 

F P A M I ^ P I 11^ l A D A K I FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00 
• • ^ ' ^ • ^ • > ' ^ ' « " ^ #'■ J M r M I N FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 14,50 35,00 

MET HOGE WAARDEN NU 2 7 , ^ FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
^ Ml i l " » 0 0 ^ " ^ FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 40,00 

^ ^ N U O a , ^ T GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 32,50 
' * ^ ^ 1 ^ B * " * ^ IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 

I F W • JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 33,50 
L E T O P ! ** K/\NAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 

WIJ ZIJN GESLOTEN . ^ LIECHTENSTEIN GOEDE M I X MET HOGERE WAARDEN 35,00 — 
1 0 0 a r ' \/AKI 9 i l IIIKII T / M • • ■ LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 

a ***'^ ^^•'*"^' ' ' ! j ^ ^ ^ MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 19,50 
I I C ^ L I T C K I C T C I K I . , ^ 12 JUNI ^ ^ ^ NEDERLAND GOEDE M I X MET TOESLAG 9,50 22,50 
^ ' ^ ^ ' ' ' *" ' V r ^ ^ ^ ̂  fchA NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 

^ ^ NU 3 0 , ^W0f0^ ▲ . W^m-. OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
^ ^ ■ SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 

**^ ^ THAILAND MODERNE MIX 12,50 30,00 
USA LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 

KIJK V O O R A N D F R F K I L O W A A R O P  ^^'^^^° VEEL LANDEN LEUK 11,00 25,00 49,oo 
INUIN V W / I \ MMUCI%C l\ILVyVVMMI\ V / r , WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 29,50 55,00 

W W W . B R E D E N H O F . N L IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 79,00 
W F P R V n i n p N I F l JWF PAI7TI IFN ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
vvccK v \ jH .wr m c w ¥ v c r « i s i i j c i ' < i ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 

I N V O O R R A A D . ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engrosposten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos. 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 

mailto:info@bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.nl


Meer dan 90 ja: 
in dienst van d( 

Filatelie. 
1919-2010 

PRACHTRESULTATEN 
394^ veiling! 

De collectie Napoleontische brieven leverde 
bijna € 200.000 op, w/aarbij diverse zeer hoge 

uitschieters. Postfris topmateriaal van 
Nederland brengt nog steeds zeer hoge prijzen 

op. Bijvoorbeeld (excl. Veilingkosten): 
15 cent nr. 6 postfris 
15 cent nr.. 23 postfris 
25 cent nr. 26 postfris 
5 cent nr. 35f oranje ongebruikt 
5 cent oranje 35f op groot briefdeel 
50 cent nr. 43 postfris 
Bontkraag compleet postfris 
Dienst nr. 9-15 postfris 
Telegrann 60 cent nr. 10 postfris 
Telegram 1 gulden postfris 

€ 2.100,-
€ 3.400,-
€ 2.200,-
€ 3.250,-
€ 9.000,-
€ 2.300,-
€ 2.200,-
€ 5.200,-
€ 1.750,-
€ 3.100,-

Postpakket-verrekenzegel nr.2 ongebruikt € 5.400,-
Postbewijs 1-7 postfris 
etc; etc; etc. 

€ 7.200,-

De overige resultaten van onze grote 
voorjaarsveiling kunt u vinden 

website: 
op onze 

www.rietdijk-veilingen.ni 

Voor goed materiaal maken wij 
uitstekende prijzen! 

Voor onze komende veiling (395) 
in november 2010 kunt u vanaf 

heden weer inzenden. 
Voor grotere objecten komen wij graag naar u toe. 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen. 
U bent van harte welkom! 

Rietdijk B.V. 
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 
Fax : +031-(0)70-363 28 93 
info@rietdijk-veilingen.nl 
www.rietdijk-veilingen.nl 

1 ^ 

^ooruwvet^^ 

http://www.rietdijk-veilingen.ni
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl



