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FILATELISTISCHE TIJDREIS 
DOOR INDONESIË 



De Nederlandsche Postzegelveiling 
grote internationale veiling 

4, 5 en ó november 2010 
collectie blokken inleveren mogelijk t/m 31 Augustus 
van vier Nederland n ■ r i 11 
vanaf 1 e emissie H ^ ^ ^ 'rff^T T^'^' l i :^®" 

Nederland en Overzee 
waarin alle zeldzaamheden 

waarin opgenomen 
1 e deel collectie 
postzegelboekjes 
Philip Koeleman, 
Ter Aar 

00^^ 
inTHTSI 

diverse belangrijke inzendingen van verzamelaars en handelaren uit de gehele wereld. 
Hierin opgenomen een collectie rariteiten waarbij veel ongebruikte/postfrisse blokken 
van vier van voor 1900, en ook vrijwel alle zeldzame foutdrukken. Ook voor u wellicht 
een reden om nu uw collectie bij ons te laten veilen. '''^'.A 



Üw voordelen als koper en inzenoer bij De Nederlandsche Posfzegelveiling. 

Onze expertise en taxaties: 
Met ruim 70 jaar ervaring in de filatelie hebben 
wij een brede schat aan kennis opgebouwd. 
Wi j onderhouden nauwe contacten met 
verzamelaars en handelaren uit de gehele 
wereld en blijven zo "up to date" betreffende 
de prijsontwikkelingen. Daardoor kunnen wij u 
voorafgaand aan uw inzending een nauwkeuri
ge taxatie geven zodat u weet welke opbrengst 
u kunt verwachten van uw collectie. 

Onze veilingcatalogus: 
Voor elke veiling stellen wi j een luxe catalogus 
samen welke zeer wordt gewaardeerd door 
onze klanten en inzenders. Door het gebruik 
van alleen kleurenfoto's, uitgebreide omschrij 
vingen en een heldere indeling en lay-out is 
onze catalogus een lust voor het oog en 
volgens velen een "collectors item". 
De catalogus is bovendien een maand voor 
aanvang van de veiling te bezichtigen op 
onze website die is voorzien van vele zoek
functies. Hierdoor bereiken wij ook wereldwijd 
zeer veel potentiële kopers en kunnen we voor 
u een hoge opbrengst genereren. 

Ons veilinggebouw: 
Sedert 2000 zijn wij gevestigd in ons eigen 
veilinggebouw te Weesp. Daar hebben wij 
zowel een kijkgelegenheid als een veil ingzaal, 
kortom: alles onder één dak. De bereikbaarheid 
is zeer goed voor onze kopers en inzenders. 
Ons kantoor bevindt zich op 100 meter van 
het station waar vandaan hartje Amsterdam en 
Schiphol in een kwartier te bereiken zijn. De A l 
en A2 liggen slechts op enkele minuten rijden. 

Onze verkaveling: 
Uw collectie zal door ons optimaal worden 
verkaveld wat geschiedt met de nodige 
vakkennis. Hierbij houden wij altijd rekening 
met uw wensen. Bij grotere collecties zal er 
extra promotie worden gemaakt waardoor 
uw collectie ook internationaal alle aandacht 
krijgt. Wi j behandelen uw collectie na 
inlevering als ware het ons eigendom en 
gedragen ons als een goed huisvader. 
Uw collectie is tijdens transport en verblijf 
dan ook tot elk bedrag bij ons verzekerd, 
een geruststellende gedachte. 

De Neder landsche Postzegelvei i ing Leeuwenveiaseweg 14a TEL: + 3 1 ( 0 ) 2 9 4 4 3 3 0 2 0 
beëd igd makelaofs & taxateurs 1382 LX WeesD Ho l land www.npv .n l / info@npv.ni 

http://www.npv.nl
mailto:info@npv.ni
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Alle zegels zijn pracht ex netjes gestempeld, tenzij z fr =zeer fraai, mooie zegels 
maar met klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel met controleerbaar 
Duurdere soorten desgewenst met fotoCert van erkende keurmeester, 
kosten tiiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, 
postgiro 271040, Porto extra, franco levenng vanaf € 150,. Prijzen in EURO. 

J.H. Ackermann 
ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

V FILATELIE DE BOEIER ^

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

4 Nederland & OR (postfrls/gestempeld) 
-i- Zwitserland (postfrls/gestempeld) 
■i- Indonesië (posttris) 
■i- Rep. Suriname (posttris) 
-i- Thema Spoorwegen (vni. posttris) 

Vraag vr i jb l i jvend onze grat is pri js l i jst aan. 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht geen winkel 
Tel: 0180690810 Fax: 0180690811 
info@filateliedeboeier.nl www.fllateliedeboeier.nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistisciie benodigdheden. 

Korenstraat 1047311 LP Apeldoorn 
TeL(055)521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandag gesloten. 

i ^ £ ^ 

'■̂  ̂ n:^^^^^' 

Veiling Nr. 109 
wordt gehouden 

op zaterdag 4 september 2010 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, 
Tel. 0725614153, Fax 0725614132 

Email: info@dehollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: 
www.dehollandse.nl 

Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, 
ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.fllateliedeboeier.nl
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

1 cili/lih'/l SUUiS fdM—. /il ({(cl ie si/u/s /SSO 

Veiling 619 
20 en 21 september 2010 

Opgenomen in veiling 619 is de Collectie "Roos", een uitgebreide 
stempelverzameling op de eerste emissie, op losse zegels en diverse brieven, 

waaronder zeldzame stempels in mooie kwaliteit. 

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

^w 

'Kf^/H'Ji c/l vcr/C(^éc/i... i( ({(H'i /ic/ /ni, \n/i Oiclc/i f 

ifsda 
hL tsdarMkn of ttamp 

• • • 

Van Dieten Postzegelveilingen B.V. 

1 

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


NIEUWE MICHEL CATALOGI ZOMER 2010 
Duitsland 2010/11 m kleur, met CD, hét standaardwerk 
voor de Duitsland verzamelaar 
Europa 4, Zuidoost 2010/11 in kleur 
Balkan, Griekenland, Turkije 
Europa 5, Noord 2010/11 in kleur 
Scandinavië, Baltische Staten 
Europa 6, West 2010/11 m kleur, Benelux, GB, (gfrgng 
Valuable Stamps of the World 
de 10.000 duurste zegels ter wereld, Engels/Duits 

10 september: 
Europa 7, Oost 2010/11 in kleur 
Polen, Rusland, Sovjet Unie 
ZuidAzie 2010/11, Overzee 8/1 
India, Pakistan, Afghanistan 

39,80 

54,— 

54,— 
54,— 

49,80 

54,

64,

auf der heide 
www aufderheide nl e mail aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 030 6933011 ING bank nr 1700 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

RECENTE PRIJSLIJSTEN 
C Groot Brittannie postfris 1880 t/m 2009 Januari 2010 
CO Groot Brittannie gebruikt, ongebruikt en postfris 18401935 materiaal 

op bestelling Februari 2010 
S Nieuw Zeeland postfris Juni 2010 
T Oceanië/Pacific postfris Opruimingsprijslijst Juni 2010 met forse 

kortingen 
Prijslijsten worden op aanvraag gratis toegezonden (wel gaarne opgeven welke lijst U wilt ontvangen) 

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

Antarctica & Falkland (buitenland uitsluitend postfris). 
WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 3 T/M 30 OKTOBER 

Grote Markt 1  8011 LV Zwolle 
tel 0384213838 (fax 4226330) 
INGbank 3931929 
Email boomstamps@liome nl 
Winkel geopend dinsdag t/m zaterdag 
10 0012 30 en 13 3017 00 uur 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

E'k vco' en najaar organiseren wij 
een ve I ng met een kwaliteitsaanbod 
bete'e zege s en series, vgoede verzamel ngen 
en cooiDlete a la tenscapaen. 

Voor dere veiling vragen w j doorlopend goed 
'te aankoop, i 

ï j ' j i j . ti'jij 

i j."/j(<ijjj ryj( / j r / j . ' , < r i i i ' j j i i . . ' l y j j i j j 

'JJ-JI j ; . f a i i . ' i i i ' j ( j a . : l ' j = •}■> ^ ' j^^ j i f j ig 'JU >JJ 

I l r >ll Ihi 'ICJ'J , 

VANLOKVEHFIUTEUEBV 

Bakkerstraat 22 
6041 JR Roermond 

Tel.. «31<0)47S  563 500 

WWW.VANLOKVEN.NL 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

y t \  • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

■ ■ ■ P Maandelijkse zaalveiling van: 
■■"Postzegels  post(waarde)stukken  fdc's  nnunten 

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 
^ \ ! ^ \ A ? o é l © \ : 5 ^ ® ( o ) C P S f t ( ? ( o ) ( o ] f i ' o ö D 0 
Veilinghuis "De Voorstraat 

,ig Voorstraat 23  8011 MK Zwol le 
I Tel. 038  4211045 daags 08 30 tot 16 00 uur 

/ / 

ZEER GROTE VOORRAAD NED EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD 
GRAAG UW AMNCOLUST 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTÏN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegel en Muntenhandel D e G l o b c 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, Postbank 908176 

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

• Alle nieuwe catalogi: 
Michel, Yvert, NVPH, enz. 

• Franco vanaf 75,00 euro 

Weeklijsten 
nieuwe zegels 
gehele wereld, 
in abonnement 
of los te 
bestellen, 
tegen zeer 
aantrekkelijke 
prijzen 

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 

te l : 010476.81 .75  fax: 010476.80 .48 

MunterTj j Baren jSieraden 

www.Goudprijs.nl I 0186571366 

http://www.vanlokven.nl
http://www.Goudprijs.nl
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Filatelie {waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Moandblad uoor Philatelie m Den Haag 

De officiële mededelingen van de 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
Frits Njio AIJP 
Postbus 84 3645 ZK Vinkeveen 
vanaf I september 
Postbus 30014 i303AAAlmere 
Telefoon 06 51536872 

0297 213090 (tot I sep ) 
Email redactie{a)de l̂atelie nl 
Website www d^latelie n! 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 i349CGAlmere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 5384880 
in/o@bureaudctroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 igio AA Uitgeest 
Telefoon 0900 ABOLAND 

(ogoo 2265263) 
Telefax 0251 310405 
Mutaties www aboland nl/blad/filatelie 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de administra 
tie (zie Abonnementen) 

*Hoe word ik abonnee? 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland 
m Uitgeest (zie Abonnementen ) 
voor € 28,75 (Nederland) €47,05 
(buitenland^ standaard) of € 71,25 
(buitenland priority) Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
eenwillekeurige maand m het loopt 
minimaal een jaar (11 nummers) 
Abonnementsbeeindiging zie Opzeg 
ging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement € 29,80 Stort dit bedrag 
op rekening 000 0350882 33 t n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden verzonden' 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements 
periode worden beëindigd U doet 
dit door uiterlijk vier weken voor het 
a0open van uw abonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres zie Abonnementen ) 

Losse nummers 
Nummers van de lopen de jaar^an^ 
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 
uoorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra R.oelofsstraat3i 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
PJ van de Kasteele 

Copyright 
© 2010 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
30 500 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 
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ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

Het maandblad Filatelie is QSiaal Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Phi latei iques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdsch riften) 
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postzegelhandel 

CMMPBi" 
Postzegelhandel CRIMPEN B 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 

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 e-nnail: info@pzlicrimpen.nl 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

y^i .f'^.fW^^^'^^^^^ijT^^'^''^ j''^\^^'W^^s,.^^K.'%'^^,' 

Postzegelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:info@pzlicrimpen.nl


Uw postzegel verzamel ing in goede handen! 

Aankoop fran keergeld ige zegels (onder nominaal) 

Andorra Fr. 
Andorra Sp. 
Australië 
Azoren (vanaf 2007!) 
België 
Canada 
China Rep. 
Cyprus 
Czech Rep (from 1993) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Gnekenland 
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 Manno 
Singapore 
Spanje 
Thailand 
USA 
Vaticaan 
Zweden 
Zwitserland 

f. 

K 
■ 
1 ■ 
■ 
• 

1 
i 
i 

P 
i 
1 

10 Fr. 
lOOPtas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

10CZK 
10DKK 

1 GBP 
10FIM 
10FFR 

1 GBP 
10HKD 
100 HUF 

1 GBP 
1000 IJL 
100 JPY 
1 GBP 
1 CHF 

10MYR 

10FFR 
1 NLG 
10ANG 
1 NZD 
10 NOK 

1 PLN 

1 
1 SGD 
100 Ptas 
100THB 
1 USD 

10 SEK 
1 CHF 

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 
€0 ,40 

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 

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) 

i (BOïAffïiïtMi. 1̂  P*'Ä;Ä'«>'',*lwA'*''J!£HÄir¥.)ii.iiÄAff)J 
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'#lêA*t 

Amsteréamsestraat^^ <Um - 3551 CX Utrecht 
Tel.: 0309443110 (24 uurs bestellijn) 

iiifo@filateli«.net  Bank: ^^;'hft^f.37B / Giro: 72SI7081 —■ ^̂ |̂̂ , 
WWW.FILATil,IE.NET  \!|Pp^|f^llPSONTHEWE^jl|WI 

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

Of kijk op: WWW.FIIJkTELIE.NET 
13685 Afrikaanse landen. Prijs: € 520,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie van voornamelijk Afrikaanse landen in blanco 
album. Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder ook brieven met o.a. leuk Algerije en 
Rhodesië. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13770 Algerije 19241986. Prijs: € 550,00 
Prachtige geheel ongebruikte collectie, op een enkel zegeltje na geheel compleet met alle 
goede uitgaven w.o. 1924/5 serie, 1926 serie, 1927 opdruk serie, 1930 centenaire serie, 
taxe, luchtpost, verder onafhankelijkheid met Ie serie hand en machine opdrukken, zeldza
me 1960 halve maan zegel, blokken etc. in 2 Yvert albums. Cat.w. circa 3000 euro. Zeer 
mooie collectie Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13686 Argentinië. Prijs: € 135,00 
Kleine ongebruikte collectie Argentinië met o.a. Yvert cat.no. 196211, 212227, met 
Muestra opdruk.Op insteekblad. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13622 België en Duitsland. Prijs: €1.150,00 
Insteekboek met beter materiaal van België, waaronder Specimen opdrukken, gedeeltelijk 
ongetand, leuk Telegramzegels, blokken etc. Daarnaast beter materiaal van Duitsland, 
waaronder enkele Zeppelinbrieven. Ook wat San Marino aanwezig etc. 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13631 Bosnië 18791918. Prijs: € 375,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Bosnië 18791918 op luxe Kabe bladen in map. Bevat 
zeer goed klassiek materiaal, gespecialiseerd op tanding en kleur en verder zo goed als 
compleet. Dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt) en ook doubletten aanwezig. Mooie 
collectie! Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13687 Brieven. Prijs: € 475,00 
Album met brieven van diverse landen, waaronder veel Zuid Amerika. Voornamelijk materi
aal uit de jaren 40 en 50. Koopje! Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13711 Buiten Europa. Prijs: € 235,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Overzee in oud Schaubek album. Bevat materiaal tot ca.1940, 
waaronder leuk Franse en Engelse koloniën.Comp/eef gefotografeerd op www.filatelie.net 
13627 Bulgarije 18791940. Prijs: € 175,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Bulgarije 18791940 op albumbladen in map. Bevat be
ter materiaal zoals (Yvert no's): 2, 4, 10, 24, 26, 27, 71*, 224230*/o, 238243*, 273277, 
luchtpost 1214 etc. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13621 Bulgarije 18821970. Prijs: € 450,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Bulgarije 18821970 in blanco Importa 
Victoria album. Collectie bevat leuk klassiek en ook beter materiaal zoals (Yvert no's): 205
214**, 242230** (229 ontbreekt), 238243**, 244249**, 264268** etc. 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13607 Bundespost 19811990. Prijs: € 125,00 
Postfrisse, complete collectie Bundespost 19811990 in Davo luxe album. Mooie kwaliteit, 
cat. waarde ca. 800 euro. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13816 Canada 18581986. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte collectie Canada 18581986 in Davo 
album met leuk klassiek materiaal. Bevat ook luchtpost, special delivery, port, dienst etc. 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13639 Curasao 1923. Prijs: € 385,00 
Postfrisse Jubileum serie Curagao 1923, NVPH no. 7581. Cat. waarde 725 euro. 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13769 Diverse motieven. Prijs: € 125,00 
Meer dan 250 postfrisse series en blokken met diverse motieven van heel veel verschillen
de landen, in dik insteekboek, koopje! Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13703 Diversen, veel perfins en stempels. Prijs: € 300,00 
Collectie perfins en stempels van o.a. Engeland, België, Duitse Rijk, Frankrijk, 
Denemarken, Zwitserland en Verenigde Staten.In 5 goedgevulde stockboeken. 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13628 Duitse Staten 18491920. Prijs: € 1.250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Staten 18491920 op Schaubek albumbladen in 
map. Goed gevulde collectie met veel beter materiaal, maar wat gemengde kwaliteit. 
Enkele voorbeelden (Michel no's): Baden 14, 912, 14, 15, Beieren 18, 19, Pruisen 13, 20 
(2x), Sachsen 1 (?), 2, etc. 
13750 Duitse Staten t/m 1920. Prijs: € 2.100,00 
Indrukwekkende ongebruikte/gebruikte collectie, deels dubbel verzameld w.o. goed Baden, 
Bayern, NDR Württemberg, Thurn und Taxis, Helgoland etc. in Leuchtturm album. Enorme 
cat.w. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13780 Duitsland. Prijs: € 400,00 
Divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Duitsland in 8 albums in doos. Veel 
materiaal, voornamelijk Bund en Beriijn met ook betere zegels. Hoge cat. waarde! 
13650 Ecuador. Prijs: € 140,00 
Map met 20 luchtpostbrieven van Ecuador met zegels President Roosevelt 1949. 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13641 Engeland 1884. Prijs: € 1.150,00 
Prachtige 1 £ bruinlila, Engeland 1884, Stanley Gibbons no. 84 gebruikt. Mooie tanding, 
lichte afstempeling. Cat. waarde 2400 pond. 
13655 Engelse koloniën in Azië. Prijs: € 385,00 
Map met voornamelijk gebruikt materiaal van diverse Engelse koloniën in Azië. Bevat o.a. 
Maleisië en Burma. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13693 Engelse koloniën. Prijs: € 1.150,00 
Prachtige partij met o.a. heel goed Gibraltar 1886 serie t/m Ish ongebruikt, 1889 opdrukse
rie t/m 75c, 1889 t/m 5p, goed Levant, Seychellen, Rhodesië, Lesotho etc. in dik stockboek. 
Enorme cat.w. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13764 Engelse Koloniën. Prijs: € 180,00 
Kleine collectie postfrisse, ongebruikte en gebruikte Engelse Koloniën, o.a. Norfolk, Cocos 
Islands, Nauru, Nieuw Guinea, Papua, Tokelau en Christmas Island 110 * en gebruikt, 
etc.ln insteekboek. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13767 FDC's India. Prijs: € 220,00 
Schoenendoos met onbeschreven FDC's van India. Zelden aangeboden. 
13782 Frankrijk krantenzegels 1868/1869. Prijs: € 350,00 
Prachtige kleine speciaalverzameling met beschrijvingen w.o. nr. 1/2, 7/9 meervoudig, met 
typen en kleurnuances, op albumbladen. Cat.w. 2750 euro, zelden aangeboden! 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13783 Frankrijk krantenzegels 18681869. Prijs: € 250,00 
Kleine verzameling met verschillende afstempelingen w.o. Yvert 1(2), 2(3), 7(5), 8(4), 9(1x*, 
2x gestempeld), cat.w. 2010 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 

13596 Frankrijk portzegels 18591983. Prijs: € 1.300,00 
Doos met diverse deelverzamelingen Frankrijk portzegels 18591983. Bevat postfris, onge
bruikt en gebruikt materiaal, waaronder ook veel ongetande zegels, emissies 18591871. 
Zeer veel materiaal, zeer hoge cat. waarde! 
13595 Frankrijk Semeuse. Prijs: € 250,00 
Speciaalcollectie 5 centimes Semeuse Camee (Yvert 137) en Retain op blanco bladen in 
map. Bevat o.a. coins dates, papier en kleur variëteiten etc. 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13788 Frankrijk specimen, Annule & sans valeur. Prijs: € 1.000,00 
Prachtige partij back of the book met Annule opdrukken t/m 2fr in aantallen ongebruikt en 
gebruikt, semeuse t/m 1f05 in aantallen, porten, grote hoeveelheid 'sans valeur'+ blauw 
testzegel postfris in veldeel van 25, in insteekboek. Enorme cat.w.l 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13781 Frankrijk telegramzegels 1868. Prijs: € 200,00 
Klein maar fijn lotje met Yvert 1/3 gebruikt, 5/8 + doubletten, cat.w. 1200+ euro 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
13657 Frankrijk. Prijs: € 385,00 
Map met een collectie voorafstempelingen Frankrijk. Tevens wat brugparen (millesimes), 
advertentieaanhangsels, port etc. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13594 Frans Andorra 19321988. Prijs: € 475,00 
Vrijwel geheel ongebruikte collectie Frans Andorra 19321988 op Yvert albumbladen in 
map. Goed gevulde collectie met beter materiaal zoals (Yvert no's): 118, 2445, 6192, 
luchtpost compleet, port 18, 12, 13, 15, 3241, etc. Zeer mooie kwaliteit, cat waarde ca. 
3100 euro. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13592 Frans Guinea. Prijs: € 450,00 
Doos met diverse postfrisse, ongebruikte en gebruikte deelverzamelingen Frans Guinea. 
Bevat o.a. 5 complete postfrisse vellen van no. 118 (expositie Parijs). 
13662 Frans IVIarokko 18911933. Prijs: € 235,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Frans Marokko 1891
1933. Bevat beter materiaal zoals (Yvert no's): 6*, 7', 13, 24, 49, port 2*, 3*, 4*, 1212* etc. 
Tevens wat Frans Kreta aanwezig. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13625 Franse koloniën 18801930. Prijs: € 2.250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Franse koloniën 18801930 in 2 oude albums. Bevat 
veel beter materiaal zoals (Yvert no's): Alexandrië 6*, 8*, Benin 2032* (no. 27 gebruikt), 
3345* (no. 34, 36 en 38 gebruikt), Cochinchine 4, Congo 1, 4, 4a, 5, 7b, 8*, 11, Ivoorkust 
11*, Kreta 16*, St. Marie de Madagascar 110* (no. 7 gebruikt), St. Pierre et Miquelon 6*, 
7*, 8, 9*, 11, 12, 18*, 21, 25*, 21*, 32, 33, 34, 3544*/o, 4550*, 52, 54, 5971*. etc. Zeer 
hoge cat. waarde, iets gemengde kwaliteit. 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13738 Franse koloniën C landen. Prijs: € 835,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Franse koloniën C landen, zoals Cambodja, 
Cameroun, Centraal Afrika etc. in blanco album. Heel veel materiaal met ook klassiek (o.a. 
China) en beter zoals (Yvert no's): Cambodja 5762*, 101103*, luchtpost 19*, 1014*, blok 
1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, Cameroun 41, 42, 44, 46, 56, 192196*, 203, 204, 205, 
etc. Hoge cat. waardel Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13754 Franse koloniën ongetand. Prijs: € 750,00 
Dik insteekboek met een postfrisse, ongetande collectie van veelal Franse koloniën. Bevat 
veel leuk motief materiaal, wat blokken en materiaal van Nieuw Caledonié. Leuke partij, ho
ge cat. waardel Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13737 Franse koloniën. Prijs: € 1.050,00 
Leuke ongebruikte/gebruikte verzamelingen van diverse landen w.o. de Chinese gebieden, 
Togo incl. na onafhankelijkheid met veel blokken, Tunesië met goed klassiek, port, na onaf
hankelijkheid met veel blokken, Vietnam, Wallis et Futuna met beter, in zelfgemaakt album 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13743 Franse koloniën. Prijs: € 665,00 
Insteekboek met voornamelijk postfris en ongebruikt materiaal van Wallis et Futuna, 
Yunnanfou en Zanzibar. Veel beter materiaal zoals (Yvert no's): Yunnanfou 115* (zonder 
11), 1632*, 3349*, 5066*, Zanzibar 10, 12*, 5357*, port 15, Wallis et Futuna 6669*, 72
76*, etc. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13675 Franse koloniën. Prijs: € 700,00 
Hele leuke partij **/*/0, van oud tot nieuw van heel veel verschillende landen, ook diverse 
goede klassieke uitgaven. Nouvelle Caledonië 1933 luchtpost serie van 26 waarden Paris
Noumea luxe postfris etc. etc. in 3 insteekboeken. Leuke partij! 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
13658 Franse koloniën. Prijs: € 160,00 
Map met divers, voornamelijk postfns materiaal van diverse Franse koloniën. Bevat o.a. 
Epreuves de luxe, ongetande zegels, complete vellen etc. Bevat ook wat Belgisch Congo. 
Hoge cat. waarde! Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13745 Franse koloniën. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met postfris en ongebruikt materiaal van diverse Franse koloniën, voornamelijk 
""C"" landen, zoals Cambodja, Cameroun, Comoren etc. 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13739 Franse Koloniën. Prijs: € 180,00 
Leuke collectie Franse Koloniën in Afrika, met epreuves de luxe en wat ongetand.In mapje 
en klemband. Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13673 Gibraltar 19451988. Prijs: € 220,00 
Insteekboek met een postfrisse en gebruikte stock Gibraltar 19451988. Stock bevat veel 
materiaal, waaronder ook veel hoge waarden. Tevens wat oudere zegels aanwezig. 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13736 Hongarije 18711952. Prijs: € 475,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Hongarije 18711952 in Schaubek album. Leuk gevulde 
collectie met veel beter materiaal zoals (Michel no's): 210211*, 403410, 467470*, 484
487*, 528537*, blok 1*, 2*, 3*, 4, etc. Tevens TsjechoSlowakije aanwezig, ca. 19181970 
met ook wat beter materiaal zoals 199201 *, 255*, 256*, 291294*, 299302*, 314317*, etc. 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13825 IJsland 18731999. Prijs: € 2.900,00 
Zeer uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte dealerstock IJsland 18731999 in dik 
FilISafe handelarenboek en stockboek. Stock bevat enorme hoeveelheid zegels, waaron
der ook veel beter materiaal zoals (Michel no's): 6 (2x), 16 (3x), 17, 47* (2x), 52*, 53*, 62*, 
75*, 112(2x), 113,121 (3x), 122123*, 124 (2x), 125140**/*, 147149*, 175180* (2x), 181
182*, 207* (2x), 231236** (3x), dienst 4453* (2x), 59A met kopstaande opdruk(!l) etc. Ook 
grote hoeveelheid blokken aanwezig, ideaal kavel voor beurshandelaar of eBay 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
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13820 IJsland. Prijs: € 550,00 
Postfnsse en gebruikte stock IJsland in 4 insteekboeken Heel veel matenaal, voornamelijk 
complete series en in mooie kwaliteit Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13803 Indonesië 1949-1996. Prijs: € 350,00 
Vrijwel complete, geheel ongebruikt met plakker partij Indonesië 1949-1996 in Davo album 
Cat waarde voor postfris is 5600 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13640 Indonesië 1955. Prijs: € 200,00 
Briefkaart gefrankeerd met een paartje 10 sen blauw ongetand, Zonnebloem no 77F 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13822 Italië 1852-1990. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1852-1990 in Davo album Zeer goed 
gevulde collectie met leuk klassiek materiaal en veel betere zegels zoals (Michel no's) IBS-
IBS*, 275-278*, 362-368* 586-590*, 744-745*, etc Tevens collectie Vaticaan 1852-183 in 
Davo album met o a 17-20*. 21-38*, 45-50, 51-58*, 67-72*, 147*, 205-206, etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13795 Italië 1861-2003. Prijs: € 1.700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1B61-2003 in 4 luxe Safe albums In het 
begin door elkaar verzameld, vanaf 1963 ogenschijnlijk geheel postfris Bevat veel beter 
matenaal zoals (Michel no's) 188-193*, 285-294*, 347-357*, 439-444**, 445-446**, 479-
487* etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13760 Jersey 1969-1994. Prijs: € 390,00 
Jersey, postfnsse voorraad 1969-1994, incl Ie serie (6x), Ie portsene (4x) Ook iets ge
stempeld In 2 Leuchtturm insteekboeken 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13810 Liberia 1860-1982. Prijs: € 150,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Libena 1860-1982 met ook beter materiaal en veel blok
ken in insteekboek Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13809 Liechtenstein 1912-1996. Prijs: € 1.000,00 
Vrijwel geheel ongebruikte, zeer goed gevulde collectie Liechtenstein 1912-1996 op blanco 
bladen in Davo album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1-3*, 45-
51*, 52-59*, 63-71, 78-81*, 82-89*, 111-113*, 114-116*, 117*, 129*, blok 2, luchtpost 1-6*, 
7-8*, 9-13*, 14*, 15-16*, dienst 1-8*, 9-10* etc Mooie collectie, hoge cat waarde, maar 
deels vastgeplakt Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13756 Luxemburg 1852-1989. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, goed gevulde collectie Luxemburg 1852-1989 in 
Schaubek album Collectie bevat goed klassiek en veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 
239-243* 244-248*, 252-257*, 276-281*, 433-438**, 443-448**, luchtpost 16-20**, leuk 
dienst etc Compleet gefotografeerd op www. filatelie.net 
13619 IVIadonna. Prijs: € 375,00 
Postfnsse partij Madonna in 3 dikke insteekboeken Meeste zegels tot ca 5 keer aanwezig 
Ideaal lot voor beurs of eBay Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13763 Monaco. Prijs: € 220,00 
Monaco, 64 ongetande kleurproeven en ongetande zegels In insteekalbum 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13632 IVIontenegro 1874-1913. Prijs: € 145,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Montenegro 1874-1913 op albumbladen in map Bevat 
oa (Yvert no's) 1-7, B-14, etc Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
13677 Nederland Ie en 2e emissie. Prijs: € 7.000,00 
Prachtige speciaalcollectie Nederland 1 e en 2e emissie Bevat o a mooi ongebruikt no 1, 2 
(2x), 3 (4x) en verder no 2 in ongebruikt paar en strip van 3, no 3 in ongebruikt paar en ge
bruikte strip van 4, no 6 in ongebruikte strip van 5 etc Zeer hoge cat waarde' 
13709 Nederland fdc-collectie 2000-ol<tober 2009M Prijs: € 400,00 
Complete collectie incl A-nummers, incl de laatste jaren met zeer lage oplagen, enorme 
aanschafprijs' 
13710 Nederland fdc's 1980-2009M Prijs: € 500,00 
Complete collectie incl A-nummers, mcl de laatste jaren met zeer lage oplagen, enorme 
aanschafprijs' 
13663 Nederland proeven Berger-Levrault. Prijs: € 1.000,00 
Map met 20 losse proeven van o a Berger-Levrault van Nederland Tevens blok van 4, stnp 
van 4, blok van 12 en blok van 2 Zeer zeldzaam matenaal, hoge cat waarde' 
13600 Nederlandse l(olonlén. Prijs: € 380,00 
Doos met diverse deelverzamelingen Nederlandse kolomen Bevat postfris, ongebruikt en 
gebruikt matenaal van Nederlands Indie, Nederlandse Antillen, Aruba en Sunname 
13785 Nepal 1881-1962. Prijs: € 400,00 
Interessante collectie wo ook veel in blokken van 4 verzameld is, met indrukwekkend klas
siek deel, later deel ongebruikt/postfns, in insteekboek Zelden aangeboden 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13714 Nieuw Zeeland 1855-1968. Prijs: € 820,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1855-1968 in speciaal Campbell album 
Collectie bevat leuk klassiek materiaal, waaronder ook veel ongebruikt en diverse betere 
zegels zoals (Yvert no's) 57*, 60-66*, 67-69*, 141*, 143*, 169-174*, 1B0-1B2*, 18B-1B9*, 
190*, 191*, 193-206, luchtpost 1-3,4*, 5*, express 1, dienst 65, 71-BI*, etc Mooie collectie, 
hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
13823 Nieuw Zeeland 1873-1991. Prijs. € 530,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1873-1991 in 2 luxe Kabe al
bums redelijk gevulde collectie met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 169-174*, 168-
187*, 190*, 191*, 243-255*, luchtpost 5*, blok 1-2**, 3-4**, 5-6**, 19-20**, 21-22**, 23-24**, 
25-26** 27**, 28-29** etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13649 Noord Borneo 1883-1922. Prijs: € 385,00 
Map met blanco albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Noord Borneo 
1883-1922 Leuke kleine collectie met betere zegels in mooie kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 

13637 Oostenrijk 1936. Prijs: € 630,00 
Postfnsse Dollfuss serie Oostenrijk 1936 Yvert no 4B2-484, zeer mooie kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13591 Pakistan 1947-1997. Prijs: € 575,00 
Doosje met een collectie plaatfouten, vaneteiten van Pakistan 1947-1997 Bevat o a kop-
staande opdrukken, missende kleuren, ongetand etc 
13718 Papua Nieuw Guinea 1952-2000. Prijs: € 440,00 
Dik insteekboek met voornamelijk postfns materiaal van Papua Nieuw Guinea 1952-2000 
inclusief doubletten Eerste sene (1952) met plakker 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13665 Pitcairn Islands. Prijs: € 120,00 
Map met een kleine postfnsse en ongebruikte collectie Pitcairn Islands op album- en in
steekbladen Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13642 Polen 1919-1980. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Polen 1919-1980 in 3 dikke Schaubek al
bums Goed gevulde collectie met zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 224-232*, 
247-248*, 249-251*, 272-276**, 289** 331-343**, 351-354**, 360-367**, 368-375**, 376-
379**, 380-382(*), 390 l-X**, 403**, 407**, 445-447**, 515-517**, 824-826**, etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13721 Polen. Prijs: € 140,00 
Collectie gestempelde, ongestempelde en postfnsse blokken Polen (ruim 150), wat los ma
tenaal en series In insteekboek Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13666 Portugal 1853-1933. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1853-1933 op Schaubek albumbladen in map 
Collectie bevat veel materiaal, waaronder ook beter zoals (Yvert no's) 13-17,18-25, 66-77, 
115, 116, 146-153 (147 ontbreekt), 299-329*, 344-364, 547-552, etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13757 Rode Kruis. Prijs: € 575,00 
Doos met 5 ordners met een uitgebreide postfnsse en gebruikte collectie Rode Kruis 
Mooie collectie met ook blokken van 4, FDC's etc 
13643 Roemenië 1900-1992. Prijs: € 2.300,00 
Prachtige postfnsse collectie Roemenie 1900-1992 in 5 Schaubekalbums met veel gekeurd 
matenaal en ongetande en getande blokken Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals 
(Michel no's) 117-126, 161-164, 169-172, 173-176, 197-207, 227-236, 372-374Xvert wa
termerk (gekeurd), 397-401, 402-405, 406-412, 413-417, 425-434, 437-442, 443-445, 446-
448, 468-473, 484-488, blok 1,15, 40, 41, 42, etc Cat waarde Michel 15820 euro 
13707 Suriname 1873-1975. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte/postfrisse collectie incl betere zegels en series, meest nette kwaliteit, in duur 
Lindner album Cat w ruim 2600 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13593 Togo 1915-1995. Prijs: € 425,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Togo 1915-1995 in dik Scott album op blanco 
bladen Zeer uitgebreide collectie met ook proeven, Epreuves de luxe, ongetand materiaal 
etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13813 Turkije 1863-1942. Prijs: € 440,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1B63-1942 in album Collectie bevat leuk materi
aal, waaronder ook beter zoals (Yvert no's) 2, 2A, 3, 49*, 718, 719, krantenzegels 22, 2B, 
40* etc Tevens wat Oost Roemelie aanwezig, waaronder 3, 4, etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13734 USA 1851-1991. Prijs: € 575,00 
Goedgevulde postfnsse, ongebruikteen gebruikte collectie USA 1851-1991, met o a lucht
post, pakket post, dienst, bneven, blokken en velletjes etc In 2 Davo albums 
13774 Venezuela 1859-1960. Prijs: € 450,00 
Prachtige oude/klassieke partij in diverse aantallen, veel toppers aanwezig in ietwat diverse 
kwaliteit, ook wat herdrukkenC), blokken van 4, beter luchtpost, opgezet in stockboek Als 
alles echt is, bedraagt de cat w 14 000 euro (anders minder), koopje' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13812 Victoria nummerstempels. Prijs: € 2.000,00 
Zeer uitgebreide collectie nummerstempels van Victoria met ook catalogus nummerstem
pels Freeman en White Collectie bevat vele honderden zegels in 3 dikke insteekboeken 
Ook veel zeldzaam materiaal en doubletten Totaal circa 850 zegels Uniek eenmalig object' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13794 Wereld brieven. Prijs: € 400,00 
Grote doos met bneven, kaarten en FDC's van de hele wereld, voornamelijk ouder materi
aal, waaronder veel matenaal van USA met ook 1e vluchten en speciale stempels Weken 
uitzoekplezier' 
13644 Wereld poststukken. Prijs: € 1.500,00 
Grote doos met 7 albums met diverse poststukken van diverse landen Vele honderden 
kaarten, wo Nederland, Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië etc Zeer interessante koop' 
13720 Wereld. Prijs: € 300,00 
Vnl postfnsse partij, wo veel blokken, veldelen, boekjes en betere series Engeland In in
steekboek Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13784 West Europa betere uitgaven. Prijs: € 350,00 
Leuk lot betere uitgaven op steekkaarten wo Nederland jaren 40/50 senes in aantallen, 
klassiek Engeland met 2x 9d zegel, Oostenrijk 3kr zwart gebruikt met rood stempel, 
Duitsland Feldpost zegel op bnefstukje, Italië 1953 pakketpost serie van 4 waarden onge
bruikt (cat 400 euro) etc in map 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13702 Zwitserland 1860-2000. Prijs: € 685,00 
Gebruikte collectie Zwitserland 1B60-2000, oa Yvert cat no 27, 29, 49-51, 170-172, Pax 
serie, blokken, LR dienst, overdrukken enz In 2 Leuchtturm albums 

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 

INFORMATIEBON 
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 
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f%] MUNTEN EN POSTZEGELORGANISATI^, 

BEURSPROGRAMMA NAJAAR 2010 
 POSTZEGELVEILING 10 &1 1 SEP 

De haltïaarlijkse MP(, 
Voor een catalogus i 

'0po^^/cL;el\LilillL; waaronder ook aansichtkaarten en varia, \indt plaats op 10 8c 11 september. , 
; of informatie over deze en andere veilingen kunt u contact opnemen met MPO. rt30Wj(i.i''^ï"!. * , 
Tevens kunt u hier advies inwinnen hetreftende het inzenden van uw colkv::. „ĵ jt 
Duizenden tevreden inzenders gingen u voor bij de verkoop van hun stukken. ^ \ 
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eer mee \an de recordopbrengsten die wii steeds weer realiseren' 

BEURSPROGR.AMMA NA)AAR 2010 
22 AUGUSTUS HOTEL V A N D E R VALK. .^ALSTERVVEÜ 322 

2 9 AUGUSTUS V A \ P F R \ A L k BIJHORST ZllDEWEG 54 

2 6 SEPTEMBER Dt V I ' ^ L LAER, A. VAN BERCHEMLAAN 2 

3 OKTOBER AIRI'ORTHOTEL ROTTERDA.M. VLIEGVELDWEG 596! 

17 OKTOBER H E T V E E R H U I S . N 1 | E M 0 N D E 4 

2 4 OKTOBER VAN DER VALK H A A R L E M  Z U I D . T O E K A N W E G 2 

31 OKTOBER H O T E L V A N D E R VALK. A A L S T E R W E G 322 

14 N O V E M B E R VAN DER VALK BlIHORST ZljDEWEG 54 

21 N O V E M B E R DE NOBELAER. A. VAN B E R C H E M L A A N 2 

12 D E C l M B l l l HETVEERHUIS. NljEMONDE 4 

1'^ DECE.WBER AIRrORTHOTEL ROTTERDAM. V L I E G \ E L D \ V E G 5^1'Oi 

KANTOORADRES MPO: ENERGIEWEG 7. 3401 MD I |SSELSTEIN 
TEL:+31 (0)306063944 FAX:+31 (0)306019895  WWW.MPO.NL 

^l^mmm J 
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Yvert OostEuropa deel 2 RZ 2011 44,00 

üeuwe Michelcatalogr 
Michel Europa deel 3 ZuidEuropa 2010, in kleur 
Michel Europa deel 4 ZuidoostEuropa 2011, in kleur 
Michel Europa deel 5 NoordEuropa 2011, in kleur 
Michel Europa deel 6 WestEuropa 2011, in kleur 
Michel catalogus Duitsland 2010/2011, m kleur 
De edities Michel Europa van vorig jaar zijn weer in de 
aanbieding, vraag ernaar! Beperkte voorraad! 

ieinrondstempels Nederiarm 
Van Hoek gespecialiseerde catalogus van de kleine 
uurstempels (20,523,8 mm) van Nederland 1865

1894, met kantoren lijst, beschrijvingen en waarder

ingen op zegel en poststuk van kleinrondstempels, 
proefstempels & tweeletterstempels 16,00 

www.collectura.com 

54,00 
54,00 
54,00 
54,00 
39,80 

ING 125.34.14 1 (.rtisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,5U verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturering 
werkelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 
Winkettijden: dinsdag t/iii*rijdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0016.00 

KILOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 g r 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenri|k grote sortering 
W Europa grote sortering en hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen grote vanatie en hogere waarden 

veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

00 gr 
13,00 
21,00 
11,50 
12,50 
11,00 
11,00 
10,00 
10,00 
12,00 

8,50 

250 gr 
31,00 
50,00 
25,00 
30,00 
25,00 
25,00 
20,00 
23,50 
27,00 

8,50 
15,00 
21,00 
8,00 
8,00 

1 kg 
110,00 
190,00 
95,00 

112,00 
90,00 
90,00 
70,00 
90,00 
95,00 

28,00 
54,00 
80,00 
27,00 
30,00 

PnjswijziQingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60 00 + € 5 00 porto Orders boven € 60 00 portovrij 

Levering onder rembours f € 11 50 Filatelistische frankenng 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55  6245 GH EYSDEN  Tel. 0434093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 

Naast vele losse nummers en series binnen en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel 0592350486 
fax 0592355861 
email i zinkstok@poveia nl 
http //www poveia nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

gratis fotokopieenservice 

file:///indt
http://WWW.MPO.NL
http://www.collectura.com
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DE GAULLE'S VERZETSOPROEP VAN 18 JUNI 1940 

i 
v«^Sv^70'AMfflVEllSAIRE m 

VIVEUFRAMCE! 

„TA.-r»-»" "«4"^ 

Ter gelegenheid van de 
70e verjaardag van de 
oproep van generaal De 
Gaulle heeft de Franse La 
Poste een postzegel van 
56c uitgegeven op 18 juni 
2010 tijdens de Salon du 
Timbre in Parijs. 
Op 10 mei 1940 vechten 
40 Duitse divisies in de 
Ardennen. De slag met 
Frankrijk begint. Tegen
over het Duitse offensief 
capituleert Nederland op 
15 mei en volgt België op 
28 mei. 340.000 Franse 
en Britse soldaten trek
ken naar Duinkerken en 
vluchten naar Engeland. 
Op 4 juni valt de stad in 

Duitse handen. Terwijl 
de Duitsers defileren 
op de Parijse Champs 
Elysees, vertrekt de Franse 
regering naar Bordeaux. 
Maar de Franse regering 
is verdeeld: Op 18 juni 
roept Generaal Pétain 
de Fransen op hun strijd 
te staken. Daags ervoor 
wordt Charles de Gaulle 
op 25 mei 1940 bevorderd 
tot generaal. Als getuige 
van twee wereldoorlogen 
heeft hij actief deelgeno
men aan de verdediging 
van zijn land. Onder de 
absolute heerschappij van 
zijn superieur, generaal 
Pétain in het opzetten van 

zijn regime in Vichy, reist 
Charles de Gaulle af naar 
Londen, waar hij spreekt 
met de Britse premier 
Winston Churchill over 
de te volgen verdedigings
strategie van de geallieer
den. Op 18 juni 1940 roept 
de generaal via de Britse 
BBC-radio het Franse 
verzet op in deze oorlog 
verder aan Britse zijde te 
vechten. Zijn radiotoe
spraak wordt uitgezon
den via de BBC en vele 
buitenlandse zenders. 
Maar als bewijs hiervan 
is van deze historische 
radio-opname helaas niets 
bewaard gebleven bij de 
Britse staatsomroep. De 
letterlijke tekst: 

Aan alle Fransen, 

Frankrijk heejt de ueldslag in 
de Ardennen verloren, maar 
niet de oorlog verloren' 
Een tijdelijke rê erinfl mag 
dan zijn gecapituleerd, luat 
paniek ueroorzaairt, eergevoel 
vergeet en het land overgeeft 
aan slavernij. Maar er is nog 
mets verloren' 
Niets IS verloren, omdat deze 

WK 2 0 1 0 IN FRANS ZILVER? 

De Franse La Poste leek 
alvast een voorschot te 
nemen op de uitslag van 
het WK 2010. Het post
bedrijf bracht een speci
ale zegel uitgebracht die 
0,999 gram zilver bevat. 
Op de postzegel van € 5 
prijkt een Franse speler 

EXPOSITIE 'VOETBAL IN AFRIKA' 

Het Afrika Studiecentrum 
houdt een wisseltentoon-
stelling over postzegels. 
Het is de bedoeling, dat 
er elke drie maanden een 
nieuw thema wordt geko
zen. De eerste tentoon
stelling gaat over voetbal 
in Afrika, uiteraard ter 
gelegenheid van de World 
Cup 2010 in Zuid Afrika. 
De tentoonstelling is nog 
te zien tot i september en 
bevat ook enkele boeken 
over het Afrikaanse voet
bal uit de bibliotheek van 
het Afrika Studiecentrum 
in Leiden (Wassenaarse-
weg 52,3e etage) en 
enkele voetbalattributen. 

Uiteraard ontbreekt de 
originele vuvuzela niet.. 
Toooet! 

die de bal aanspeelt, 
gadegeslagen door een 
andere voetballer. De bal 
is uitgevoerd in tast
baar relief Het Franse 
nationale elftal, oftewel 
'les bleus' verloren zich 
in ruzies. 
De zilveren zegel is in 
luchtdicht plastic ver
pakt, zodat het niet kan 
oxyderen bij blootstelling 
aan de open zuurstofrijke 
lucht. Iets voor TNT Post 
aan 'ons' zilveren Oranje 
elftal? 

AnENTIE: ANDERE 
POSTBUS REDACTIE 

De redactie van Filatelie 
gaat binnenkort verhui
zen. Voortaan kunt u 
uw post opsturen naar 
Postbus 30014,1303 AA 
Almere. Het mobiele 
telefoonnummer blijft 
ongewijzigd; het vaste 
nummer was nog niet 
bekend bij het ter perse 
gaan van deze editie. 

Parijs eert De Gaulle met een groots portet 

oorlog een ivereldoorlog is. 
In het vrije universum zijn 
nog geen grote legers gemobi
liseerd. Eens zullen deze legers 
de vijand verslaan. 
Op die dag moet Frankrijk bij 
de bevrijding aanivezig zijn. 
ZIJ zal dan haar vrijheid en 
waardigheid herwinnen. 
Dat IS mijn doel, mijn enige 
doel' 
Daarom vraag ik aan alle 
Fransen, waar ze ook zijn, 
zich met mij te verenigen in 
actie, m opojfenng en in 
hoop. 

Ons land is in doodsgevaar. 
Laten we vechten om het te 
redden. 

Lang leve Frankrijk! 

Charles de Gaulle 

De postzegel toont het 
portret van generaal De 
Gaulle tijdens zijn rede, 
volgens een affiche van 
22 juni 1940. Bij deze 
uitgifte wordt een speciale 
herdenkingskaart en in-
formatievel uitgegeven. 

RCPURUOUESDAIIO/iEy 

Jan F « ONY 

EINDE BEZETTING HERDACHT 

De toenmalige repu
bliek Dahomey (het 
tegenwoordige Benin) 
herdacht in 1961 met 
een speciale eerstedag-
envelop, en postzegels, 
dat het toen een jaar 
geleden was, dat het 
Portugese fort in de 
havenstad Ouidah werd 
ontruimd. De afbeelding 
toont het autowrak van 
de Portugese bezetter, 
een fraaie Citroen DS in 
de kreukels. 
Maar wat wil je ook, als 
Dahomey hierop heeft 
moeten wachten sinds 

1680! Voor deze Citroen-
verzamelaar op zegels een 
must voor zijn collectie. 
Dahomey was toen een 
Franse kolonie. 

REPOBUQÜESDAHOHEy 
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FYSIEKE POST BLIJFT POPULAIR 

TNT Post heeft door het 
onderzoeksbureau Syno
vate laten onderzoeken 
in hoeverre het gedrag 
van postontvangers is 
veranderd in de afgelopen 
jaren. Daaruit blijkt onder 
555 geïnterviewden, dat 
digitale post wel toe
neemt, maar fysieke post 
nog steeds een belangrijke 
rol speelt binnen de trans
actiepost, behalve bij (mo
biele) telefoonrekeningen 
en jaarafrekeningen van 
energiebedrijven die gro
tendeels digitaal worden 
verstuurd. Ook blijkt, dat 
banken de klanten voor 
de keuze stellen of ze 
hun afschriften per post 
dan wel digitaal willen 
ontvangen, terwijl andere 
bedrijven en organisaties 
dit ongevraagd per email 
doen. Dit jaar gaat 47% 
van alle bankafschriften 
per post, een stijging van 
i°/o vergeleken met die in 
20og. Het aantal digitaal 
verstuurde afschriften 
stijgt dit jaar van 24% naar 
30%. Het aandeel van 
zowel per post als digitaal 
verstuurde afschiften daalt 

van 27% naar 20% onder 
de banken. 
Bij veel branches geven 
gemiddeld 87,5% van de 
ondervraagde consu
menten de voorkeur aan 
fysieke post, vooral als 
het gaat om overzichten 
en bevestigingen van 
verzekeringen, inkomen, 
pensioenen en 
belastingen. 
Opvallend is ook, dat met 
facturen meegezonden 
(reclame)informatie 
meestal goed wordt gele
zen en gewaardeerd. 
Verder voelen vooral ou
deren en laag opgeleiden 
zich minder gewaardeerd 
als ze minder fysieke post 
ontvangen en een kleine 
groep overweegt zelfs 
hierdoor te veranderen 
van aanbieder. Conclu
derend zal het zo'n vaart 
niet lopen met de afname 
van fysieke transactie
post. Hoe het staat met 
de verhouding tussen 
persoonlijke fysieke en 
digitale post, heeft TNT 
Post nog in onderzoek. 
Filatelie is benieuwd naar 
de uitkomsten hiervan. 

DU HONDE DE LA FIFA 2010 

I 

^mtticm 
FIFAVELLETJE OP Z'N FRANS 

De Franse La Poste heeft 
samen met voetbalkoepel 
FIFA tijdens de Salon du 
Timbre op 13 juni een 
bijzonder velletje van vier 
zegels 'Coupe du Monde 
de la FIFA' uitgegeven. 
Het wereldkampioen
schap voetbal werd voor 
het eerst in 1930 georga
niseerd door Jules Rimet, 
de voorganger van de 

huidige Josef Blatter als 
FIFAvoorzitter. Op het vel
letje staan het parlements
gebouw 'Tshwane' van de 
ZuidAfrikaanse hoofdstad 
Pretoria, de Tafelberg in 
Kaapstad en twee sportieve 
voetbalsituaties. De zegels 
worden omgeven door de 
32 vlaggen van de deelne
mende landen. Het velletje 
is te koop voor €3,40. 

INTERESSANTE PLANETE TIMBRES 2010 BEURS 

Op weg naar zijn Franse 
vakantiebestemming 
heeft uw hoofdredacteur 
de Salon du Timbre 2010 
in Parijs bezocht. Interes
sant om eens te zien hoe 
de Franse postzegelver
zamelaars en branche 
hun beurs opzetten. 
Opvallend was het aantal 
stands van La Poste die 
meteen bij de ingang 
uitgebreide demonstra
ties toonden van diverse 
op postzegels gebruikte 
druk en graveertech
nieken, erg interessant. 
Naast de bekende han

delarenstands, waarvan 
sommigen ook op de 
vaderlandse beurzen te 
bezoeken zijn, was er veel 
ruimte voor nationale en 
internationale kaderten
toonstellingen. Waarom 
waren hier geen Neder
landse inzendingen, 
terwijl heel Europa hier 
verder vertegenwoordigd 
is? Veel gelegenheid was 
er ook om postzegelont
werpers te ontmoeten 
van de talrijke dagelijkse 
uitgiften tijdens deze 
beurs. Ook aan de jeugd 
werd veel ruimte besteed 

met tal van (inter) 
activiteiten om ze aan 
het zegelen te krijgen en 
te houden. Fijn was het 
onze eigen Filatelie tegen 
te komen op de stand 
van de ASCAT. Gelukkig 
zijn we daar niet geheel 
onbekend. Er waren wel
geteld twee Nederlandse 
handelaren: Wim van 
der Bijl en Philamunt. 
Zij vonden deze beurs 
nuttig, maar ook hier viel 
het aantal bezoekers dui
delijk tegen, ondanks het 
mooie zomerweer. Enfin, 
ä la prochaine! 

ZOMERZEGELS OVER HELDEN 

Mies Bouwman en Wil
leke Alberti hebben dins
dag uit handen van Katja 
Veen, manager Consu
mentenmarkt van TNT 
Post de eerste Zomer
postzegels 2010 ontvan
gen. Op deze postzegels 
staan portretten van zes 
helden van toen en nu. 
De overhandiging vond 
plaats tijdens een fees
telijke bijeenkomst op 
Landgoed Groenevecht 
in Breukelen. 

TNT Post eert de Neder
landse helden ieder met 
een eigen postzegel van 
€ 0,44 in de uitgave van 
de Zomerpostzegels 
2010. Het postzegelvel 
met de beeltenissen van 
deze beroemde landge
noten zal bij velen warme 
en bijzondere herin
neringen oproepen. De 
postzegels dragen de sil
houetten van helden van 
toen en nu: Annie M.G. 
Schmidt (19111995), 
schrijfster van onverge
telijke kinderboeken, 
liedjes en musicals; 
Ramses Shafïy (1933
20og) met zijn hartver
warmende chansons; 
Fanny BlankersKoen 
(19182004), internati
onaal atlete van de 20e 
eeuw; 'Tenore Napoli
tano> en zanger van het 
levenslied Willy Alberti 
(19261985); tvicoon en 
kinderboekenschrijfster 
Mies Bouwman (1929) 

en DickBruna (1927), il
lustrator en schrijver van 
onder meer de Nijntje
kinderboeken. Hun 
liedjes, boeken en andere 
prestaties spreken nog 
steeds tot de verbeelding 
en verrijken tot op de dag 
van vandaag de levens 
van mensen uit alle leef
tijdsgroepen. 

Het is dit jaar 75 jaar 
geleden dat de allereer
ste Zomerpostzegels 
werden uitgebracht. De 
Zomerpostzegels bieden 
iedereen de mogelijkheid 
om ouderen te onder
steunen. De opbrengst 
van de bijslag van 22 
eurocent per postzegel 

komt namelijk volledig 
ten goede aan het Natio
naal Ouderenfonds. Het 
Ouderenfonds steunt ou
deren in Nederland die 
het moeilijk hebben, met 
concrete diensten en ac
tiviteiten. Het Ouderen
fonds bestrijdt eenzaam
heid en armoede onder 
ouderen. Daarnaast 
maakt zij zich sterk om 
de veiligheid te vergroten 
en een gezonde oude dag 
te bevorderen. Activitei
ten zijn gericht op het 
stimuleren van sociale 
contacten en zelfred
zaamheid. Zo maakt het 
Nationaal Ouderenfonds 
écht verschil in het leven 
van deze ouderen. 
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: info@galeoptix.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

OFFSET HANGBLOKKEN VAN TIEN ZEGELS 

Bij de hangblokken in 
offset uitgevoerd blijft het 
opletten. Dat de perforatie 
door middel 
van een 
slitplaatje 
los stond in 
het produc
tieproces 
van het 
aanbrengen 
van de rillijn 
en het han
goog was 
bekend. En 
ook dat de 
coördinatie 
van beide 
handelin
gen meestal 
goed gaat. 

DECEMBERZEGELS KRIJGEN 'DECEMBER' 

De maatregel die oor
spronkelijk pas op 30 
juni bekend had moeten 
worden gemaakt, kwam 
al bijna twee weken eer
der aan het licht, doordat 
diverse verkooppunten, 
zoals AKO en Bruna, al 
baliemateriaal toege
stuurd hadden gekregen, 
terwijl de 'echte' postkan
toren nog van niets wis

ten! Althans, in de TNT 
Post nieuwsbrieven die ze 
wel al hadden voor intern 
gebruik, is sprake van het 
toesturen van materiaal 
rond 16 juni! 
Bijplakwaarden zijn 
kennelijk niet meer in de 
'picture' bij TNT Post, 
aangezien de instructie 
voor het gebruik van 
binnenlandse ' i ' en '2' 

voor buitenlands gebruik 
luidt om 2 van i resp. 3X 
I te gebruiken. Ofwel 88c 
uitgeven, waar nu 77c en 
132c, waar nu 95c! 
De postzegels zelf blijven 
zoals tot nu toe gedrukt 
bij Walsall Security 
Printing, Walsall, UK. De 
meeste in rasterdiepdruk, 
enkele in offset. 
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SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

DE EMISSIES IN AUGUS
TUS 2 0 1 0 

- 30.08 Hoogbouw in de 
Belgische archi
tectuur 
Toerisme zegels 
De Post m bewe
ging 

Op het moment van inle
veren van de kopij was er 
geen druktechnische in
formatie van de kant van 
De Post aanwezig. Alles 
dus onder voorbehoud. 

HOOGBOUW IN 
DE BELGISCHE 
ARCHITECTUUR 

Op 30 augustus 2010 
verschijnt een blok met 
5 zegels van (i Europa). 
Ontwerp; Roel Jacobs. 

- Le Tonneau - Brussel -
- Sint-Maartensdal- Leu

ven 
- Le fer ä Cheval - Brussel 
- Boerentoren - Antwer

pen - ook wel KBC toren 
genoemd - 97m hoog 

- La Cité de Droixhe - wijk 
van Luik 

De zegels zijn mogelijk 
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 
doorlopende perforatie 
naar de bedrukt andere 
helft van het blok. De 
cilmders omvatten 

vermoedelijk 8 blokken. 
Productbarcode op de 
rechter zijrand van het 
blok. 

DE POST IN BEVTEGING 

Op 30 augustus 2010 
verschijnt een blok met 10 
zegels van (i)(=o.5g) met 
oude postvoertuigen en 
-tremen. Ontwerp en gra
vure: Guillaume Broux. 
De zegels zijn gedrukt in 

gecombineerde raster
diepdruk en plaatdruk 
op een Goebel-pers in 
de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. 

Het zegelformaat is for
maat 3 - 40.20x27.66mm 
- met een perforatiemaat 
II1/2 22/16 tanden hor./ 
vert. Aan boven- en 
onderzijde geheel door
lopend, een gat doorlo
pende perforatie aan de 

linker- en rechterzijde. 
De cilinders omvatten 
vermoedelijk 4 blokken. 
Productbarcode op de 
onderrand van het blok. 

BPOST 

Op I januari 2011 zal de 
postmarkt volledig open 
gaan, waardoor ook 
andere postbedrijven in 
België hun diensten zul
len kunnen aanbieden. 

Na 10 jaar van grote ver
anderingen en op enkele 
maanden van de volle
dige liberalisering van de 
postmarkt, verandert De 
Post van naam. De Post 
wordt 'bpost'. Ook het 
logo en de huisstijl van 
de onderneming worden 
gemoderniseerd. Vanaf 
september zal de verande
ring geleidelijk zichtbaar 
worden. 

De Post acht de tijd rijp 
om duidelijk te tonen 
dat de nieuwe post er 
staat. Het bedrijf gaat 
binnenkort verder onder 

een nieuwe vlag, met 
een nieuwe naam en een 
gemoderniseerd logo. 

TOERISME ZEGELS 

Op 30 augustus 2010 ver
schijnt een hangblok met 
tien zelfklevende zegels 
van (i) (= 0.59) met 2 ver
schillende afbeeldingen: 
fietsknooppunten [links] 
en 'Le Ravel' [rechts]. 
Het hangblok kost 
€ 5,90 en wordt slechts 
als geheel - en bloc - ver
kocht Ontwerp MVTM. 

Het 'Réseau Autonome 
de Voies Lentes', het 
autonome netwerk voor 
langzaam verkeer ofwel 
RAVEL in Wallonië is het 
begrip voor fietsroutes 
e.d. 
De zegelblokken zijn 
gedrukt in vierkleuren 
rasterdiepdruk aan de rol 
op één van de Goebel ro
tatiepersen van de Zegel
werkplaats in Mechelen. 
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"REGELTANTE" MARIANNE NEEMT AFSCHEID 
Tijdens de jaarverga
dering van JFN heeft 
Marianne Roozendaal 
afscheid genomen van 
FN. Ze zat twintig jaar 

in het bestuur. In al die 
jaren heeft Marianne haar 
mannetje gestaan op een 
manier die respect af
dwong. Met veel energie 
organiseerde ze bijeen
komsten voor jeugdlei
ders. Ze daagde de jury 
uit door erop te wijzen 
dat het belangrijk was om 

LAATSTE DELFTBLAUWE 
BORD VOOR BINIE 
Bescheiden jeugdleiders 
worden gelukkig af en 
toe ook in het zonnetje 
gezet. Binie Ipenburg Is 
zo'n jeugdleider die al 
jaren in alle stilte haar 
werk doet. Eerst in Am
sterdam, later in Soest. 
Wekenlang is ze dit jaar 
bezig geweest om scho
lieren enthousiast te ma
ken voor het postzegels 
verzamelen. Ze deed dat 
voor het verzamelproject 
van de provincie Utrecht 
in Baarn. Daar ontving 

ze schoolkinderen en 
vertelde ze over post
zegels. Haar enthousi
asme sloeg over op de 
kinderen, die na afloop 
bijna allemaal vonden 
dat postzegels verza
melen leuk is. Voor al 
het werk dat Binie heeft 
gedaan kreeg ze het 
laatste Delftblauwe bord 
van jFN. Het werd in de 
jaren negentig speciaal 
gemaakt om jeugdlei
ders in het zonnetje te 
zetten. 

de taal van jonge mensen 
te gebruiken. Maar vooral 
viel ze op door de handen 
uit de mouwen te steken. 
De eretitel Regeltante was 
dan ook zeer toepasselijk. 
Er waren nog meer loven
de woorden te horen op 
de jaarvergadering. Sjoerd 
Bangma van de KNBF 
vertelde dat Marianne 
de Gouden Speld van de 
Bond kreeg en Peter Stob
belaar kon melden dat ze 
de Busmanmedaille van 
JFN kreeg. Deze medaille 
wordt slechts bij hoge 
uitzondering uitgereikt 
aan mensen met een bij
zondere verdienste voor 
de jeugdfllatelie. 

PETER STOBBELAAR KRIJGT jFN TROFEE 
gezet. Uit handen van 
Marianne Roozendaal ont
ving hij namelijk de JFN 
Trofee. Deze onderschei
ding gaat naar mensen die 
een bijzondere trekkersrol 
hebben vervuld binnen de 
jeugdfllatelie. Peter heeft 
tijdens zijn voorzitter
schap de contacten met 
de andere filatelistische 
organisaties verstevigd. 
Bovendien laat hij een 
goed functionerend JFN 
achter. De toekenning van 
de JFN Trofee kwam als 
een grote verrassing en 
Peter Stobbelaar was er 
duidelijk erg blij mee. 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maar alleen met 
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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 

Binnenkort zal Peter Stob
belaar afscheid nemen 
als voorzitter van JFN. 
Tijdens de jaarvergadering 
van JFN werd hij alvast 
een beetje in het zonnetje 

PRIJZENREGEN 
IN DEN BOSCH 
Verderop in deze Posthoorn blikken we nog uitge
breid terug op de Dag van de Jeugdfllatelie m Den 
Bosch. Hier beperken we ons tot het noemen van de 
inzenders die een speciale prijs hebben gewonnen. 
De Dag van de Jeugdfiiatelie Bokaal - Wim van Corp 
De Gerrit de Vries Bokaal - Marius Voshart 
Gouden medaille KNBF-Toon Goris 
NVTF Prijs en zilveren medaille KNBF - Stien Verdick 
NVPV Daan Koelewijn Bokaal - Binkse Jeugd 
Piet van Dijk Trofee - Sanne van Riel 
Filamarathon - Maarten Lauwerijsen, Wouy Bax, Stijn 
Vos, Micky Corzilius, Koen Teurlings en de Jeugdclub 
uit Boskoop (zie foto). 
Alle prijswinnaars feliciteren wij van harte! 

TER HERINNERING AAN JAN BAKKER 
Op 28 mei is Jan Bakker 
overleden. Hij was al 
een tijdje ziek, maar het 
bericht van zijn dood 
kwam toch nog onver
wacht. Jan heeft jaren
lang de rubriek De Grote 
Twaalf verzorgd voor De 
Posthoorn. Hij was een 
enthousiaste filatelist die 
anderen graag liet delen 
in zijn kennis. Jan had 

een paar mooie verzame
lingen, onder andere over 
Nederlands-Indië tijdens 
en na de Tweede Wereld
oorlog. Hij mocht graag 
laten zien dat met heel 
eenvoudig materiaal, 
zoals de December- of de 
Crouwelzegels ook mooie 
tentoonstellingscollecties 
gemaakt kunnen worden. 
Op de foto zien we Jan 

als jurylid, zoals velen 
hem kennen. Terwijl hij 
vertelt staat zowel jong 
als oud geboeid naar 
hem te luisteren. We 
zullen Jan missen als 
medewerker, als filatelist, 
als jurylid, maarzeker 
ook als vriendelijk mens. 
Moge Jan Bakker rusten 
in vrede. 

Jeffrey Croeneveld 
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We duiken de geschiedenis in: 
Nederlandsch  Indië, wel eens van 
qehoord? De kolonie die vroeger bij 
Nederland hoorde is een prachtig 
land. Op deze zegels kun je het zien, 
en ondertussen vertel ik je wat van 
vroeger. 

ging men kruidnagelen 
gebruiken om de smaak 
van het eten een beetje 
ekkerder te maken. 
Dan proefde je niet dat 
het eigenlijk een beetje 
bedorven was! De weg naar het oosten 

In ongeveer 1600 
vonden de Nederlandse 
schepen de w/eg naar 
Indië. Ze wilden kruiden 
kopen. Als ze die van 
de Portugezen moesten 
kopen, waren ze veel 
te veel geld kwijt. De 
Nederlanders verover

den de eilanden en ze 
noemden de kolonie: 
Nederlandsch  Indië. 

u 
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Waarom die kruiden? 
Wat de Europeanen 
vooral zochten wa

ren specerijen, zoals 
kruidnagelen. Dat zijn 
bloemknopjes die je 
kunt drogen. Ze worden 
gebruikt om te eten 
mee te kruiden, zoals 
speculaas. Er kwamen 
steeds meer mensen 
in de steden wonen en 
al die mensen wilden 
vers eten hebben. Dat 
lukte niet, en daarom 

INDONESIA 

De kolonie wordt onaf

hankelijk 
Een paar jaar na de 
Tweede Wereldoorlog 
werd Nederlandsindië 
onafhankelijk van Ne

derland. Kijk maar op 
de postzegel, de eerste 
naam is doorgestreept 
en er is later Indonesia 
op gedrukt. 

f I ■ I ■ ■ rw^p^n^vi 
INDONESIABELANDA 
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De band met Nederland 
Nederland en Indone

sië hebben de banden 

nooit helemaal verbro

ken. Op dit zegel zie je 
een Nederlands vaar

tuig van de marine dat 
in Indonesië onderzoek 
doet. "Belanda" staat er 
op. Dat is Indonesisch 
voor "Holland". 
^ r r w T ^ i i I I I • • • • • • ■ 
' SWASIMBADA PANOAN 
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De rijst 
Indonesië is een 
rijstproducerend land. 
In Indonesië eten alle 
mensen drie keer per 
dag rijst. Wat voor 
jou? Er wonen erg veel 
mensen op heel weinig 
grond. Nu hebben ze 
het heel handig uitge

dacht met de verbouw 
van rijst. Ze zetten 
stukken land onder 
water, met dijkjes er 
omheen. Daar groeien 
de rijstplanten, ze heb

ben veel water nodig. In 
het water worden vissen 
gekweekt, die zwem

men lekker tussen de 
rijstplantjes door. Op 
het water zwemmen 
eenden, die vangen de 
mensen om op te eten. 
Op de dijkjes staan ba

nanenplanten die iedere 
keer banaantjes geven. 

Gevaarlijke dieren 
Indonesië is een 
prachtig land, maar 

er zitten wel heel veel 
gevaarlijke dieren. Mijn 
vader heeft er een tijdje 
gewoond en die kwam 
met een tijgerkop thuis. 
Dat mocht je in die tijd 
nog gewoon meene

men. Tijgers leven er 
nog steeds; ze vallen 
mensen aan die in het 
bos aan het werk zijn. 
In de rivieren leven 
krokodillen, en zij vallen 
mensen aan die aan het 
zwemmen zijn. 

Kantjil het slimme 
dwerghertje 
Over dit diertje be

staan vele verhalen. Ik 
vertel er hier eentje: In 
een woud kwamen 's 
avonds de dieren sa

men bij de beek. Maar 
het werd er te gevaarlijk 
want een oude tijger 
viel ze aan en na een 
tijdje durfde geen dier 
er meer te komen. "Ik 
weet wel raad", zei 
Kantjil. Hij ging naarde 
tijger toe en zei: "Tijger, 
als ik nou eens iedere 
avond een lekker hapje 
voor je meeneem, val 
je dan de dieren bij de 
beek niet meer aan?" 
Dat vond de tijger een 
goed plan. De eerste 
avond kwam Kantjil 
met lege handen bij de 
tijger aan. "Waar is mijn 
lekkere hapje?"vroeg de 
tijger. "Ik kon niks mee

nemen, want er ligt een 
oude, dikke tijger mid

den op de weg", ant

woordde Kantjil. "Dan 
zullen we die tijger eens 
een lesje geven" brulde 
de tijger en hij rende 
naar de weg. Kantjil 
stuurde hem naarde 
rivier en wees op zijn 
spiegelbeeld. "Kijk, daar 
zit die oude tijger!"riep 
Kantjil. PLONS! De 
tijger dook m de rivier 
en hij is er nooit meer 
uitgekomen. 

Vulkanen 
Op Indonesië komen 
nogal wat vulkanen 
voor. Het gevaarlijke 
is, dat sommige nog 
behoorlijk actief zijn. 
De Tangkuban Perahu 
is het meest toeristisch, 
daar kan je inlopen 
tot diep in de krater. 
In 1983 is hij voor het 
laatst actief geweest. 

Selamat Jalan 
Misschien ga je nog 
met vakantie? Ik wens 
je Selamat jalan! 
Goede reis! 

Q/vQfiM^ vjaw 
U)/C«M«. 
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Het is weer augustus en dan wordt op verschillende manieren het 
einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht door de officiële capi
tulatie van Japan op 14 augustus 1945. Nederlands-Indiê werd door 
de Japanners bezet De Nederlanders werden gevangen gehouden 
in kampen die op verschillende plaatsen in Zuidoost Azië waren. 
Daardoor konden de Nederlanders bij het einde van de oorlog niet 
meteen weer Nederlands-Indië besturen. Er ontstond een rare 
situatie. De Japanners werd gevraagd om ervoor te zorgen dat het 
rustig bleef totdat de Britten kwamen om alles over te nemen. Zij 
zouden de zaak waarnemen tot de Nederlanders weer terug waren. 
De Indonesiërs voelden daar niet veel voor. Hun leiders Soekamo 
en Hatta riepen op 17 augustus 1945 de onafhankelijke Repu
bliek Indonesië uit Tussen 1945 en 1949 zouden Nederland en de 
Republiek met elkaar strijden over de vraag wie het in Nederlands-
Indië of Indonesië voor het z^^en had. Op 27 december 1949 gaf 
Nederland eindelijk toe en werd de macht afgestaan aan de leiders 
van de Republiek. 

panners in een Icrijgsge-
vangenkamp op Borneo 
gevangen gezet. Mama 
zat tijdens de bezetting 
en ook na de oorlog in 
het vrouwenkamp in 
Malang. Deze kampen 
werden na de Japanse 
overgave "beschermings-
kampen" genoemd. De 
briefkaart van 5 sen uit 
de Japanse bezettingstijd 
werd voorzien van een 
opdruk "Repoeblik Indo
nesia PTT". Ze werd op 6 
februari 1946 verzonden. 
Omdat het gebied waar 
het kamp lag, beheerst 
werd door de Indonesiërs 
vond verzending plaats 
via het Indonesische 
Rode Kruis (Palang 
Merah Indonesia). Dat 
is de reden waarom er 
geen vertrekstempel is 
aangebracht. Er mocht 
een korte boodschap 
van 25 woorden op de 
kaart worden geschreven 
(2). Mams meldt dat 
het goed met haar gaat, 
maar dat ze wel erg dun 
is geworden. Ze schrijft 
dat oma in 1944 is over
leden en vraagt hoe het 
met Paps gaat. Tot slot 
zegt ze dat hij toch vooral 
sterk moet blijven en sluit 
af met een kus. Er kon
den in de oorspronkelijke 
tekst van Mams nog twee 
woorden bij, dus voegde 
ze er de mededeling "and 

/ > ? , -

Aantekeningen en 
stempels 
De f)eriode tussen 1945 
en 1949 wordt ook wel 
de "interimperiode" 
genoemd. Als ik op een 
postzegelbeurs een 
poststuk uit deze periode 
tegenkom kijk ik altijd 
of het iets is voor mijn 
verzameling. Zeker een 
stuk met veel aantekenin
gen en stempels vind ik 
interessant. In de door 
de Indonesiërs beheerste 
gebieden op Sumatra 
en Java werden ai vanaf 
1945 eigen postdiensten 
onderhouden. Het eerste 
stuk (1) dat ik jullie laat 
zien komt uit Malang 
dat op Java ligt. Ik zal 
proberen uit te leggen 
wat deze kaart ons al
lemaal te vertellen heeft. 
Het is niet alleen postaal, 
maar ook emotioneel 
heel veel. "Paps" en 

"Mams" waren tijdens 
de Japanse bezetting van 
elkaar gescheiden en in 
afzonderlijke kampen 
opgeborgen. 

*5 
Papa was ie luitenant 
van het Koninklijk 
Nederlands-Indische 
Leger en werd door de Ja-

i p ^ - ^ .Ä-it. f^^^^ 
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REPOEBLIK-INODKESIA 
P. T. T. 

fit", wat "in goede condi
tie" betekent 

Speartockt 
Bij aankomst in Balikpa-
pan werden het stempel 
"Repoeblik Indonesia 
PTT" (3) en het Rode 
Kruisstempel PMI met 
een rood potlood doorge
haald (4). Paps was niet 
te vinden in het krijgsge-
vangenkamp Balikpapan. 
Het adres werd doorge
haald met de mededeling 
OBK (onbekend) terwijl 
men in het adres aangaf 
dat de kaart naar het LOC 
(Leger Organisatie Cen
trum) in Batavia moest. 
Dit alles werd met een 
blauw potlood aangege
ven. Ook werd nog even 
onder het handstempel 
onder het zegelbeeld 
vermeld dat Indonesië 
niet werd erkend. 

De zoektocht ging verder 
via de Kart(otheek) 0(n) 
B(e)K(end) van de Veld
post in Batavia op 15 juli 
(5) en het D(epartement) 
v(an) 0(oorlog) op 12 
september 1946. Ook 

daar was Paps onbe
kend, dus ging de kaart 
terug naar de afzender. 

VELDPOSf 

19 SEP.U 
BATAVIA 

Veldpost Batavia stuurde 
de kaart op 19 septem
ber 1946 (6) naar het 
C(entraal) l(nformatie) 
B(ureau) van het Ne
derlands-Indische Rode 
Kruis in Batavia-Centrum. 
Deze sticker werd over 
het oorspronkelijk adres 
geplakt Zo werd deze 
kaart weer via deze Rode 
Kruisafdeling naar Malang 
gestuurd- Wanneer hij 
daar weer aangekomen is 
na acht maanden zoek
werk, vertelt de kaart niet 
Ook weten we niet of Paps 
ooit is gevonden. De vouw 
in het midden laat ons wel 
weten dat de kaart als een 
kostbaar voorwerp dubbel-
gevouwen in een borstzak 
of tasje werd me^edra-
gen. Dat gebeurde vaak 
met correspondentie in 
moeilijke tijden. 

iamUtUatïï. 

Noot: De getoonde 
aflKeldingen van de 
aangebrachte stempek 
zijn nagetekend omdat ze 
op de kaart niet allemaal 
goed leesbaar zijn. Helaas 
was Jan niet meer in stttat 
om een Ueurenafbeelding 
van de kaart toe te sturen. 

fan Bakker 1934-2010 
Op 28 mei overleed onze vaste medewerker Jan 
Bakker. Ter herinnering aan hem plaatsen we bij 
wijze van afscheid zijn laatste artikel over een 
onderwerp dat hem zeer interesseerde. Het is 

kenmerkend voor Jan, die graag liet zien dat een 
simpele kaart een heel verhaal kan vertellen. 
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1 Trots staat Marius Vos
^art met de Gerrit de Vries 

'kaal voor zijn verzame
ig over de boerderij. Ma
ïs heefi deze verzameling 
maakt omdat hij zelf op 
n boerdenj woont. 

5 ten momei 
letjes blijven teufe' 

8 Filatelie in een modern jasje. De com
puter is niet meer weg te denken bij onze 
hobby. 

4 nitzoeken maar De postzegeiberg is een vast 
onderdeel van Junior Plaza. 

oemn VOÏÏ pmtstuKRen voor 
je verzameling is een serieuze zaak. 

7 Dé jeugdleiders van de Stampkidsclub, Ana, willeke 
en Toon, waren blij de leden van de club weer eens in 
levende lijve te ontmoeten. 

9 Eerst punten verdienen en dan lekker 
snuffelen in de postzegelboeken vanJFN. 



EXPO 2010 SHANGHAI 
In het aprilnummer van 
2006 is op pag. 272 het 
fenomeen wereldten
toonstellingen behandeld 
a.d.h.v. de grote Belgische 
Expo's van 1935 en 1958 
in Brussel. Het artikel 
sloot af met de Space 
Needle van de succesvolle 

MA-
SAMENSTELLING: EDWARX) FROON 
E-MAIL: f2hedwardfr00n@hetnet.nl 

Expo van 1962 in Seattle. 
Wereldtentoonstellin
gen hebben afgelopen 
anderhalve eeuw grote 
bijdragen geleverd aan de 
internationale contacten 
en voor spectaculaire 
nieuwe gebouwen ge
zorgd. Sommige waren 
als tijdelijk verondersteld, 

maar vormen nu het 
symbool van een stad. Be
kendste zijn de Eiffeltoren 
en het Atomium, verguisd 
bij de oprichting in 1889 
resp. 1958 en inmiddels 
uitgegroeid tot iconen 
van Parijs en Brussel. 
Filatelistisch kregen de 
expo's ook grote aandacht 
door series postzegels 
en postwaardestukken in 
verschillende landen. 

We nemen de draad hier 
weer op met maximum-
kaart [i] van de eerste 

Expo na Seattle die in 
1964/5 in New York werd 
gehouden. Het symbool 
van de tentoonstelling 
was de Unisphere, de 
opengewerkte wereldbol, 
de Rocket Thrower was 
de tweede blilcvanger. De 
grote Expo van Osaka van 
1970 haalde meer belang
stelling en in Nederland 
kwam er en postzegel uit 
van afb. [2]. Het getoonde 
Nederlandse Paviljoen 
was van de hand was ar
chitect Bakema in samen
werking met onder meer 

Wim Crouwel voor de 
vormgeving. Pas 22 jaar 
hierna werd in 1992 (500 
jaar na de ontdekking van 
Amerika) in Sevilla weer 
een grote tentoonstelling 
van de hoogste categorie 
gehouden. Kaart [3] toont 
het hoofdgebouw, maar 
de meeste indruk maakte 
nog de bruggen van de ar
chitect Santiago Calatrava 
om het tentoonstellings
terrein te bereiken. Han
nover 2000 was daarna de 
eerste grote tentoonstel
ling van het nieuwe mil
lennium met het milieu 
als centraal thema. Het 
Nederlandse paviljoen van 
afb. [4] was de grote blik
vanger met zijn groene 
laag en de windmolens 
op het dak. Het paviljoen 
is wegens zijn grote suc
ces blijven staan, maar 
staat nu te verkommeren 
omdat er geen geschikte 
functie voor gevonden 
is. In 2008 was Zaragoza 
aan de beurt met ook 
weer milieu als centraal 
thema en dan speciaal het 
water. Het Brug Paviljoen 
van afb. [5] is het meest 
karakteristieke gebouw 
van de Expo, dat uit twee 
niveaus bestaat dat kan 
openen en sluiten. 

Met opzet is de tentoon
stelling van Montreal van 
1967 even overgeslagen 
om het Canadese pavil
joen te tonen van afb. [6]. 
Het heeft de vorm van een 
omgekeerde piramide 
en dat lijkt sterk op het 
grote Chinese paviljoen 
van Expo Sjanghai 2010 
van afb. [7]. Dit is het 
enige gebouw dat na de 
tentoonstelling zal blijven 
staan. In Nederland 
verscheen er geen aparte 
postzegel van, maar op 
internet waren privé post
zegels van zowel het Chi
nese hoofdpaviljoen [afb. 
8], als het Nederlandse 
paviljoen. Happy Street 
genaamd van afb. [9] te 
verkrijgen. Verschillende 
landen gaven wel zegels 
uit met meestal de pavil
joens van de tentoonstel-
Img. Uitzondering vormt 
die van Oostenrijk met de 
bekende Keizerin Sissi 
van afb. [10]. De postze
gel is naar een schilderij 
van P.X. Winterhalter uit 
1865 en de landsnaam 
Österreich is zelfs veran
derd in Austria! Afb. [11] 
toont tenslotte de Expo 
Axis, het hoofdgebouw en 
het grootste gebouw ter 
wereld dat gemaakt is van 
membraan. 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.nl


NIE 

Op I juli hebben wielren
iconen Hennie Kuiper en 
Bernard Hinault unieke 
postzegels ontvangen. 
TNT Post schenkt met 
deze postzegels aandacht 
aan de Tour de France en 
aan Nederlandse wieier
successen in het alge

KiiPER EU HiNAULT GEËERD MET TOURVELLETJË EN POSTZEGELBOEKJES 

j meen. In de Kunsthal van 
j Rotterdam op de tentoon
I stelling 'Tour Experience' 
ä werd het eerste exemplaar 
I van het postzegelboekje 
I 'Nederlandse wieier

successen 19601985' 
aangeboden aan Hennie 

i Kuiper. Tevens ontving 

— 5 8 W P wm 

NEDERLAND; 

TNT Post voert smds i 
juh postzegels met de 
waardeaanduidingen i 
en 2. Op postzegels voor 
brieven of kaarten t/m 
20 gram staat voortaan 
een i. Afhankelijk van 
de bestemming staat op 
de postzegel Nederland, 
Europa of Wereld. Voor 
zendingen van 2050 
gram binnen Nederland 
zijn er postzegels met een 
2. Postzegels met nieuwe 
waardeaanduiding blijven 
geldig, waardoor bijplak
ken met bijplakpostze
gels niet meer nodig is. 

NIEUW! CIJFERAANDUIDiNG 
VOOR ZEGELWAARDEN 

Postzegels met de oude 
waardeaanduiding in 
euro's en guldens blijven 
nog bruikbaar. 
Voor zendingen naar 
het buitenland kunnen 
combinaties worden 
gemaakt van postzegels 
met de aanduiding Europa 
of W êreld, afhankelijk 
van de bestemming. De 
voordelige Decemberze
gels krijgen voortaan de 
aanduiding 'December'. 
Naast de postzegels met 
de afbeelding van Konin
gin Beatrix, wordt ook een 
jaarcollectie bijzondere 
postzegels uitgegeven. 
Ook deze postzegels zijn 
voortaan voorzien van een 
waardeaanduiding met 
cijfer I of 2. 

vijfvoudig Tourwinnaar 
Bernard Hinault het eer
ste postzegelvel 'Tour de 
France 2010' 
De Tour de France krijgt 
nog meer glans met het 
speciale postzegelvel 
Tour de France 2010. "Op 
het (trui)geel gerande 
postzegelvel laten we in 
tien verschillende zegels 
vele aspecten van de Tour 
terugkomen, aldus Bau 
Winkel, die samen met 
Frank Stienen van Studio 
Bau Winkel verantwoor
delijk is voor dit ontwerp. 
TNT Post kijkt terug naar 
vijftig jaar Nederlandse 
wielersuccessen in de 
Tour de France. Met twee 
postzegelboekjes krijgen 
kleurrijke Nederlandse 
wielrenners in de Tour 
de France alle aandacht. 
Hennie Kuiper wordt 
geëerd met een postzegel, 
maar ook Jan Janssen en 
Joop Zoetemelk ontbre
ken niet in de boekjes, 
evenals Michael Boogerd, 
Erik Breukink en Leontien 
van Moorsel. Het post
zegelboekje bevat negen 
zegels en is geïllustreerd 
met foto's en mooie 
wielrenverhalen. Er is één 

BURGEMEESTER CRONE ONTVANGT 'UOUWERT'VEUETJE 

Op 22 juni 2010 werd aan 
burgemeester Ferd Crone 
van Leeuwarden het post
zegelvel 'Mooi Nederland 
Leeuwarden' overhan
digd in een boekhandel. 
Het postzegelvel maakt 
onderdeel uit van de serie 
Mooi Nederland 2010. 
Leeuwarden is dit jaar de 
laatste in deze reeks. Zij 
aan zij staan de Oldehove, 
de Kanselarij, de toren van 
de Sint Bonifatiuskerk en 
de Achmeatoren, met op 

de voorgrond de Harmo
nie en een gouden schaats 
 een verwijzing naar de 
Elfstedentocht. Dichter 
Slauerhoff kijkt over het 
nieuwe stadsgezicht 
van zijn geboortestad. 
Ontwerper Ed Annink; 
"Met het postzegelvel 
in de hand zou je deze 
stadswandeling kunnen 
maken door het historisch 
en huidige Leeuwarden. 
De stadsplattegrond on
derstreept de eenheid van 

het postzegelvel." 
De oplage van Mooi 
Nederland Leeuwarden is 
92.500 velletjes. Van het 
tegelijkertijd verschenen 
verzamelvel Mooi Ne
derland 2010 verschijnen 
540.000 velletjes. 

Alle postzegels zijn 
verkrijgbaar bij de Collect 
Club in Groningen, online 
via tntpost.nl/collectclub 
en bij de reguliere ver
kooppunten van TNT Post. 

I J ^ J Leeuwarden 2010 l 
I g • LJoui«rt €f%A4t 

I Leeuwarden 2010 
; Nederland 

Leeuwarden 2010 , 

boekje van 19601985 en 
één van 19852010. Een 
deel van de opbrengst van 
elk boekje komt ten goede 

aan het Nationaal Wieler
sportmuseum, dat eind 
2011 wordt geopend. 

SCHILDERIJ JOZEF ISRAELS OP POSTZEGEL 

Op 7 juli is het tweede 
postzegelvel verschenen 
in de Persoonlijke Postze
gelserie 'Vierjaargetijden 
op postzegels'. Op deze 
postzegel is het schilderij 
'Kinderen der zee' van 
schilder Jozef Israels 
te zien. Op 12 januari 
verscheen uit deze serie 
al 'Winderlandschap met 
schaatsers' van Hendrick 
Avercamp. De overige 
postzegelvellen en bijbe
horende bewaarbladen 
uit deze serie zijn alleen 
via een abonnement te 
koop voor € 6,25, ex

verzendkosten. Abonnees 
op deze serie ontvangen 
gratis het postzegelvel en 
bewaarblad van 'IJsge
zicht met houtsprok
kelaars' van schilder 
Andreas Schelfhout. Alle 
gebruikte schilderijen in 
de postzegelserie hangen 
in het Rijksmuseum, 
Amsterdam. 
Het postzegelvel "Kin
deren der Zee' is voor € 
4,40 verkrijgbaar bij TNT 
Postkantoren, Bruna, via 
Collect Club in Groningen 
en via viww.tntpost.nl/ 
seizoenen. 

Kinderen 
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UITGIFTEPROGRAMMA TWEEDE HELFT 2 0 1 0 : 

17 augustus 2010 
Lang leve het bos!: 
postzegelvel met 10 
verschillende postzegels 
(gegomd) 
Grenzeloos Nederland 
 Suriname: 3 postzegel
vellen met 6 verschillende 
postzegels (gegomd) 

14 september 2010 
Persoonlijke Postzegels 
2010: Dag van de Post
zegel 2010: postzegelvel 
met 10 gelijke postzegels 
(gegomd) 

29 september 2010 
Filmfestival: postzegelvel 
met I postzegel (zelfkle
vend) 

12 oktober 2010 
Stop Aids Now: postze
gelvel met 10 postzegels, 
waarvan 6 verschillende 
postzegels (gegomd) 

9 november 2010 
Kinderpostzegels 2010: 
postzegelvel met 6 verschil
lende postzegels (gegomd) 

23 november 2010 
Decemberzegels 2010: 
postzegelvel met 20 
postzegels, waarvan 10 
verschillende postzegels 
(zelfklevend) 
Persoonlijke December
zegels 2010: postzegelvel 
met 10 gelijke postzegels 
(gegomd) 

Mi 

http://tntpost.nl/collectclub
http://viww.tntpost.nl/


KONINKLIJKE NEDERXANDSE BOND VAN FILATELISTBNVERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADR£SS£N 

Bondsbureau: 
Zeelantiaan 11, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: www lcnbf.nl 
E-maiI: bondsbuTeau<g)knbf.nï 

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

Voorzitter: 
V.TJ.M. Coenen 
Telefoon 0168-472029 
E-maii: coene939@planrt ni 

Secretaris: 
A.G. vandenBrinIt 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 030-6375200 

Penningmeester: 
S. Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail: mTgardens6(§>gmaü com 

Verenigingszaken: 
Vice-voorzitter B. Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-maiI: benmol^iimoue nl 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon: 033-4806816 
E-mail: uJalrauen exquis@cüsema.nl 

Algemene Zaken en Projecten 
P.L.M. Teurlings 
Telefoon 073-6567680 
email: pteurUngs^home.nl 

Filatelistische Vorming 
en Jeugdzaken: 
Sj. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: sbanflma@!XS4ü!l nl 

Communicatie: 
J.R. Luinge 
Telefoon 0162-517101 
email: jrlu1n5e@euronrt.nI 

Coördinator Juryzaken: 
A. Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045-5416245 
email: aibert.haan(3)home.nl 

Webmaster KNBF-site 
(wiuuj.Icnb/.nl)' 
J. Boon 
E-mail: u;ebmüster(3)knb/nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris-
JJ.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Matmaalcommissaris. 
Th.A.E. Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
E-mail: e.kniesa?)plünrt.n! 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
Mevr. P.M. van der Meer 
Telefoon 030-2205348 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat i 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail: bibhotheelc@)knb/nl 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur. 

Bondsinformadebureau 
Mr. W.P. Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter. 
F.C.W. van Beekum 
Keurzendingen s.v.p. aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst: 
H. Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon: 079-3611910 
E-mail: bondskeurin^sdienst^plonrt nl 

Serviceafdeling 
Informatie over de Serviceafdeling 
wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen: via het Bondsbureau, 
Bankrekening 3264776 ten name van 
NBFV-bijzondere activiteiten 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

JAN BLIJLEVEN ONDERSCHEIDEN MET GOUDEN BONDSSPELD 

Op 12 juni 2010 werd door 
bondsbestuurslid Paul 
Walraven aan Jan Blijleven 
de gouden Bondsspeld 
uitgereikt tijdens de bij
eenkomst van de Studie
groep van de Postzegel
vereniging 'Griekenland'. 
Jan Blijleven is geboren 
op 9 augustus 1946, 
woont in Ridderkerk en is 
sinds 1977 secretaris van 
de Postzegelvereniging 
'Griekenland'. Hij is echt 
de 'backbone' van de 
club, een echte regel
neef en sjouwt daarvoor 
heel wat af. Hij is sinds 
jaar en dag een bekende 
verschijning in het LOG 
(Landelijk Overleg Gespe
cialiseerde Verenigingen). 
Maar je ziet hem ook op 
tal van beurzen, zoals 
Loosdrecht, Gouda en 
Apeldoorn. Daar is hij 
paraat in de stand van de 
Griekenland-vereniging. 
Hij probeert ook altijd 
iets te laten zien van 
zijn mooie verzamelge-
bied. De laatste keer in 
Loosdrecht had Jan maar 
liefst vijf kaders bij de 
stand geregeld. En daar 

zijn vele leuke reacties op 
gekomen. 
Hij zorgt ervoor, dat de 
catalogi van Vlastos voor 
de leden beschikbaar 
zijn en hij onderhoudt de 
contacten met veiling
toppers in Griekenland, 
zoals Vlastos, Karamitsos 
en Galinos. 
Ook volgt hij de filate-
hstische gebeurtenissen 
binnen Griekenland zelf 
Op zijn initiatief gaat hij 
met een aantal leden naar 
de nationale tentoonstel
ling in Patras aanstaande 
november. De Nederland
se delegatie daar zal uit 

zo'n zes tot negen leden 
bestaan! 
Vanaf de oprichting van 
de studiegroep van de 
Postzegelvereniging 
'Griekenland' was Jan er 
bij. Sinds het 40-jarig ju
bileum van de vereniging 
is Jan ook gaan expose
ren. Daarbij leefde hij 
zich uit in zijn passie voor 
de Griekse perfins. Jan 
heeft een vlotte babbel en 
meestal wel zijn woordje 
klaar. Maar toen hij de 
Bondsspeld kreeg uitge
reikt was hij echt even stil 
en onder de indruk. 

DOCENTENDAG BBF 

Op zaterdag 20 november 
2010 wordt in het Bonds
bureau in Utrecht een Do-
centendag BBF gehouden. 
Wat houdt dat in? 
De KNBF ziet het als een 
belangrijke taak de 
verenigingen te onder
steunen met filatelisti
sche vorming. De filosofie 
hierachter is dat de 
"gewone" verzamelaar 
meer uit zijn (of haar!) 
hobby kan halen en er 
(nog) meer plezier aan 
beleeft als hij of zij meer 
kennis krijgt over wat er 
in de wereld van de 
filatelie allemaal mogelijk 
is. Zowel binnen een 
aantal verenigingen als 
regionaal is met dat doel 
een aantal docenten 
werkzaam met het geven 
van cursussen aan 
groepjes verzamelaars 
onder het etiket BBF 
(Begeleiding Bij Filatelie). 
De afgelopen tien jaar 
hebben inmiddels een 
paar honderd enthousi
aste verzamelaars een 
cursus BBF genoten en 
velen zijn daarna zelfs 
mee gaan doen aan 
tentoonstellingen, al is 
dat beslist geen must. 
De groep mensen die 

de kar moet trekken (de 
docenten) behoeft echter 
aanvulling. Dat is één 
reden waarom om de twee 
jaar een cursus voor de 
docenten wordt georga
niseerd. De tweede reden 
is dat er zoveel nieuwe 
ontwikkelingen zijn in de 
filatelie dat ook de docen
ten gewoon weer eens wil
len worden bijgeschoold. 
20 november staan in ie
der geval op het program
ma: verdere digitalisering 
van de cursus, wel of niet 
tentoonstellen, fiscale 
filatelie en nieuwe aspec
ten van de persoonlijke 
postzegel. 

Oorspronkelijk stond de 
docentendag gepland 
voor maart 2010, maar hij 
moest om diverse rede
nen worden verschoven 
naar de nieuwe datum 
van 20 november. Zij die 
zich al hebben aangemeld 
en de geregistreerde 
docenten hebben inmid
dels via e-mail bericht 
gekregen. Hebt u ook 
interesse? Denkt u bin
nen uw vereniging iets te 
kunnen betekenen voor 
de filatelistische vorming? 
Een vooropleiding is niet 

vereist, enthousiasme 
wel! U kunt zich voorlo
pig aanmelden via knbf@ 
knbf nl of schrifi:elijk bij 
het Bondsbureau, postbus 
4034, 3502 HA Utrecht. 
Begin oktober krijgt u dan 
bericht om u definitief 
aan te kunnen melden 
en ontvangt u nadere 
bijzonderheden over de 
dagindeling en te behan
delen onderwerpen. 

Sjoerd Bangma, Commissaris 
Filatelistische Vorming. 

DIGITALE KNBF 
NIEUWSBRIEF 

In Filatelie nummer 6 werd 
in de rubriek 'wij lazen 
voor u' aandacht gevraagd 
voor de introductie van de 
digitale KNBF Nieuwsbrief, 
waarvan het eerste exem
plaar werd uitgereikt aan de 
bezoekers van de Algemene 
vergadering van 29 mei 
2010. De KNBF Nieuwsbrief 
is ontstaan uit de Nieuws
briefvan de Oosterhoutse 
Vereniging van Postzegelver
zamelaar. 
De KNBF Nieuwsbrief 
brengt 'postzegelnieuws' in 
de meest brede zin van het 
woord. Niet alleen nieuws 
van de Bond, maar ook 
algemeen nieuws, filatelisti
sche artikelen, afbeeldingen, 
informatie kortom alles wat 
filatelisten zou kunnen inte
resseren. De KNBF Nieuws
brief is (gratis) beschikbaar 
voor iedereen, dat wil 
zeggen dat op de Nieuws
brief niet alleen leden van 
de verenigingen, maar ook 
(nog) niet leden zich kunnen 
abonneren. Uitgangspunt 
is zoveel mogelijk lezers te 
informeren over onze hobby, 
in de hoop daarmee niet 
alleen de georganiseerde 
filatelist te bereiken, maar 
ook degene die wel interesse 
heeft, maar zich nog niet 
heeft aangesloten. 
U kunt een (gratis) abon
nement aanvragen via 
redflctienieuiüsbriejiffiknbf.nl. 

ZILVER IN PLAATS VAN 
BRONS 

De heer A. Beekman heeft ' 
in het jaar 200g de Zilveren 
Bondsspeld uitgereikt ] 
gekregen. In het over
zicht gepubliceerd in het 
juninummer van Filatelie 
is de heer Beekman ten 
onrechte onder de Bronzen 
onderscheidingen vermeld. 

GOUD VOOR SCHEIDENDE BESTUURSLEDEN JFN 

Tijdens de Algemene Ver
gadering van 29 mei 2010 
is de heer P. Stobbelaar, 
scheidend voorzitter van 
Jeugd Filatelie Nederland 
(JFN), onderscheiden met 
de Gouden Bondsspeld, 
die door de voorzitter van 
de KNBF bij de heer Stob
belaar werd opgespeld. 
Mevrouw M. Rozendaal-
Doucet is ook onder
scheiden met de Gouden 
Bondsspeld. Zij was 
verhinderd om de verga
dering bij te wonen en 
daarom is de onderschei
ding op een later tijdstip 

aan haar uitgereikt. Op 12 
juni 2010 nam Mariannne 
Rozendaal afscheid als be
stuurslid van Jeugd Filate
lie Nederland. Dit afscheid 
vond plaats tijdens de 
Jaarvergadering van JEN 
in Achterveld. Bondsbe
stuurslid Sjoerd Bangma 
reikte aan Marianne de 
Gouden Bondsspeld van 
de KNBF uit voor haar 
grote verdiensten voor de 
jeugdfilatelie. Daarnaast 
ontving Marianne uit 
handen van de voorzitter 
van JFN, Peter Stobbelaar, 
de Busman-medaille. 

http://lcnbf.nl
mailto:jrlu1n5e@euronrt.nI


LONDON 2010 : IMPRESSIE VAN DE LANDSCOMMISSARIS 

London 2010 is een fantas
tische tentoonstelling ge
weest, zowel filatelistisch 
als organisatorisch. 
Ik was vooral benieuwd 
hoe de omwisseling zou 
verlopen. Ook prima 
geregeld. Bij het inleveren 
van de inzendingen in de 
BIN-room op vrijdag werd 
direct al een verdeling 
gemaakt of ze in het eerste 
of tweede deel moesten 
worden ingehangen. Dins
dagmiddag om half twee 
werd omgeroepen dat om 
twee uur de tentoonstel
lingsruimte zou worden 
afgesloten voor de omwis
seling. Op een afstandje 
heb ik het één en ander 
gevolgd. Om kwart voor 
twee stond in een hoek van 
de tentoonstellingsruimte 
de floormanager, een fi
guur als Napoleon met een 
stem als een kerkklok, een 
grote groep, ik schat wel 

30 medewerkers, op een 
humoristische manier in
structies te geven over wat 
er van hen verlangd werd. 
Iedereen hing aan zijn lip
pen, kreeg alles nog eens 
op papier mee en het was 
in één keer allemaal duide
lijk. Geweldig om te zien. 
Om twee uur ging men 
aan de slag. De handel en 
andere aktiviteiten gingen 
gewoon door. Eerder was 

me al opgevallen dat de 
BIN-room strategisch lag: 
Gaf aan één kant direct 
toegang tot de tentoonstel
lingsruimte en was aan de 
andere kant toegankelijk 
voor de commissarissen. 
Dus zo weinig mogelijk 
heen en weer lopen. 
Woensdagmorgen om 
negen uur liep ik op een 
geheel nieuwe tentoonstel-
hng. Fantastisch! 

De Nederlandse in
zendingen hebben de 
volgende bekroningen en 
punten behaald: 
Groot^oud: 
Hans van Dooremalen -
USA Postal cards 1873-
1913, 96 punten. Een spe
ciale prijs werd toegekend 
vanwege het bijzondere 
materiaal in de inzending. 
Groot uerguld ziluer: 
Dirk Speksnijder - Colum
bus discovers America -

the dawning of a new era, 
88 punten 
Sybrand Bakker - British 
Commonwealth Oc
cupation Forces Japan. 
The overprinted issue 
"B.O.C.F" Japan 1946, 85 
punten 
Verfluid ziluer: 
Victor Coenen - CRNA 
GORA, Montenegro, 
1874-1916, 81 punten 
Edwin Muller - Mail of 
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unoccupied Belgium 
1914-1918, 80 punten. 

Eenkaderinzendingen 
Jeugd 
De organisatie hield 
hiermee een proef 
Hieraan werden dan ook 
geen bekroningen maar 
alleen punten toegekend. 
In de toekomst kunnen 
geen rechten worden ont
leend aan de deelname. 
Patrick Peschke - The Un-
dead 80 punten 
Sebastiaan Breukel -
Turde's truism: we 'shall' 
survive 79 punten 
Jeffrey Hertogs - Street 
strips cut into many pie
ces 78 punten 
Stephanie Kuipers - Why 
we swim and what we 
need 76 punten 

PirtAlderhesten 
Landscommissans 

VAN DEN BOLD BENOEMD 
TOT LID VAN VERDIENSTE KNBF 

Voor zijn grote verdien
sten voor de bond en de 
filatelie in ruime zin heeft 
de Algemene Vergadering 
van de KNBF besloten 
om de heer Pim van den 
Bold te benoemen tot 
Lid van Verdienste van de 
KNBF. De bijbehorende 
versierselen werden hem 

door de voorzitter van de 
bond op 29 mei 2010 uit
gereikt. De heer Van den 
Bold, die in de loop der 
tijd al veel onderschei
dingen heeft verdiend, 
was zichtbaar ontroerd 
en toonde zich zeer ver
heugd en vereerd met zijn 
benoeming. 

ICKENROTH WORDT COSTERUS RIDDER 

Het Costerus Kapit
tel heeft de heer Jan 
Ickenroth voorgedragen 
voor de Costerus Medaille 
wegens zijn verdiensten 
aan de filatelie in de 
vorm van wetenschap
pelijke publicaties, in 
het bijzonder over de 
Rijkspost in Limburg. De 
voorzitter van de KNBF, 

de heer Coenen, heeft de 
Costerus Medaille tijdens 
de Algemene Vergadering 
op 29 mei aan de heer Ic
kenroth overhandigd. Met 
het ontvangen van deze 
prestigieuze onderschei
ding is de heer Ickenroth 
tot het Costerus Kapittel 
toegetreden. 

DE HEER R. TASELAAR ONTVANGT DE VAN DER WILLIGEN MEDAILLE 

Op voordracht van het 
Costerus Kapittel heeft 
het bestuur van de KNBF 
de heer R. Taselaar tijdens 
de Algemene Vergade

ring van 29 mei 2010 
onderscheiden met de 
eervolle Van der Willigen 
Medaille. De Van der 
Willigen Medaille wordt 

uitgereikt aan een auteur, 
die blijk heeft gegeven 
van studiezin, filatelisti-
sche kennis en publicisti-
sche vaardigheid. 

PHILALUX 2011 

Van 28 april t/m i mei 
2011 wordt in de hallen 
van de "Foire Interna
tionale" in Luxemburg-
Kirchberg, onder het 
patronaat van de FEPA, 
de 'Philalux 2011' ten
toonstelling gehouden. 
Inzendingen in de klas

sen Traditionele Filate
lie, Postgeschiedenis, 
Thematische Filatelie, 
Literatuur, Eenkader en 
Jeugd kunnen worden 
aangemeld. Een aan
meldingsformulier en 
verdere informatie zijn 
verkrijgbaar bij de door 

het Bondsbestuur be
noemde Landscommis-
saris Piet Alderliesten, 
Van Kijfhoekstraat 63, 
334iSKH.I.Ambacht, 
tel. 078-6812576, e-mail: 
piet.alderliesten@hccnet. 
nl. 



DE MOEIZAME WEG NAAR 
ONAFHANKELIJKHEID 

Proclamatie Republiek Indonesië 65 jaar geleden 

J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Repressie 
Al aan het begin van de twintig
ste eeuw waren er tekenen, dat 
de Indonesiërs streefden naar 
een onafhankelijke staat. In 1908 
werd Boedi Oetomo, de eerste 
nationalistische beweging van 
Nederlands-Indië (2), opgericht. 
Het Nederlandse gezag stond 
niet negatief tegenover deze 
ontwikkeling. Men geloofde dat 
een zelfbewust en verantwoor
delijk nationaal besefertoe zou 
leiden, dat de Indonesiërs met 
dankbaarheid vervuld zouden 
raken voor al het groots dat er in 
Nederlands-Indië werd verricht. 
Er kwam een Volksraad, een 
soort parlement, waarin ook ze
tels waren gereserveerd voor de 
nationalisten. De raad had echter 
maar weinig bevoegdheden. De 
voortdurende bevoogding was 
steeds meer beter opgeleide 
Indonesiërs een doorn in het 
oog en men verlangde radica
lere stappen. De Nederlanders 
wilden daar niets van weten en 
zette alle mogelijke middelen in 

De aanwezigheid van Nederland in Indië was een vanzelf

sprekendheid, waaraan slechts weinigen twijfelden. Nog 

in 1935 had de toenmalige gouverneur-generaol De Jonge 

opgemerkt: "Wij Nederlanders zijn hier al 300 jaar geweest 

en we zullen nóg minstens 300 jaar blijven. Daarna kunnen 

we praten." Het zou heel anders lopen. Tien jaar later rie

pen de Indonesische leiders Soekarno en Hatta de Republiek 

Indonesië uit (1) en in 1949 kon Nederland niet anders 

dan de onafhankelijkheid van Indonesië erkennen. 

om radicale groepen de mond 
te snoeren. Hun leiders, onder 
wie Soekarno (3), werden gear
resteerd en tot gevangenisstraf 
veroordeeld. Het broeide in de 
kolonie, er waren onlusten en 
protesten. In dit klimaat leidde 
een actie tegen een nieuwe sa-
lanskorting op het pantserschip 

De Zeven Provinciën tot een 
heftige reactie van het Neder
landse gezag (4). Het schip met 
de opstandige bemanning werd 
gebombardeerd. 

Radicalisering 
Het koloniale bewind herstelde 
orde en gezag zo nodig met 

geweld en leefde in de waan, dat 
de overgrote meerderheid van de 
Indonesiërs op handen van de 
Nederlanders was. Zelfs gema
tigde nationalisten als Thamnn 
(5) en Sutardjo die tot samen
werking bereid waren, werden 
geschoffeerd. Het duurde twee 
jaar, voordat de regering in Den 
Haag een door de Volksraad 
aangenomen motie van Sutardjo 
afwees. Deze motie vroeg zeer 
voorzichtig om een conferentie 
die een plan moest opstellen om 
langs geleidelijke weg Neder
lands-Indië zeifstancfig te maken. 
De afwijzing leidde tot verbitte
ring en radicalisering. 
In 1941, na de Japanse aanval 
op Pearl Harbour.verklaarde 
Nederlands-Indië de oorlog aan 
Japan. Binnen enkele maanden 
was de archipel in Japanse 
handen. De nederlaag van het 
koloniale Koninklijk Neder-
landsch-lndische Leger (KNIL) 
verminderde het prestige van 
de Nederlandse overheersers 
in de ogen van de Indonesiërs 
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aanzienlijk (6). De Nederlandse 
mannen werden weggevoerd 
naar kampen elders in Azié en de 
vrouwen werden in plaatselijke 
kampen gevangen gehouden. 
De Indonesische nationalisten 
zagen hun kans schoon. Ze 
meenden dat samenwerking met 
de Japanners snel zou leiden 
tot een onafhankelijk Indone
sië. In 1943 maakte de Japanse 
premier Tojo echter duidelijk, 
dat Japan er helemaal niet aan 
dacht die onafhankelijkheid te 
verlenen. Toen de Japanners op 
15 augustus 1945 capituleerden 
(7), vonden radicale jongeren, 
de pemoeda's, het de hoogste 
tijd om actie te ondernemen. 
In het machtsvacuüm dat was 
ontstaan, zetten zij Soekamo en 
Hatta onder druk om de onaf
hankelijkheid uitte roepen. Op 
17 augustus 1945 proclameer
den het tweetal de Republiek 
Indonesië en kort daarop werd 
Soekamo benoemd tot president 
en Hatta tot vicepresident. De 
voorlopige grondwet (8) kende 
uitgebreide bevoegdheden toe 
aan de president, die daar graag 
gebruik van maakte. 

Machtsvacuüm 
Het nieuws verspreidde zich 
traag over de enorme eilanden
groep. Het republikeinse leger 
bezette grote delen van de twee 
eilanden, die van economisch 
belang waren: Java en Suma
tra. De pemoeda's trokken 
ondertussen door de archipel 
om duidelijk te maken wie het 
voortaan voor het zeggen had in 
Indonesië, maar behalve op Ma
doera en de eerder genoemde 
eilanden Java en Sumatra was er 
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vooralsnog niet veel enthousi
asme voor de nieuwe republiek. 
Nederland, dat aanvankelijk de 
onafhankelijkheidsverklaring 
met serieus had genomen, zag 
de ontwikkelingen met lede 
ogen aan, maar kon weinig 
doen. Er was geen sprake van 
een Nederlands gezag in Indië 
en ook de bondgenoten waren 
nog niet aanwezig. Pas eind 
1945 namen kleine groepjes 
Nederlanders het gezag over 
van de Japanners, met uitzon
dering van de eilanden waar 
Soekarno's aanhang groot was. 
Het voorlopige Nederlandse 
bestuur werd gevormd door de 
NICA, de Netherlands Indies 
Civil Administration. 

Onzekerheid 
De bevrijding van Indonesië 
was een grote anticlimax voor 
de Nederlanders in de kampen. 
De oorlog was afgelopen, maar 
er waren geen bevrijders. Op 

verzoek van de geallieerden 
moesten de Japanners de eerste 
weken na 15 augustus zorgen 
voor rust en orde. Zo deed de 
vreemde situatie zich voor, dat Ja
panse kampbewakers van de ene 
op de andere dag de kampbewo
ners moesten beschermen tegen 
kwaadwillende Indonesiërs. Daar 
kwam nog bij dat de vrouwen in 
de kampen lang in onzekerheid 
verkeerden over de terugkeer van 
hun mannen (9,10). Velen waren 
in gevangenschap gestorven 
door de erbarmelijke omstandig
heden in de kampen 

Sympathie 
In september zetten de Britten 
voet aan wal. Lord Mountbatten 
(n), die het bevel had over de 
geallieerde troepen in Zuidoost 
Azië, stond in eerste instantie 
welwillend tegenover een terug
keer van het Nederlandse gezag. 
Hij besefte echter dat de situatie 
zo gespannen was, dat dit niet 

zonder slag of stoot zou kun
nen plaatsvinden. Een andere 
bijkomstigheid was, dat veel 
van de manschappen die naar 
Indonesië waren gestuurd van 
Britslndische afkomst waren 
en positief stonden tegenover 
de Indonesische onafhankelijk
heidswens (12). Door Nederland 
gestuurde Oorlogsvriiwilligers 
(OVWers), die de koloniale orde 
moeten herstellen, kregen geen 
toestemming om Indië binnen 
te gaan. Ondertussen keerden 
welde oude bestuursambtena
ren die de oorlog overleefd had
den weer terug en versterkten 
met hun komst het Nederlandse 
gezag, maar de chaos bleef 
voortduren. 
Pas in maart 1946 kreeg Neder
land toestemming om militairen 
aan land te zetten op Java en Su
matra, die zich concentreerden 
in en rond een aantal steden. 
Een escalatie van het geweld 
was het gevolg (13). 
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Gesprekken 
De Nederlandse regering 
weigerde om met de Republiek 
te praten over onafhankelijkheid 
voordat het Nederlandse gezag 
in Indië volledig hersteld was. 
Onder Nederlanders in Indië 
was er verdeeldheid, die onder 
andere had geleid tot het terug
treden van gouverneurgeneraal 
Tiarda van Starkenborgh Sta
cnouwer. Hij weigerde pertinent 
om met de vertegenwoordigers 
van de Republiek te praten. 
Luitenantsgouverneurgeneraal 
Van Mook daarentegen ging het 
gesprek aan met Sjanrir (14), de 
premier van de Republiek. Deze 
kreeg de verkeerde indruk dat de 
Nederlandse regering bereid was 
tot het doen van concessies. Met 
een delegatie van de Republiek 
ging hij zelfs naar Nederland, 
waar op de Hoge Veluwe onder
handeld zou worden (15). Het 
leidde echter tot niets. 
Tijdens een conferentie in 
Malino op Celebes (i6) stelde 
Nederland voor om Indië in de 
toekomst onafhankelijkheid te 

N. V. Inteniatioiwle Crediet ea HaBdelsvereenitiDg 

# 

^ 

Uk. M&^A£.ltu^ e./3,Mu. ^Äiu*' 

/*A 

m 

16 

verlenen. Men dacht aan een fe
deratie die zou bestaan uit deel
staten, waarvan de Republiek er 
een was. Deze Verenigde Staten 
van Indonesië zouden onderdeel 
moeten blijven van het Konink
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rijk der Nederlanden met konin
gin Wilhelmina als staatshoofd. 
De Republiek van Soekarno, die 
niet op de conferentie aanwezig 
was, wilde hier niets van weten. 
Hij wenste eerst erkenning van 
de onafhankelijkheid van heel 
Indonesië als eenheidsstaat voor 
hij wilde nadenken over een 
band met Nederland. 

Toespeling 
Nederland besloot om dienst
plichtige militairen naar Indië 
te sturen om het KNIL en de 
OVWers te ondersteunen bij 
het herstellen van de rust. Voor 
deze uitzending van Neder
landse dienstplichtigen werd de 
grondwet gewijzigd. De divisie 
kreeg als naam '7 December' 
(17V een verwijzing naar de 
raaiorede die Koningin Wilhel
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mina op 7 decemben942 had 
uitgesproken. Ze had daarin 
toespelingen gemaakt op een 
eventuele onafhankelijkheid van 
NederlandsIndië, maar dat met 
met zoveel woorden gezegd. In 
September! 946 vertrokken de 
eerste soldaten, zo'n 95.000, 
naar de Indonesische archipel. 

Akkoord 
Onder Britse druk vonden toch 
nog onderhandelingen plaats 
tussen Nederland en de Repu
bliek Indonesië. In november 
1946 werd in Linggadjati dan een 
akkoord bereikt. Nederland be
loofde Indonesië op Java en Su
matra te erkennen. Men kwam 
overeen dat uiterlijk op 1 januari 
1949 de Verenigde Staten van 
Indonesië een feit zouden zijn en 
samen met Nederland een unie 
vormen. Er werden afspraken 
gemaakt over troepenverminde
ring en samenwerking. Er komt 
uiteindelijk niets van het akkoord 
terecht, doordat de onderhande
lingen over de uitvoenng ervan 
mislukten. 

Economische belangen 
Ergingen in Nederland steeds 
meer stemmen op om de Neder
landse (economische) belangen 
in Indië met militaire inzette 
verdedigen. Men vreesde de 
greep op de kolonie te verliezen 
en dat zou slecht zijn voor het 
moederland. 'Indië verloren, 
rampspoed geboren' was de leus 
(i8). Op 21 juli 1947 besloot de 
regering tot een militair offensief 
onder de codenaam Operatie 
Product, dat eufemistisch een 
Politionele Actie werd genoemd. 
In korte tijd werden grote delen 
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van Java heroverd, maar onder 
zware internationale druk moest 
de actie worden gestaakt. Het 
Nederlandse leger stond toen 
voor Jogjakarta, waar de regering 
van de Republiek zetelde. Het 
Indonesische leger, dat onder 
leiding stond van de zeer be
kwame generaal Soedirman (ig), 
begon een guerrillaoorlog die 
de Nederlanders niet maKkelijk 
konden winnen. 

Ronde Tafel Conferentie 
Nieuwe onderhandelingen lever
den niets op en zo kwam er op 
ig december! 948 een Tweede 
Politionele Actie. Men hoopte nu 
Jogjakarta te kunnen innemen 
en net leger te vernietigen (20, 
21). Het lukte om Soekarno 
gevangen te nemen, maar het 
Indonesische leger gaf zich niet 
gewonnen en zette de guerril
laoorlog voort. Het Nederlandse 
optreden stuitte op heftig verzet 
in het buitenland, de Verenigde 
Staten voorop. Wederom zwicht
te Nederland voor de buiten
landse druk en beëindigde deze 
actie op 5 januari 1949. Er restte 
niets anders dan het conflict aan 
de onderhandelingstafel op te 
lossen. Er werd een Ronde Tafel 
Conferentie belegd in Den Haag 
(22). Daar onderhandelde men 
over de onafhankelijkheid van 
Nederlands-Indië. Nederland 
hield vast aan de vorming van 
een federaal Indonesië, waarin 
de deelstaten een zekere autono
mie kregen, zonder overheerst 
te worden door de Republiek 
van Soekarno. Bovendien bleef 
men vasthouden aan het idee 
van een unie met de koningin als 
staatshoofd. Als teken van goede 

wil trok Nederland haar troepen 
terug uit Yogjakarta (23). 

Naast elkaar 
Na maanden van praten vond 
op 27 december 1949 de soeve
reiniteitsoverdracht plaats aan de 
Verenigde Staten van Indonesië. 
Alleen westelijk Nieuw-Cuinea 
zou Nederlands bezit blijven. De 
officiële plechtigheden vonden 
plaats in het paleis van de gou
verneur-generaal in de hoofdstad 
Jakarta (24) en in het Paleis op 
de Dam in Amsterdam. Tot op 
het laatste moment toonde 
Nederland zich een slechte ver
liezer. Soekarno (25) kreeg geen 
toestemming om naar Neoer-
land te komen en Hatta (26), die 
Indonesië vertegenwoordigde, 
zat tijdens de plechtigheid naast 
koningin Juliana (27), wier stoel 
op een verhoging was geplaatst. 
De vorstin liet zich echter van 
haar beste kant zien en reikte de 
Indonesiërs de hand van verzoe
ning: "Niet langer staan wij ge
deeltelijk tegenover elkander. Wij 
zijn nu naast elkaar gaan staan, 
hoezeer ook geschonden en ge
scheurd en vol van littekens van 
wrok en spijt. [..] Nederland staat 
tot helpen klaar, zodra en wan
neer Indonesië daarom vraagt." 
Na haar toespraak schudde zij 
Hatta langdurig en hartelijk de 
hand, een nieuw hoofdstuk in de 
betrekkingen tussen beide lan
den kon beginnen. Van de unie 
kwam echter niet veel terecht. De 
Indonesische regering maakte al 
in 1950 een eind aan de federale 
structuur van het land en riep de 
eenheidstaat uit. In 1956 stapte 
Indonesië uit deze unie. 

Lijst met illustraties: 

1. Op 17 augustus 1945 riepen 
Soekarno en Hatta de onafhan
kelijke Republiek Indonesië uit. 
Het hijsen van de roodwitte vlag 
was een emotioneel moment. 
2. De oprichting van de partij 
Boedi Oetomo in 1908 wordt 
gezien als het officiële begin 
van het Indonesische nationale 
bewustzijn. 
3. De nationalistische leider 
Soekarno werd door de Neder
landers gezien als een gevaar 
voor de staat. Hij werd verban
nen naar het buitengewest 
Boven-Digoel. 
4. De muiterij op het pantser-
schip De zeven provinciën ver
oorzaakte enige paniek bij het 
Nederlandse gezag. Post van 
en naar leden van de marine in 
Soerabaja, de thuishaven van 
het schip, werd gecensureerd. 
5. De gematigde leider 
Thamrin werd lange tijd door 
de Nederlanders aan het lijntje 
gehouden, wat leidde tot frustra
tie en teleurstelling. 
6. Brief van de militaire attaché 
in de VS aan de opperbevel
hebber van het KNIL Door de 
oorlogshandelingen kon de 
brief Indië niet meer bereiken en 
werd na de geallieerde neder
laag ten slotte aan de afzender 
teruggestuurd. 
7. Op 15 augustus 1945 
capituleerde het Japanse leger 
onvoorwaardelijke en daarmee 
kwam een einde aan de Tweede 
Wereldoorlog. 
8. Agoes Salim was een van de 
"wijze mannen" , belast met het 
opstellen van de eerste grond
wet van Indonesië. 
9. Briefkaart bestemd voor een 
krijgsgevangene in Thailand. 
De tekst op de keerzijde was in 
het Nederlands geschreven, wat 
volgens de aantekening in het 
rood niet was toegestaan. De 
afzender kreeg de briefkaart dan 
ook weer retour. 
io . In een tweede poging 
contact te leggen werd een kaart 
geschreven in het Indonesisch, 
maar ook dat mocht niet en 
de afzender kreeg ook deze 
kaart terug. Het was alleen 
toegestaan om in het Engels 
te schrijven, zoals op het rose 
briefje werd vermeld. 
n . Lord Mountbatten, de En
gelse bevelhebber van het South 
East Asia Command (SEAC), 
waaronder Nederlands Indië 
viel. 
12. Speciale veldpostenvelop 
verstuurd door een marconist 
van het Brits-lndische leger 
vanuit Tjiandoer op Java. 
13. Bandoeng brandt. Maart 
1946 doet Nederland een 
poging om met geweld het 
Nederlandse gezag te herstellen 
in een aantal steden. 
14. Luitenant-gouverneur-gene
raal Van Mook was bereid om 
met de Indonesische minister-

president Sharirte praten over 
een eventuele onafhankelijkheid, 
maar werd niet gesteund door 
de Nederlandse regering 
15. Het Jachtslot Sint Hubertus 
op de Hoge Veluwe waar verte
genwoordigers van de Repu
bliek en Nederland met elkaar 
onderhandelden, maar niet tot 
een vergelijk wisten te komen. 
16. Envelop voorzien van het 
speciale stempel ter herinnering 
aan de Malino conferentie op 
Celebes. 
17. Portvrij verzonden veldpost-
brief met het veldpoststempel 
van de 7 December divisie. 
i8. Het economische belang 
van Indië, er werd bijvoorbeeld 
veel geld verdiend met de 
handel in tinerts, was een van 
de belangrijkste redenen voor 
militair ingrijpen. 
19. Generaal Soedirman werd 
door zijn manschappen zeer 
gerespecteerd ook al voerde hij 
het bevel grotendeels vanaf een 
veldbed omdat hij aan TBC leed. 
20. Sultan Hamengku Buwono 
IX (links) weigerde samenwer
king met de Nederlanders en 
verschanste zich in Jogjakarta in 
de kraton, het paleis vanwaar hij 
het verzet leidde. 
21. Zegel van Nederlands-Indië 
met een privé opdruk als protest 
tegen de Nederlandse aanval op 
Jogjakarta. Het offensief wordt 
vergeleken met de Japanse 
aanval op Pearl Harbour op 7 
december 1941. Een dag die 
door president Roosevelt een 
dag der schande (infamy) werd 
genoemd. 
22. Dienstbrief verstuurd uit 
Den Haag door de secretaris 
van de delegatie van de voorlo
pige federale regering en voor
zien van het speciale stempel 
van de Ronde Tafelconferentie. 
23. Als tegemoetkoming bij de 
onderhandelingen werden de 
Nederlandse troepen uit Jogja
karta teruggetrokken. 
24. De sultan van Jogjakarta en 
de Hoogste Vertegenwoordiger 
van de Kroon, de neer Lovink, 
tekenen in Jakarta het document 
van de soevereiniteitsover
dracht. 
25. President Soekarno werd 
door de Nederlanders nog 
steeds gezien als een landver
rader door zijn samenwerking 
met Japan en mocht niet naar 
Nederland komen. 
26. Vice-president Hatta kreeg 
wel toestemming om naar 
Amsterdam te komen. In de 
velrand is het monument te 
zien dat het moment van de 
onafhankelijkheidsproclamatie 
in 1945 verbeeldt. 
27. Koningin Juliana, het hoofd 
van de Nederlands-Indonesi
sche Unie, sprak met warmte 
over de nieuwe natie. Pas in 
1971 zou ze Indonesië bezoe
ken, een lang gekoesterde wens. 



Het moet voor filatelisten 
in Duitsland altijd weer 
een magisch moment 
zijn: de verschijning van 
een nieuwe editie van de 
Michel DeutschlandSpe
zial. Sinds enkele jaren is 
één deel niet meer genoeg 
om er de uitgebreide ge
gevens over het verzamel
gebied Duitsland, vanaf 
de 'oudDuitse' staten tot 
aan de zegels van dit jaar, 
in onder te brengen. Jaar
lijks worden nu twee forse 
stoeptegels uitgebracht, 
waarvan er een de periode 
van het prille begin tot 
en met april 1945 (toen 
het Duitsland van Hider 
instortte) bestrijkt en de 
ander de overige postale 
en filatelistische geschie
denis van 'Duitsland en 
gebieden' presenteert. 
De kerngegevens die Mi
chel op de achterzijde van 
de twee delen vermeldt, 
geven al aan hoe presti
gieus deze duopublicatie 
is: samen zijn de delen 
goed voor ruim 2.400 
dichtbedrukte pagina's, 
bijna 13.000 afbeeldingen 
(waarvan 9.300 in kleur) 
en ruim 200.000 prijs
noteringen. Dikker dan 
voorheen en  verheugend 
voor die verzamelaars die 
op de ontwikkeling van 
de prijzen letten  met lek
ker veel prijsverhogingen, 
soms zelfs extrem höh, 
zoals Michel aankondigt. 
Voor een verzamelaar 
die alleen de nieuwtjes 
bijhoudt is de aanschaf
prijs van het duo (tegen 
de honderdvijftig euro) 
misschien wat onver
antwoord, maar voor 
diegenen die nog volop in 
het proces van de opbouw 
van een verzameling 
Duitsland zitten is de 

CS catalogus werkelijk on
= misbaar. Dat wil zeggen: 
■̂  als het die verzamelaars 
= niet alleen om de 'hoofd
^ nummers' gaat, maar 
= ook  of in het bijzonder 
=  op de vele details die de 
^ Spezial te bieden heeft. 
■ Als er één catalogus mag 
^ claimen dat hij aandacht 
\^ heeft voor specialismen 
^ (tandingen, kleuren, 
2 gomsoorten, watermer
"̂  ken, papiersoorten, afwij

. | l . kingen en variëteiten) dan 
dOa is het de Michel Deutsch

landSpezial wel. Hoezeer 
dit het geval is blijkt wel 
uit de jaarlijkse uitbrei
dingen en verbeteringen 
die worden doorgevoerd 
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 en dat bij een catalogus 
die toch al bol staat van 
de informatie. Neem de 
zojuist verschenen Michel 
DeutschlandSpezial 
2010: die brengt in het 
oog springende verbete
ringen waaraan de redac
tie lang heeft gewerkt. 
Wat het eerste deel betreft: 
vanaf Michelnummer 
338 e.V. (de eerste zegels 
die, na een tumultueus 
verlopen Itrflaperiode die 
zegelwaarden tot 50 mil
jard Mark opleverde, in 
een nieuwe muntsoort, de 
Rentenmark, werden uitge
bracht) is de catalogus in
grijpend doorgeploegd en 
opgeknapt. Kopteksten 
werden gemoderniseerd, 
interessante aanvul
lende gegevens (zoals de 
velgrootte van de zegels) 
werden toegevoegd. Ver
der werd de 'herkomst' 
van de zegels nader 
aangeduid (uit vellen, rol
len, boekjes, etc). Voor 
het eerst worden prijzen 
genoteerd voor zegels 
met velranden waarop 
druk(kers)kenmerken 
en Hausaujtragnummern 
(een soort ordernum
mers) te vinden zijn. Om 
plaatfouten nog beter tot 
hun recht te laten komen 
werden talloze afbeel
dingen van deze variëten 
vernieuwd. Kleurom
schrijving werden verfijnd 
en wel zodanig dat ze 
helemaal in lijn zijn met 

de kleuromschrijvingen 
die op de veelgebruikte 
Michel Farbenjührer (een 
soort gestandaardiseerde 
kleurenstaalkaart) te vin
den zijn. Ook herschik
kingen vonden plaats: 
zo worden strips van elf 
(aflcomstig uit rollen), 
eerstedagenveloppen en 
proefdrukken meteen 
bij de desbetreflTende 
emissies vermeld, wat een 
heleboel heenenweer 
geblader voorkomt. 
Zoals altijd heeft Michel 
er weer een gebied uitge
pikt dat in aanmerking 
kwam voor een volledige 
revisie. Ditmaal is dat het 
'protectoraat' Bohemen 
en Moravië (Böhmen und 
Mähren). In het voor
woord bij het eerste deel 
van de catalogus schrijft 
de redactie dat gespeci
aliseerde verzamelaars 
van dit gebied voortaan 
alles wat ze willen weten 
compact maar gedetail
leerd aangeboden krijgen. 
En dat betreft niet alleen 
de zegelszelf: ook de 
(post)geschiedkundige 
details van Bohemen en 
Moravië worden nu uit 
de doeken gedaan. En 
verder zijn al die gegevens 
te vinden die serieuze 
filatelisten het water in 
de mond zal doen lopen: 
stempeltypen met voor
beeldafbeeldingen, tarie
venoverzichten, voor en 
meelopers, gegevens over 

velindelingen, hoekstuk
ken met velrandbijzon
derheden en ga zo maar 
door. 
Aangaande het bijstellen 
van de catalogusnoterin
gen: Michel zegt daarover 
dat es überrasschend uiel zu 
tun gab. Over de gehele 
linie konden prijsstijgin
gen worden genoteerd, 
maar het meest toch wel 
bij de verzamelgebieden 
Memel en Sudetenland 
 hier moest een aantal 
noteringen verdubbeld 
worden, terwijl er uit
schieters waren waarbij 
de catalogusprijs met een 
factor 8 werd vermenig
vuldigd! 
Deel 2 van de MichelSpezial 
bestrijkt zoals gezegd de 
'moderne' periode, vanaf 
mei 1945. Wie denkt dat 
er aan emissies van de 
laatste decennia 'niets 
meer te beleven valt' 
vergist zich toch deerlijk. 
En het moet gezegd: de 
redactie van de catalogus 
doet er alles aan om het 
ongelijk van zulke scepti
ci te bewijzen. Ze doet dat 
door een enorme hoeveel
heid (druk)afwijkingen, 
plaatfouten en bijzondere 
variëteiten te beschrijven 
en waar mogelijk af te 
beelden. Er wordt geluk
kig nog veel gestudeerd 
in Duitsland, ook op 
relatief moderne emis
sies, en met hoopgevend 
resultaat. Zo werd de 

langlopende reeks met 
het portret van DDRlei
der Waker Ulbricht fors 
op de schop genomen, 
wat een groot aantal cor
recties en uitbreidingen 
opleverde. Hetzelfde 
geldt voor de OostDuitse 
aantekenzegels. Voor 
zover nodig werden ook 
de bijbehorende illustra
ties geactualiseerd, wat 
in dit geval betekent dat 
zwart/witillustraties 
werden vervangen door 
afbeeldingen in kleur. 
Op het prijzenfront is er 
slecht nieuws voor die
genen die menen dat er 
in postzegels te beleggen 
valt en goed nieuws voor 
diegenen die nu al vele ja
ren tegen lege plekken in 
hun album of stockboek 
aankijken: de noteringen 
van de vroegste emissie 
van de Bondsrepubliek, 
Berlijn en de DDR moes
ten naar beneden worden 
bijgesteld. Dat doet Mi
chel niet zomaar, maar op 
basis van recentelijke ge
realiseerde opbrengsten 
van de bewuste emissies. 
Een postfrisse Posthoorn
serie  die bij veel Duits
landverzamelaars een 
leemte in hun collectie 
veroorzaak  staat nu voor 
2.200 euro genoteerd, 
tegen 2.500 euro in 2009. 
Nog altijd een gefiat
teerde prijs, volgens ons, 
want op veilingen wordt 
de reeks  met fotoattest 
en al  soms voor een 
derde van die notering 
ingezet. Maar het is niet 
uitsluitend kommer en 
kwel als het om de waar
deontwikkeling gaat: bij 
veel gebieden zijn er ook 
emissies waarbij van een 
gestage stijging van de 
prijzen sprake is. In het 
bijzonder geldt dit voor 
proefdrukken, afwijkin
gen, zegels met bepaalde 
velrandbijzonderheden en 
schaarse subtypes. Hier 
en daar moesten prijzen 
vervijfvoudigd worden. 
Over de uitstekende druk
Icwaliteit van de catalogus 
is in Filatelie al vaker 
geschreven; ook ditmaal 
ziet de catalogus er weer 
tadellos uit. 

Michel DeutschlandSpezial 
2010; in twee delen (1. t/m april 
1945 en 2. ranofmci 1945); 
resp. 1.120 en 1.312 ^p.,ge\\\. 
(kleur), Jormaot 15x20 cm. 
Uitgegeven door Schuiancbcrger 
Verlag, Unterschlei|2heim (D.) 
Verkrijgbaar bij deVakhandcl 
Filatelie. Prijs: 72 euro per deel. 
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Postbus 23, & 
6950 AA Dierea ^ 
Tel : 0313419041 
Fax:0313413295 
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ADVERTEREN IN FILATELIE? 
Bel Bureau de Troyel f̂  
Telefoon 0365384528 

PostBeeld 
Philatelic Adventure Store 

Nederlands grootste en meest spectaculaire 
postzegelwinkel. Cronjéstraat 68, Haarlem, 

Openingstijden: di. t /m za. 1018u 
op internet: 
www.postbeeld.com 
www.freestampcataiogue.com 
www.collectio.nl 

< Opening op 8 april 
door Marilyn Monroe 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

(ook voor oude ansichtkaarten) 
POSTZEGELS 
Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: Aland, Australië, 
Azoren, Baltische Staten, België, Bondsrepubliek Duitsland (tevens 
gebruikt}, Berlijn, D.D.R., Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaal
eilanden, Färber, Frankrijk, Groenland, Israel, Kosovo (UNMIK), 
Liechtenstein, Luxemburg, Madeira, Malta, Monaco, Oostenrijk (tevens 
gebruikt), Vaticaan, Verenigde Naties (New York, Geneve, Wenen), 
Zwitserland en blokken van WestEuropa. 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak aanwezig. 
Wi) verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften 
in abonnement. 

M U N T E N 
Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned. Antillen op voorraad. 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig. 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar. 
Wij beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit! 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan beno
digdheden. 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel.: 0575  54 02 54. Fax: 0575  51 40 48 

Email : postmaster@dezutphensepost2egelhandel.nl 
Website: nttp://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openingstijden; woensdag 13.30 u.  17.30 u. 
donderdag 10.00 u.  17.30 u. 
vrijdag 10.00 u.  21.00 u. 
zaterdag 10.00 u.  17.00 u. 

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 tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost lo 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! 
Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: 

oAANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

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 ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 
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Ondergetekende 

Naam:. 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats:. 

Telefoon:, 
(handtekening). 

Giro/banknummer:. 

Ten name van:. 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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EEN FILATELISTISCHE COLLAGE 
Soekarno en Soeharto: de eerste presidenten van Indonesië 

deel 1 

D O O R M A R D J O H A N HAR DJ AS U D A R M A , B O S S I E R C I T Y , USA 

Gewapende strijd 
Het presidentschap van Soe
karno begon op 17 augustus 
1945 toen hij samen met zijn 
vicepresident Hatta de onafhan
kelijkheid van Indonesië uitriep. 
Er volgden turbulente jaren, 
waarin het land, na de verschrik
kingen van de Japanse bezetting, 
te maken kreeg met de wens van 
Nederland om het heft weer m 
handen te nemen. De Nederlan
ders beschouwden de oorlog als 
een korte onderbreking van de 
meer dan 300 jaar dat zij over 
hun Aziatische kolonie heersten. 
De Indonesiers waren echter niet 
bereid de vooroorlogse situatie 
zonder meer te accepteren, met 
als gevolg dat de Nederlanders 
zich genoodzaakt voelden 
militair in te grijpen. Gevolg: 
een gewapend conflict, dat de 
Nederlanders eufemistisch een 

De beerschappij van de eerste twee presidenten van Indo

nesië, Soekarno en Soebarto, overbrugt bij elkaar meer 

dan een balve eeuw. Beide mannen hebben een onuitwis

baar stempel op de Indonesische samenleving gedrukt. 

"politionele actie" noemden, 
maar dat aan Indonesische zijde 
te boek staat als de Onafhanke
lijkheidsoorlog. 

Nederlands materiaal 
Op 27 december 1949 werd de 
soevereiniteit van Nederlands-
Indie formeel overgedragen 
aan de Verenigde Staten van 
Indonesië (Republik Indonesia 
Serikat, afgekort tot RIS). De In
donesische postdienst gebruikte 
aanvankelijk de postzegels, 
postwaardestukken en stempels 

die in de koloniale tijd door de 
Nederlanders waren gebruikt. 
Ook gebruikte men korte tijd de 
zegels en stempels die tijdens 
de Onafhankelijkheidsoorlog in 
omloop waren, met name de 
"PTT/Rep.lndonesia"-stempels 
van Sumatra (1,2). In 1950 
kregen 23 waarden van de cijfer
en tempelsenes uit 1949 de 
overdruk RIS (3,4). 
De federale republiek was 
slechts een kort leven beschoren 
en werd al snel omgevormd tot 
een eenheidsstaat. Sommige 

waarden van de RIS-zegels 
werden amper verkocht en 
gebruikt, met als resultaat dat de 
zegel van 2 roepia (1 Rp = loo 
sen) de zeldzaamste zegel in de 
Indonesische postzegelgeschie
denis van na 1949 is geworden. 
Het wekt geen verbazing dat dit 
niet geldt voor de vele vervalste 
zegels met RIS-opdruk. 
De vijftien jaar die volgden 
kende vele Indonesische pri
meurs, zoals de eerste herden
kingszegels met toeslag (1951 
Asean Games), de eerste, en 
tot nu toe enige, in het buiten
land gedrukte postzegels (1951 
American Bank Note Company), 
het eerste postzegelvelletje (1961 
toerisme) en de eerste zegels m 
de nieuwe munteenheid (1965, 
looo oude Rp = ^ nieuwe Rp). 
Inmiddels zijn toeslagzegels en 
velletjes (vaak zowel getand als 

4 RlS-opdtvkzegek op een eerste vlucht envelop 
naar Mexico, oktober igp 

1 Blokken van vier 
uitgegeven door de 
postdienst van de 
Republiek op een 
poststuk ajgestempeld 
met het karakteristieke 
PTT REP(OEBUK) 
INDONESIA stempel 
dat alleen maar 
gebruikt u/erd op 
Sumatra Medan, 
'947 

Nama dan 'alamat sipcngirim 

2 Soekarno briefkaart met nieuwe 
waardeaonduiding en militaire censuur, 

Jo^akarta, 1^48 

3 Stukje van een postwissel met postzegels die 
tegen het einde van het Nederlandse bewind 

warden uitgegeven, waarvan twee met de 
opdruk RIS Tandjung Sehr (Borneo), 7950 

INDONESIA 
Lr^'^ÜS:^ 
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ongetand) geen bijzonderheden 
meer. 

Raio's 
Het Soekamo-tijdperk leverde 
twee regio's op met eigen 
postzegels: Riau en Irian Barat 
(Papua Nieuw-Guinea). De 
eilanden die tot Riau, gelegen 
tussen Sumatra en Singapore, 
behoorden, werden vele jaren ge
domineerd door de sterke munt 
van de stadsstaat Singapore. De 
posttaneven in Riau waren gelijk 
aan de restvan Indonesië, maar 
werden betaald in Singaporese 
dollars. Zodoende kostte een 
zegel van i o sen in Riau geen 

TO sen, maar i o dollarcent. Het 
loonde daardoor de moeite om 
elders in Indonesië postzegels te 
kopen en ze in Riau te gebruiken 
ofte verkopen. Om aan deze 
praktijk een einde te maken wer
den in 1954 postzegels voorzien 
van de opdruk RIAU, die alleen 
maar daar gebruikt mochten 
worden (7,8). Pas halverwege de 
jaren zestig werd deze regeling 
gestopt toen de nieuwe roepia 
werd geïntroduceerd als be
trouwbare munteenheid voor de 
hele republiek. De meeste RIAU 
postzegels kunnen gevonden 
worden op (verknipte) postwis-
sels en pakketkaarten. 

Nadat in 1961 diplomatieke 
pogingen waren mislukt om 
Nederlands Nieuw-Guinea met 
Indonesië te herenigen, brak er 
een militair conflict uit tussen 
Indonesië en Nederland. Door 
bemiddeling van de Verenigde 
Naties kon een wapenstilstand 
bereikt worden en in oktober 
1962 kwam er een overgangsbe
wind onder leiding van de VN, 
de United Nations Temporary 
Executive Authority (UNTEA). 
Om de overgang te vergemakke
lijken werd oe nieuwe munteen
heid, de Irian Barat roepia (IB 
Rp), gelijk gesteld aan de oude 
gulden van Nederlands Nieuw-

7 Blok van veertien op een bneßtuk 
Tandjung Pinang,junng^ 

Guinea. Er kwamen postzegels 
met de nieuwe munteenheid, 
zowel met als zonder overdruk 
(9). ZIJ zouden tien jaar dienst 
doen. 

Afecheidingsi}ewegingen 
President Soekarno streefde 
ernaar om de vele etnische 
groepen die de republiek telde te 
verenigen en om van Indonesië 
een sterk en welvarend land 
te maken. Om dat te bereiken 
moest hij omzichtig te werk 
gaan. Het grootste deel van de 
natuurlijke hulpbronnen waren 
te vinden op de dunbevolkte ei
landen, terwijl het centrale gezag 
zich bevond op het overbevolkte 

[ T L BETALE^n 

- > -.^j^j*(?o«!öFtf:-

6 De so sen waarde van de 
eerste serie van Indonesië 

werd zeer veel gebruikt, 
maar ook op grote schaal 
vernietigd, daardoor is de 
zegel moeilijk gebruikt te 

knjgen 

INDONESIA 

I i !l & ^ I 

8 De laatste RIAU uitgifie was 
een sene van negen waarden 
van de gewonefrankeerzegels 
met de opdruk RIS Op deze 
pakketpostkaart werden drie 
zegels geplakt Pulusambu, 
februan ig64 

9 Soekarno postzegels met de overdruk IRIAN BARAT, die gebruikt werden in de voormalige Nederlandse kolonie na een 
overgangspenode van zeven maanden, waarin de Verenigde Naties het bewind voerden De zegels werden verkocht in 

Iran Barat roepia's. die aanvankelijk net zoveel waard waren als de gulden van Nederiands Nieuw-Cuinea Soron, i mei 
1963, de eerste dag van het Indonesische bestuur 

AT 

iNnnNrafe :a«öflä!ffiSlA :masusSüA 

103 Indonesische postzegels met 
de opdmk REPUBLIK MALUKU 
SELATAN (Republiek der Zuid-
Molukken) uitgegeven door de 
aficheidsbeweging 

497 



Java, waar 50% van de totale 
bevolking van Indonesië woont. 
Java was het centrum van de 
macht en verbruikte een oneven
redig deel van het nationaal inko
men. Soekarno kreeg te maken 
met afscheidingsbewegingen die 
hij wist te onderdrukken. In filate-
listisch opzicht was de poging 
tot afscheiding van de Republiek 
derZuid-Molukken (RMS) in 
oostelijk Indonesië in 1950 het 
belangrijkst. Het was indertijd 
verplicht om ter verantwoording 
gefrankeerde formulieren naar 
het hoofdkantoor van de post in 
Jakarta te sturen. Na verloop van 
tijd werden de postzegels door 
postambtenaren met veel geduld 
afgeknipt en verpakt in kleine 
bamboe mandjes. Vervolgens 
werden zij geveild. Op deze ma
nier zijn waarschijnlijk de meeste 
gebruikte zegels van de RMS m 
handen van verzamelaars terecht 
gekomen (6, io). Overigens 
moeten deze zegels niet verward 
worden met de kleurrijke plaatjes 
die alleen postfns voorkomen, 
meestal afkomstig uit postzegel
pakketten. Een grote bedreiging 

voor de eenheidsstaat is de 
afscheiding van de RMS nooit 
geweest. De afscheidingsbewe
gingen PPR! en Permesta op 
Sumatra en Sulawesi (Celebes) 
eind jaren vijftig bedreigden 
de eenheidsstaat echter wel 
serieus. De Permesta heeft eigen 
postzegels uitgegeven, maar 
voor zover bekend zijn die nooit 
echt gebruikt aangetroffen, wel 
op filatelistisch gefrankeerde 
poststukken. 

Ongebonden 
Soekarno was er een groot voor
stander van om de zogeheten 
niet-gebonden landen tot een 
eenheid te smeden. In 1955 werd 
een herdenkingsserie uitgegeven 
gewijd aan de Afro-Aziatische 
(AA) topconferentie in Bandoeng 
(13). Er zouden nog series volgen 
voor de AA Conferentie voor 
studenten in 1956 (14), de AA 
Conferentie voor journalisten 
in 1963 en de Islamitische AA 
Conferentie in 1965. Begin jaren 
zestig sloten socialistische naties 
zich aan bij de niet-gebonden 
landen, die beschouwd werden 

als de nieuw opkomende mach
ten (New Emerging Forces). In 
1963 werd een serie van acnt 
zegels uitgegeven ter gelegen
heid van de NEFO Spelen. Twee 
jaar later verschenen 15 van de 
lopende frankeerzegels met 
de beeltenis van Soekarno in 
een aantal nieuwe waarden en 
voorzien van toeslag en de tekst 
CONEFO. 

Democratie en economie 
Het democratische proces stond 
tijdens het bewind van Soekarno 
onder druk en leidde tot een 
"geleide democratie" met een 
presidentschap voor het leven. 
De economie werd overheerst 
door bedrijven die een voor een 
genationaliseerd werden. Verstik
kende bureaucratie, mismanage
ment en corruptie waren het 
gevolg. De postzegels uit die tijd 
Illustreren een en ander: in 1950 
was de hoogste waarde 25 Rp 
in 1964 was dat al 500 Rp. Twee 
jaar later, na de devaluatie van 
de munt m 1965 (15), was het 
25.000 Rp. 
De beroerde economische situ-

13 Zegels ter hennnenng aan de Afro-Aziatische 
Conferentie in Bandoeng (1955) De eerste 
uitgifie in een reeks die Soekarno's ambitie 

weerspiegelen om een blok van niet-gebonden 
landen tot stand te brengen Zijn streven werd 
in het westen met argusogen bekaken, maar 

kon op de sympathie rekenen van het Oostblok 

atie werd alleen maar erger door 
militaire 'confrontatie' met Ma
leisië (en indirect met Groot-Bnt-
tannië) vanwege de status van 
Noora-Borneo. In de Ramkema-
Vosse Catalogus is een onuitge
geven emissie te vinden met de 
tekst NKKU, wat staat voor Unie 
van Noord-Borneo. De zegel had 
de nooit gerealiseerde hereniging 
moeten vieren. 

Wordt vervolgd (Deel 2 verschijnt 
in het volgende nummer) 

Seht»at Hart l^aya Htdtiftln 
ïïhaf hktt haiktn 

Pengi r iB1 

3 . SüHYABABMA (Lafcs.Ud.) 
B ja l an Hendut ITo. 10 
D J A K A H T A . 

7 0 2 Geïllustreerde Aidil Fitir bnejkaart ter gelegenheid van het eind van de ramadan, de vasten
maand Wordt Lebaran genoemd en is de belangnjkste Islamitische feestdag in Indonesië, dat het 

land IS met de grootste moslimpopulatie Jakarta, 1966 
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74 Afro-Aziotische 
Studenten Conferentie 
(195&), ongetande 
variant 

Masalaku ] 

P O S W E s E i Ö Ä t A M M E G E I f l A X E -
U A N G K A N X A H 

Setam« buiinaor dan <! »-„i, 

lisnstor 

75 Soekarno postzegels met de opdruk 65 in 
een vijfhoek en Sen Deze opdruk volgde op 

de devaluatie van de roepia De nominale 
waarde veranderde van 7000 oude roepia 

in 1 nieuwe roepia of too sen Vanwege 
een groot tekort aan postzegels werden 

ook wel rubber stempels gebruikt in plaats 
van zegels Hier wera het taxe percue (port 

betaald) verkeerd gespeld De postzegels 
werden alleen gebruikt om aanvullende 

diensten te betalen, zoals expressepost Deel 
van een postwissel, Purwakarta, 7966 

tandae 
"SI p<"} 



SAMENSTELLING Dimitri Rentenaar 

AMSTERDAM-HULL 1 
JUNI 1934 V.V. 

In januari (22 t/m 25 janu
ari) 1934 ondernamen de 
directeur en chef van de 
afdeling buitenland van 
de KLM een propaganda-
en studiereis naar Huil 
en Manchester. Deze reis 
diende als doel om een 
geregelde KLM-dienst 
die zomer tot stand te 
laten komen tussen deze 
steden. Hierbij werden 
vele vriendschappelijke 
betrekkingen aange
knoopt. Manchester 
(vliegveld Barton) viel 
af daar de door de KLM 
vlieger LW. Smirnoff ge
maakte reis op 23 januari 
1934 naar Manchester 
niet goed was bevallen. 
Hij rapporteerde aan de 
directie 'Het vliegveld is te 
klein en vanuit een meteo
rologisch standpunt is dit 
het slechtste vliegveld wat 
ik ooit in Europa heb ge
zien'. Mede hierdoor viel 
Manchester af en kwam 
Liverpool hiervoor in de 
plaats. De KLM ontving in 
maart 1934 toestemming 
van het Britse ministerie 
voor Luchtvaart om met 
ingang van i juni 1934 
de lijn Amsterdam-HuU-
Liverpool v.v. te gaan 
exploiteren. In eerste 
instantie betrof het hier 
om toestemming voor een 
experimentele vlucht voor 
de periode van vier maan
den. Deze dienst zou tot 
1939 standhouden. 

Voorbereidingen werden 
ingezet, wat leidde op i 
juni 1934 tot een dagelijk
se dienst Rotterdam-Am-
sterdam-Hull-(Liverpool), 
ook wel de 'K.L.M. North 
Sea Service' genoemd. 
Ook in Engeland zaten ze 
niet stil. Op het vliegveld 
'Huil Municipal Airport' 
in Hedon werden o.a. 
hekken weggehaald, be
drading moesten worden 
omgeleid of weggehaald. 
De KLM Fokkers waarmee 
gevlogen zouden worden, 
hadden gewoon meer 
ruimte nodig dan wat ze 
in Huil gewend waren. 
Ook voorzieningen voor 
de douane moesten 
geregeld worden. Op het 
laatste traject van Huil 
naar Liverpool v.v. werd 
de post per trein vervoerd. 
Deze manier van vervoer 
zou tot 13 augustus 1934 

duren, want hierna ging 
ook de post per vliegtuig 
mee tot Liverpool. 

De eerste vlucht van 
Rotterdam-Amsterdam-
HuU op I juni 1934 werd 
uitgevoerd met een Fokker 
F.XII, PH-AFL 'Leeuwe
rik'. Dit vliegtuig zou een 
jaar later op 6 april 1935 
op de pen april 1935 
geopende route naar en 
van Praag verongelukken. 
Bij dit ongeluk kwamen 
de vliegers P.Soer en E.A.J. 
Prillewitz, de boordwerk-
tuigkundigen P. Welman 
en H. Wingelaar en de 
radiotelegrafistTh. van 

der Klein om. Op deze 
vlucht naar Huil waren 
I.W. Smirnoff en G.M.H. 
Frijns de vliegers. De 
reistijd duurde ongeveer 
2'/4 uur en bv. een retourtje 
Huil naar Amsterdam 
kostte 10 Britse Ponden 
+10 Shilling. Aan boord 
was er naast de post ook 
nog gevogelte (jonge kui
kens) en drank voor een 
plaatselijke firma. Verder 
aan boord waren de bur
germeester van Huil, de 
voorzitter van wat we nu 
noemen Kamer van Koop
handel en de voorzitter 
van hetvhegveldcomité, 
samen met zijn vrouw. 

Foto 1 KLM timetablejflyer 'Dailij 
KLM Air Service Liuerpool-Hull-

Amsterdam, 1934' 

nPTH -F tN3l<a*-KMl 1 
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Foto 5 Brief gevlogen van 's-Gravenhage naar 
Liverpool 

I lL FLIGHT 
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Foto 5. Brief geuloflen van Huil naar Amsterdam 

Op de heenreis van deze 
eerste vlucht werden 200 
Nederlandse poststuk
ken vervoerd met een 
aankomststempel in Huil 
('Huil Yorks. ,iju34, 
5'). Poststukken metals 
eindbestemming Liver
pool kregen een bijzonder 
stempel 'Contrary to 
Regulations'. 
Er werd ook dertig bui
tenlandse poststukken 
vervoerd. Deze kregen 
een aankomststempel te 
Huil ('Huil Yorks., 2 ju 
34.5')-

Op de terugreis van deze 
eerste vlucht werden 180 
Engelse/Ierse poststuk
ken vervoerd met een 
aankomststempel te 
Amsterdam ('Luchthaven 
Amsterdam Schiphol, -i-
VI. 16., 1934' of'Amster
dam Centraal Station'). 

De poststukken vanuit 
Liverpool gingen weer 
per trein naar Huil en 
verder per vliegtuig naar 
Amsterdam. 

Bronnen: 
Luchtvaart en Luchtpost ency
clopedie deel 1 van J,L.C.M. 
TSchroots (A.I.J.P) en H.H.C. 
Tschroots-Bocr 
Luchtpostcatalo^us van 
Nederland en Overzeese 
Rijksdelen van de Neder
landse vereniging van Aero-
Philatelisten 'De Vliedende 
Hollander', uitgave 2005 
Blad Flight van 12 april 
1934 
ivwuj.citijairportmanchester. 
com onder general m/o 
homei.stojanet.dk/smirnqj/ 
pageii 
u;u)u;.bIoggers.nI/aerophi-
latelie 
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Foto 2 Bn^gevlogen van Rotterdam naar Hul! 

Foto 4 Belgische post mcetjeuloijen op deze 
eerste KLM vlucht 
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HERDENKING 
TOON HERMANS 1916-2000 

D O O R F R A N S H E R M S E , S I T T A R D 

Toon's jonge jaren 
Toon Hermans werd op 17 
decembengiö geboren m 
Sittard als tweede in een gezin 
met vijf kinderen. Zijn vader was 
directeur van de Sittardse bank 
(afb. i ) , waardoor het gezin in 
een zekere welstand leefde. Het 
gezin bewoonde een vrijstaand 
huis aan de Parklaan, waar begin 
vorige eeuw meerdere woningen 
voor weigestelden verrezen. 
Het huis is enkele jaren geleden 
afgebroken. Na het einde van 
de Eerste Wereld "oorlog en de 
daarop volgende gierende infla
tie in Duitsland, ging de Sittardse 
Bank failliet. Naar verluidt had 
de bank een groot deel van haar 
kapitaal in Duitse waardepapie
ren belegd. Het gezin Hermans 
moest elders in de stad een 
onderkomen vinden en woonde 

Op 22 april jl. was het tien jaar geleden, dat de bekende 

cabaretier Toon Hermans overleed. Reden voor TNT Post 

om een prestigeboekje uit te geven, dat aan hem is gewijd. 

Het boekje bevat driemaal drie zegels met afbeeldingen 

van Toon, waarvan de laatste een zelfportret is. 

enige tijd aan de Rijksweg en in 
de Begijnenhofstraat. 
Na het overlijden van vader 
Hermans verhuisde het naar de 
Odastraat, tegenwoordig Oda-
singel. Het gezin telde vijf zonen, 
van wie Toon de tweede was. 
Hij bleek al spoedig een talent 
te hebben voor de kleinkunst en 
gaf als kind kleine voorstellingen 
voor zijn leeftijdgenoten. Naar 

men vertelt trad hij soms op het 
kerkplein op en in de tuin van het 
toenmalige postkantoor (afb. 2), 
wellicht zijn eerste kennismaking 
met de filatelie! In de erker op de 
eerste verdieping acteerde hij als 
Sinterklaas. Óp het velletje 'Mooi 
Nederland' van Sittard kijkt hij 
uit het raam van een van de hui
zen aan de Markt (afb. 3).Nadat 
hij de MULO had afgemaakt pro

beerde hij zijn geluk als etaleur, 
waarbij hij de basis legde voor 
zijn picturale activiteiten. Tijdens 
zijn werkzaamheden in de eta
lage haalde hij zo veel fratsen uit, 
dat hij werd ontslagen. Al spoe
dig vond hij een nevenbetrekking 
door het optreden in carnavals-
shows en dergelijke, met name 
in de buurgemeente Celeen. Zijn 
grote voorbeeld was de clown 
Buziau (Johannes Franciscus 
1877-1958) die hij meesterlijk kon 
imiteren (afb. 4). 

Toon zet de toon in Holland 
Tijdens W.O. II vertrok Toon naar 
Amsterdam. Daar leerde hij zijn 
latere vrouw Rietje kennen. Zijn 
bijzondere manier van optre
den maakte hem geliefd bij een 
groot publiek. Toon's humor is 
tijdloos, omdat hij zich bezig 

7 'De Sittardsche Bank, 
later P de Crvyteren 
Zn 'foto Stadsarchief 

Sittard-Celeen 
Limbrichterbtraat 4 Toon Hermans als clown, foto Stadsarchief 

Sittard 

Postkantoor Gioefc uit Sit tard 5zoekNVPHi6s7 

PORT BETAALD 

2 'Het voormahge 
Sittardse postkantoor 
anno 7S95', eigen 
collectie 

CARRË 
KONINKLIJKE TPG POST 

6 Carré (zie bijlage) 



9 Bosnië Herzegovma 15 4 04, 
clown met ballonnetjes 

hield met de kleine dingen des 
levens Met één attnbuut of een 
gek hoedje wist hij het publiek 
aan het lachen te krijgen. In 
de jaren vijftig/zestig werd hij 
niettemin met Wim Kan (afb. 5) 
en Wim Sonneveld gerekend tot 
de Grote Dne van het Neder
landse cabaret. In 1956 gaf hij 
zijn eerste onemanshow, een tot 
dan toe m Nederland onbekende 
kunstvorm. Vanaf 1963 trad hij 
herhaaldelijk op in Theater Carré 
(afb. 6). Ook werden zijn shows 
op de televisie uitgezonden In 
die tijd had hij een grote invloed 
op de ontwikkeling van Seth 
Caaikema, Paul van Vliet en 
Freek de Jonge (afb. 5) Vooral 
met zijn sketches en grappen 
en zeker met zijn liedjes maakte 
Toon Hermans furore Doordat 
hij zich anders dan Wim Kan met 
op de actualiteit nchtte, is hij nog 
steeds populair. Dat geldt zeker 

voor zijn liedjes. Denk maar aan 
'Mien, waar IS mijn feest neus', 
'24 rozen' en 'Ballonnetje, dat 
danst in de wind' (afb. 7,8,9). 
De onlangs overleden Sugar Lee 
Hooper had zijn 'wandeldub' op 
haar repertoire. 

Toon als schilder 
Al van jongs af aan hield hij zich 
bezig met schilderen voor zijn ei
gen plezier. Hij had op dit gebied 
geen enkele pretentie, hetgeen 
hij als volgt aangaf 'Mijn schil
dermateriaal IS een ratjetoe, mijn 
ezel oud en gebrekkig. Meestal 
schilder ik met mijn penseel, tot 
het al zijn haren en ook zijn stre
ken heeft verloren' Van hem zijn 
vooral zelfportretten (afb. lo) 
en landschappen bekend. In het 
prestigeboekje is zijn 'Verliefden 
m Spanderswoud' afgebeeld 
Van dit schildenj en nog vijf 
andere zijn zeefdrukken gemaakt 
die tijdens de tentoonstelling m 
Sittard te koop zijn (afb. n ) . 
De tentoonstelling 'Typisch 
Toon' over Toon Hermans' leven 
en werken is nog tot 25 septem
ber te bezichtigen m het Sit-
tardse Museum 'Het Domein'. 
Meer informatie is te vinden op 
www.deschepping.eu 10 bijlage zelfportret op kaart 

http://www.deschepping.eu
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Zwitserland en Liechten
stein, zo schrijft de 
Michelredactie in het 
voorwoord van de nieuwe 
Schweiz/Liechtenstein
Spezial, behoren tot de 
populairste verzamelge
bieden in Europa. Of dat 
helemaal klopt is de vraag 
 voor Duitstalige verza
melaars in ieder geval wèl 
 maar feit is dat de twee 
landen inderdaad veel 
verzameld worden. Dat 
moet iets met vormgeving 
te maken hebben, want 
de twee postadministra
ties die voor de uitgiften 
verantwoordelijk zijn, 
hanteren strikte in
terne spelregels voor het 
uiterlijk van hun zegels. 
Opvallend is daarbij dat 
de Zwitserse post voor 
heldere, nononsense 
ontwerpen lijkt te kiezen, 
terwijl de post in Vaduz 
het meer in sierlijkheid 
en romantiek zoekt. Hoe 
dan ook: verzamelingen 
van Zwitserse, respec
tievelijk Liechtensteinse 
zegels ademen hun eigen 
karakter. 
Gezien de populariteit 
van de twee verzamelge
bieden is het niet vreemd 
dat de Duitse uitgever 
Schwaneberger Verlag 
jaarlijks een gespeci
aliseerde catalogus 
uitbrengt waarin de twee 
landen  die gezien hun 
geografische ligging 
uitstekend bij elkaar pas
sen  uitvoerig worden 
behandeld. Terecht merkt 
de redactie van de editie 
van 2010 op dat beide 
landen uitermate geschikt 
zijn om gespecialiseerd 
te verzamelen. En dat 
kan uitstekend met de 
hulp van deze titel uit het 
repertoire van de uitgever 
uit Unterschleissheim. 
Wat bij Michel altijd 
de gewoonste zaak 
van de wereld is, is dat 
de gegevens die in de 
catalogi worden verwerkt 
periodiek worden ge

controleerd, waar nodig 
verbeterd en uiteraard 
altijd uitgebreid, want 
na een jaar zijn er weer 
tal van nieuwe emissies 
te melden. De aandacht 
gaat daarbij niet alleen uit 
naar de prijsnoteringen 
(voor de editie van 2010 
werden er een kleine 
veertigduizend gecontro
leerd!), maar vooral ook 
naar eventueel aanwezige, 
in de loop van de jaren 
ingeslopen onjuistheden, 
die met behulp van een 
groot aantal externe vrij
willigers worden gecor
rigeerd. Op het punt van 
de prijzen meldt Michel 
dat prijsstijgingen vooral 
voorkomen bij Zwitserse 
zegels van voor 1912 en 
na 2005; bij de zegels van 
Liechtenstein gaat het 
vooral om de emissies die 
na 2003 verschenen. Echt 
grote uitschieters zijn er 
niet, of het zou blok 18B 
van Liechtenstein moeten 
zijn (400 Jahre Fürstenhaus 
Liechtenstein, ongetand), 
dat van 250 euro (2009) 
naar 400 euro schoot. Van 
meer bescheiden aard 
zijn de prijsstijgingen 
bij een aantal zegels die 
Zwitserland ten behoeve 
van een aantal in het land 
gehuisveste internatio
nale organisaties uitgaf 
Bijna onnodig om te 
vermelden: de catalogus 
is uitstekend gedrukt en 
overzichtelijk opgemaakt. 

Michel Schiuciz/LiechtensteinSpe

zial 2010, 824PP ,3eill (kleur), 
formaat 15x20 cm Uit^e^euen door 
Schwaneberger Verlag, Unterschleis

sheim (Duitsland) Verkrijgbaar bij de 
Vükhandel Filatelie Prijs 52 euro 
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Een van de problemen 
waarvoor uitgevers van 
'wereldcatalogi' (zoals 
Scott, Stanley Gibbons, 
Yvert & Tellier en Michel) 
zich gesteld zien is de 
indeling van de delen die 
samen de gehele wereld 
moeten bestrijken. Je 
kunt dat grofweg op twee 

manieren doen: geogra
fisch of alfabetisch. Een 
bijkomend probleem is 
dat  welke indeling je 
ook kiest  de individuele 
delen op een gegeven 
moment zó omvangrijk 
worden dat ze niet meer 
hanteerbaar zijn. Dan 
moet er een herschikking 
komen en dat is voor 
verzamelaars die slechts 
een of enkele delen van 
hun oude catalogus wil
len vervangen vaak heel 
onplezierig. De Duitse 
uitgever die de Michelca
talogi op de markt brengt 
weet daar alles van, want 
die heeft al een aantal 
van die operaties achter 
de rug. Bovendien zijn de 
Michelcatalogi geleide
lijk aan steeds meer in 
kleur verschenen, wat ook 
zijn logistieke complica
ties met zich meebracht. 
Helaas is de onlangs 
verschenen Michel 
Australien/Ozeanien/An
tarktis 2010 (nog) niet in 
kleur uitgevoerd, maar de 
eerlijkheid gebiedt te zeg
gen dat dit voor de bruik
baarheid van dit kloeke 
deel (nummer 7 uit de 
'wereldreeks') eigenlijk 
maar weinig uitmaakt. De 
redactie doet wel moeite 
om zo nauwkeurig mo
gelijk aan te geven, welke 
gebied nu eigenlijk met 
dit deel bestreken wordt. 
Het komt er op neer dat 
het gaat om de uitgiften 
van Australië en Oceanic, 
met inbegrip van het hele 
Antarctische gebied (dus 
ook de Falklandeilanden 
en ZuidGeorgië). Samen
gevat: alles in de Stille 
Oceaan vanaf de evenaar 
tot aan de Zuidpool. Dat, 
zoals Michel schrijft, dit 
gebied niet alleen landen
verzamelaars maar ook 
thematic! veel te bieden 
heeft, is een beetje een 
open deur, maar het is 
zeker waar. Dat de redac
tie van dit Micheldeel, 
dat zo'n achttienhonderd 
pagina's telt, kan zeggen 
dat het van A tot Z (of 
eigenlijk van Australië tot 
Wallis & Futuna) is nage
lopen, is reden voor enig 
ontzag. Veel toelichtende 
teksten werden aangepast 
of uitgebreid en de post
zegelboekjes van een aan
tal landen werden voor 
het eerst opgenomen. 
Er is zelfs sprake van 
de ontdekking van een 
nieuwe zegel: Australië 
nummer III, een variant 
van Michelnummer 760. 
Bij deze walviszegel is de 
achtergrond egaal blauw; 
bij de normale versie is 
die gedeeltelijk gearceerd 

(zie foto). De bewuste ze
gel is afl<omstig van een 

kleine oplage proefdruk
ken die per ongeluk in de 
verkoop kwamen. 
Het meeste werk zat voor 
de redactie in het nalopen 
van de prijsnoteringen. 
De sterke koers van de 
euro ten opzichte van de 
Amerikaanse dollar (die 
in een deel van de behan
delde gebieden een pro
minente rol vervult) zette 
de prijzen weliswaar flink 
onder druk, maar deson
danks is er door de gehele 
catalogus heen sprake 
van een lichte stijging van 
de prijzen. Opmerkelijk is 
dat vooral de emissies uit 
de periode iggo2000 het 
daarbij goed doen. Heel 
gezocht zijn bepaalde 
uitgiften van Tonga en 
Vanuatu, wat in sommige 
gevallen leidde tot prijs
stijgingen van rond de 
vijftig procent. 

Michel Australien/Ozeanien/Ant

arktis 2010,1 788 pp , geul (zju)}, 
Jormaat 15x20 cm Uit^e^euen door 
Schujaneber^er Verlaag, Unterschleis

sheim (Duitsland) Verkrijgbaar bij de 
Vakhandel Filatelie Prijs 7g euro 

Religieuze schutspa
tronen, archeologie en 
spoorwegjubilea, maar 
ook eigentijdse kunst 
en in het nieuws zijnde 
spordieden; zo typeert 
Michel het huidige emis
siebeleid van de Oosten
rijkse posterijen. En dat is 
positief bedoeld, want de 
redactie van de uitgeverij 
typeert de nieuwe uitgif
ten van Oostenrijk als 
eine überzeugende Mischung 
uon Ausgabeanlassen. De 
zegels van het zuidelijke 
buurland zijn in Duits
land heel populair, of 
het nu om de recente 
uitgiften gaat of om alles 
want onder het kopje 
'klassieke filatelie' te 
rangschikken valt. Dat 
verklaart waarom jaarlijks 
een gespecialiseerde cata
logus wordt uitgegeven. 
De nieuwste editie, de 
ÖsterreichSpezial 2010, 
verscheen onlangs en 
omvat nu ruim zeshon
derd pagina's. Niet alleen 
Oostenrijk, maar ook de 
'nevengebieden' Bosnië
Herzegowina, Kreta en 
de Levant worden erin 
behandeld. Net als bij 
de andere delen uit de 

Michelreeks het geval is, 
werd ook bij deze nieuwe 
editie weer veel moeite 
gedaan om de lat nog wat 
hoger te leggen: er werd 
geactualiseerd, verbeterd 
en uitgebreid. Michel 
attendeert de gebruiker 
van de nieuwe Osterreich
Spezial erop dat er ditmaal 
het nodige met vermelde 
prijzen aan de hand is. In 
algemene zin komt het er 
op neer dat de prijzen een 
stijgende lijn laten zien. 
Meer in het bijzonder is 
er sprake van incidentele 
uitschieters, die in het 
geval van deze catalo
gus vooral betrekking 
hebben op afwijkingen 
en plaatfouten. In deze 
laatste categorie wer
den prijsstijgingen van 

B S E 
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soms wel vijftig procent 
doorgevoerd. Maar ook 
'normale' emissies bleken 
soms zo gevraagd te zijn 
dat een bijsteUing van de 
catalogusnotering niet 
kon uitblijven. Voorbeel
den hiervan zijn de tele
graafzegels van Oosten
rijk en een aantal waarden 
uit de gebouwen en 
klederdrachtenseries 
(Bauuierke en Trachten). 
Verder ging de notering 
van een van de waarden 
uit de landschappenserie 
van 1945 van 50 naar 150 
euro. Maar soms ook 
moet de redactie streng 
zijn en een notering naar 
beneden bijstellen. Dat 
was bijvoorbeeld het geval 
met twee plaatfouten 
die bij de Renneruitgifte 
(1946) voorkomen; het 
blijkt dat die fouten zó 
vaak voorkomen dat een 
drastische verlaging van 
de catalogusprijs niet 
mocht uitblijven. 
Overigens niets dan lof 
over de grafische en 
vormgevingstechnische 
uitvoering van de Öster
reichSpezial, want die is 
ook dit jaar weer pico bello! 

Michel OsterreichSpezml 2010, 
632pp,5eill (kleur),formaat 
15x20 cm Uitjcfieucn door Schwa

neberger Verlag, Unterschleissheim 
(Duitsland) Verkrijgbaar bij de 
Vakhandel Filatelie Prijs 52 euro 



cTE'rNÏTTRlATLTiË" 

WILT U u w VERZAMELING VERKOPEN? 
Bij PPC krijgt u altijd een gratis mondelinge taxatie 
waarna u kunt beslissen de verzameling te verkopen. 
Ook kunt u de verzameling vnjblijvend naar ons 
toesturen. Bij zeer grote en uitgebreide collecties 
bestaat de mogelijkheid dat wij u thuis bezoeken. 

INTERNET 
Kijk op onze website -
alle partijen zijn gefotografeerd 
(behalve de dozen) 
wN/vw.postzegelpartijencentrale.nJ 

OPENINGSTIJDEN 
maandag t/m zaterdag 
9-17 uur 

Piet Heinstraat 112 - 2518 CM Den Haag 
Tel: 070 362 52 63 - Fax: 070 362 5415 

Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl 

mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl


HOLLANDFILA 
Rust, ruimte en handelaren 

Het overslaan van de beurs in 
2009 heeft bij veel verzamelaars 
tot teleurstelling geleid. Het werd 
toch door velen gewaardeerd, 
dat er ook in het zomerseizoen 
een groot evenement was. 

De hal was echter met beschik
baar i.v.m. een grootschalige 
renovatie. Inmiddels heeft de loe 
eindejaarsbeurs plaatsgevonden 
in de vernieuwde hal en hebben 
de bijna 5000 bezoekers van dit 
evenement kunnen constateren 
dat ook de nieuwe verlichting 
perfect is voor een filateliebeurs. 

Voorde herstart van Hollandfila 
is met de hal overeengekomen 
de beurs een vaste positie te 
geven op de laatste vrijdag en 
zaterdag van augustus. 

De organisatie heeft er ook voor 
gekozen om met een totaal an

Hollondfilo 2010 belooft een drukke fiiotelistische 

handelsbeurs te worden op vrijdag 27 en zaterdog 28 

augustus in de Barneveldse Veluwehal. 

dere opstelling dan de eindejaars
beurs te werken met maximaal 
loo standhouders. 
Hollandfila is duidelijk bedoeld 
om filatelisten rust en ruimte te 
geven die in de hectiek van de 
eindejaarsbeurs nogal eens ont
breekt met voldoende zitplaatsen. 

Fenomenaal 
Het aanbod is fenomenaal. Een 
enorm aanbod aan offici
ële handelaren waaronder veel 
NVPHleden en buitenlandse 
handelaren, grote inloopstands, 
geselecteerde semihandel uit 
binnen en buitenland, grote 
uitzoekbergen, etc. 

Natuurlijk geeft ook een behoor
lijk aantal gespecialiseerde vereni
gingen 'acte de presence', waar de 
bezoeker terecht kan voor kennis 
of informatie op zijn verzamelge
bied. Zij zijn m het midden van de 
zaal gegroepeerd met zitjes. 

Er is géén tentoonstelling en er 
zijn ook géén ruiltafels. Het is 
een echte handelsbeurs, waar 
bijna iedere filatelist iets van zijn 
gading kan vinden. Ook kan hij 
er terecht voor gratis taxaties en 
eventuele verkoopbemiddeling. 

Ook dit keer is de jeugdhoek 
weer prominent en grootschalig 
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aanwezig. Een schitterend en 
uitgebreid jeugdprogramma met 
veel nieuwe jeugdbladen, spellen 
en vooral veel gratis postzegels. 
Voor elk wat wils en je bent niets 
verplicht. 
Ook de aan de jeugdhoek ver
bonden koopjescorner is in een 
grote opstelling aanwezig, zodat 
de junior van hartelust kunt speu
ren naar nieuwe aanwinsten. 

Voor de inwendige mens kan de 
bezoeker in het restaurant terecht 
voor redelijke prijzen. Tevens is 
de hal tegen het gezellige cen
trum aan gelegen met alle voor
zieningen als banken, restaurants 
e.d. binnen loopafstand. 

Op de website www.eindejaars
beurs.nl staat de zaalindeling en 
de standhouderslijst. 
Tijdens de beursdagen wordt 
er bij de kassa een plattegrond 
uitgereikt met lijst van standhou
ders en wat zij bij zich hebben. 

Voor meer informatie kan de 
bezoeker bellen na 18.00 uur op 
telefoonnummer 0553558600 
of mailen naar organisatie® 
eindejaarsbeurs.nl 
Tijdens de beursdagen is de 
organisatie te bereiken op 06
30718411. 

Hollandfila: 
Vrijdag 27 en zaterdag 28 augus
tus 2010 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6,3771 
CB Barneveld 
Beide dagen geopend van 10.00
17.00 uur. 
Toegang €. 3, p.p./p.d. Jeugd 
gratis tot 17 jaar. 

Makkelijk bereikbaar via de Ai, 
afrit 16 Voorthuizen / Harselaar, 
volg Barneveldcentrum. 
Hoofdzakelijk vrij parkeren 
rondom de Veluwehal. 
Openbaar vervoer: 400 meter 
van station Barneveldcentrum. 

http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://eindejaarsbeurs.nl


STANDHOUDERSLIJST HOLLANDFILA 2010 
standhouder 
Advantage, Pzh 
Aix Phila Shop 
Alderkamp, Pzh 
Albers, Pzh (vrijdag) 
Aust, Wolf Dieter, Pzh 
Beek, van Mevr 
Berg van de Dhr 
Berg, Joke van de, Pzh 
Besten, J den (vrijdag) 
Blerk, Mr E L van 
Bogaard, A vd Pzh 
Bouw, H (vriidas) 
Bredenhof Filatelie Pzh 
Breebaart Filatelie 
Brinkman Bert Filatelie 
Classic Europe Philately 
Collect4all 
Deursen Stamps J van 
DNS Stamps 
Dongen, van Dhr 
Drievliet, Pzh 
Duitsland fil Vereniging 
Dutchstamps 2000 
Faber Filatelie 
Filatelie beurs 
Fila Francis 
Fransen Dhr 
Ceertzen Philatelie 
Globe Filatelie vereniging 
Globe Jeugdfilatelie (zat) 
HCC 
Haarlem, Pzh J van 
Herrema S 
Hertog, Pzh K den 
Heuvel, Jos van de 
Hillebrand Filatelie jr Pzh 
Howell Holding BV 
Huisman, H 
Interphila, Pzh 
Jacobs, R L 
JFN (zat) 
jeugdboek 
Kate ten. Dhr 
Kees Jhon 
Klem, B 
Koopjescorner 
LACA 
Leenmga, A S 
Leuchttrum 
Limbustamps 
Lingen Pzh R Van 
Lohmer Peter 
Maaskant, Pzh 
Marzstamps 
Mast van de, Pzh 
Motiefshop 
N 1 P 
Nisja, Pzh 
Organisatiestand 
Osselaer Veilingen van 
Peters, Patrick 
Pietersma Filatelie 
Po&Po 
Postfris, Pzh 
Postzegelhandel 1840 
Postzegelhoes 't 
Poveia Pzv 
Rossem, Filatelie Dirk van 
Schilden van der, T 
Schooming, Pzh 
Skandinavie NFV 
Smit, J P 
Smits Philatelie 
Snoek, M 
Studiegroep Britannia 
Taxaties 
Tietz, Holger Pzh 
Tilburg, Hugo van 
Vansteenkisten, L 
Veen van W 
Vergossen Fil Ruud, Pzh 
Verhagen, Dhr 
Verkoopbemiddeling 
Verzamelpunt, het 
Vliet W van Pzh 
Voorschotense, Pzh 
Vries, A de. Dhr 
Wever, J W (vrijdag) 
Wickert Kai 
Wiemo, Pzh 
WilcoWWFStamps 
Zonnemunten 
Zwanenburg, F 
Lijst per 2T juni 2010 

Land 

D 

D 

D 

B 

B 

B 

B 

D 

B 
B 

B 

D 
B 
B 

D 

Wijzigingen 

Locatie 
66 

31-33 
1 0 2 

" 5 
67 
99 

1 2 0 
127-128 

122 
103 

37 
121 

4 0 4 1 
56-57 

6 2 
21 

8 0 
110 

16 17 
95 
75 
V8 

86-87 
71 
Vi 
60 
79 

7 2 7 4 
V 2 

115-116 
15 

8385 
7 0 

51-52 
90-91 

123-126 
8 0 

7778 
94 

1 2 0 
122-124 

24-25 
101 

92-93 
7 6 

26-27 
36 
2 2 

5-7 
68-69 
3839 
5859 
10-11 

118 
108-109 

3-4 
V7 

88-89 
1 

63-65 
68-69 

106-107 
V4 

108 109 
61 

81-82 
44 

47-48 
2 0 

53 
V3 

119 
104 105 

23 
V5 

2 
28-30 
49-50 
4 2 4 3 

117 
111-114 

1 0 0 
2 

12-13 
45-46 
1819 

54 
116 

34-35 
8 9 

1 4 
96-97 

21 

voorbehouden 



DFILA-BARNEVEËi 
INTERNATIONALE FILATELIEBEURS 

vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus 10.00-17.00 uur. 
LOC ATI L; 
DEVELUWEHAL 
Nieuwe Markt6 , 
3771 CBB ARNE VELD 

ENTREE: 
€.3,00 p.p./p.d. 
Jeugd t/m 16 jaar gratis 

Volop gratis parkeren 
HANDELAREN; 
Ca. 100 stands waaronder een 
groot aantal uit het buitenland. 
Tevens een grote jeugdboek en 
een aantal gespecialiseerde 
verenigingen. 

TOPFILATELIE 
Door bet grote internationale 
aanbod voorziet de beurs in 
ruime mate in alle facetten en 
prijsklassen van de filatelie. 

Brievenen posthistorie 
-^Wereldwijd klassiek-modern HIIIIIIIIIH'»» 
* Groot aanbod modern gestempeld r ^ 
^ Kilowaar/Uitzockbakken i _ 
^ Ca ta log i / L ite ra tu u r / Toe be ho re n , 
* Plaatfouten/Rariteiten / ^ 
* Motieven/Restanten .M^, / -
* Taxaties/Verkoopbemiddeling 
* G rote Partije nhandela ren 
* Grote 5 cent hoeken / bergen 

i'fvmswmimiM^fmrm 

In één van de gezelligste hallen 
van Nederland staan meer dan 
1300 stoelen klaar om uw verblijf 
zo prettig mogelijk te maken. 

Volledige lijst met standhouders: 
WWW.EINDEJAARSBEURS.NL 

(0031 )-(0)55-3558600 e-niail: organisatier«)eindejaarebeurs.nl 

http://www.eindejaarsbeurs.nl


De hal ligt op loopafstand van station Barneveld centrum 
is ook nabij het gezellige centrum gelegen. 

Fjgen v e n o e r : . ,...„.... 'if^njsn^^"' 
Al: Afrit 16 

\ oorthuizen / 
Hars e laar 

Volg Barneveld 
centrum. * 

= vrij parkeirn 

O i)e n ba a ive rvo e r: 
4(K) nieter 

,, vanaf Station J 

r a r i p ^ ,  . * fÄ . * ■■■■ 

<...,w'/T|!f~ 

f^'y^ 

De hal beschikt buiten een ruime 
foyer tevens over een uitstekend 
restaurant met acceptabele prijzen. 

KOOPJESCORNER 
Deze stand is een zelfstandig onderdeel van de jeugdhoek 
waar volwassenen ook goedkoop terechtkunnen. 
In een grote supermarktachtige opstelling wordt een 
enorme hoeveelheid fila te lis tisch materiaal aangeboden 
tegen zeer redelijke prijzen. Het batig saldo wordt 
aangewend voor sponsoring van de jeugdhoek. 
Op zaterdag kunt u ook terecht bij grote verkoopstands van 
Globe commissie jeugdfilatelie en Jeugdfilatelie nederland. 

Noteer alvast in uw agenda 
Eindejaarsbeurs 28 & 29 December 2010 

Beide dagen van 10.0017.00 uur. 
Tevens het jeugdevenement: STAIMPTAI.ES 
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SAMENS lELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 68oi BB ARNHEM 

NEDERLAND: NIEUWE BRIEFKAART EN VERHUiSKAART 

De omschakeling op 
postwaarden zonder 
waardeaanduiding heeft 
ook gevolgen voor de 
Nederlandse postwaar-
destukken. Op i juli 2010 
verschenen een brieflcaart 
en een verhuiskaart met 
tariefaanduiding ' i ' , 
bestemd voor het bin
nenland. 
De kaarten waren op de 
uitgiftedatum lang niet 
overal te koop, maar via 
de Mailorder-site van TNT 
Post bleken ze al wel be
steld te kunnen worden. 
- Briefkaart: zegelbeeld ' i ' 
van het type 'Zakenzegel 
2010', diverse schakerin
gen oranje en rozerood 
(ontwerp Peter Bilak). 
Wit papier (korrelig 
grauw onder UV-licht), 
fosforbalk 5 x 20 mm over 
de linkerzijde van het ze
gelbeeld, wit oplichtend 
onder UV-licht. De lay-out 
is gelijk aan die van vorige 
briefkaarten. De kaart 
wordt geleverd in setjes 
van 10 stuks, geseald op 
een hangkaart. Barcode 
....063939, artikelnum
mer 305101, prijs op I juli 
2010 €4,40.1 
- Verhuiskaart: zegelbeeld 
' i ' van het type 'Zakenze
gel 2010', oranje (ontwerp 
Hans van Halem). Wit 
papier (korrelig grauw 
onder UV-licht), fosfor
balk 5 X 20 mm over de 

linkerzijde van het ze
gelbeeld, wit oplichtend 
onder UV-licht. Bij de 
rubrieken op de achter
zijde is 'telefax' vervallen 
ten opzichte van vorige 
verhuiskaarten. De kaart 
wordt geleverd in setjes 
van 10 stuks, geseald op 
een hangkaart. Barcode 
....063915, artikelnum
mer 305201, prijs op I juli 
2010 € 4,40. 2a, b 
Of er ook nieuwe ver
huiskaarten zijn voor 
de Verhuisservice en de 
Zakelijke verhuisservice, 
was begin juli nog niet 
bekend. 

'Merci' voor Moederdag 
Net als vorig jaar was ter 
gelegenheid van Moeder
dag een voorgefrankeerde 
verpakking met 'Merci'-
chocolaatjes te koop. In 
postvestigingen heb ik er 
geen gezien, maar via de 
TNT Kaartenservice op 
internet konden de doos
jes in elk geval besteld 
worden. Ten opzichte van 
eerdere 'Merci'-doosjes 
is de grootste verande
ring het zegelbeeld: in 
plaats van een opgedrukte 
'Persoonlijke Postzegel' 
met een nominale waarde 
van € 2,20 is nu een 
opgedrukte 'Port betaald'-
zegel gebruikt. Verder is 
de rode kleur wat donker
der dan die van de vorige 

doosjes en de gele kleur 
veel fletser. 
Afgezien van 'Een bood
schap vanuit het hart.' 
zijn er geen teksten te 
vinden op de verpakking. 
De verzendvoorwaarden 
(alleen verzending bin
nen Nederland, niet bij 
temperaturen boven 23°) 
waren uitsluitend te lezen 
op de TNT-site. De prijs, 
inclusief wenskaart met 
een eigen tekst, bedroeg 
€7,50.33, b 

België 
'Antwerpen 
vroeger en nu' 
De briefl<aartenreeks 
'Vroeger en Nu', waarop 
oude stadsgezichten 
gecombineerd worden met 
moderne opnamen van 
dezelfde locatie, is al jaren 
een groot succes. Op 15 
april 2010 verschenen vijf 
nieuwe briefkaarten in de 
reeks, alle met afbeel
dingen uit Antwerpen. 
De voorverkoop van de 
kaarten vond - toepasselijk 
- plaats op de tentoonstel
ling ANTVERPIA 2010. 
De brieflcaarten worden 
verkocht in een geseald 
pakje, met op een karton
netje de uitgiftedatum, 
de emissietitel en een 
barcode. Afgebeeld zijn het 
Centraal Station (kaart
nummer a-2010) 4, het 
Gerechtshof (b-20io), de 
Haven (c-2010) 5, de Per-
meke-Bibliotheek (d-2010) 

en het Vogelpaviljoen in de 
Zoo (e-20io). Waardeaan
duiding in het zegelbeeld 
is 'i ', de verkoopprijs is € 
3,45 per set, maar in abon
nement kosten de kaarten 
59 cent per stuk. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Een onderdeel van de 
Belgische tentoonstel
ling Antverpia 2010 was 
de Birdpex, een filate-
listische tentoonstelling 
metals thema 'Vogels'. 
Voor deze tentoonstelling 
die elke vier jaar gehou
den wordt, brachten de 
Argentijnse Posterijen 
een briefl<aart uit. De 
kaart heeft een nominale 
waarde van $ 1,50 en in 
het zegelbeeld en op 
de linkerzijde ziet men 
afbeeldingen van de 'Sele-
nidera maculirostris', een 
bedreigde toekansoort. 6 

Australië 
Zuster Mary MacKillop 
(1842-1909), een 
Australische non, was de 
stichtster van de 'Congre
gatie van St. Josef van het 
Heilige Hart'. Samen met 
haar medezusters zette zij 
zich in voor hulp aan de 
armen, vooral voor 
onderwijs aan arme 
kinderen. Zuster Mary zal 
in oktober 2010 door Paus 
Benedictus XVI heilig 
verklaard worden, 
waarmee zij de eerste 
Australische heilige 
wordt. Naar aanleiding 
hiervan gaf Australia Post 
op 6 april 2010 een 
voorgefrankeerde envelop 
uit met in het zegelbeeld 
een portret van de zuster. 

7 Voor verzamelaars van 
rooms-kathoheke 
motieven laat ik ook de 
envelop zien die in 1995 
uitgebracht werd ter 
gelegenheid van de 
zaligverklaring van Mary 
MacKillop. 8 

Twee andere recente 
uitgiften: 
- een voorgefrankeerde 

envelop (port betaald) 
ter gelegenheid van het 
150-jarige bestaan van de 
stad Ipswich (Queens
land), uitgiftedatum 6 
april 2010. 9 

- een voorgefrankeerde 
envelop (65 cent) voor 
de 93e internationale 
conventie van Lionsclubs 
op 2 juli in Sydney, uit
giftedatum 28 juni 2010. 

Bulgarije 
Christelijke feestdagen 
zijn geen taboe meer voor 
de Bulgaarse posterijen. Ik 
zag bijvoorbeeld een en
velop voor Kerstmis 2009 
en een andere envelop 
(zegelbeeld 60 1. Wapen), 
die gezien de afbeelding 
van brandende kaarsen, 
ter gelegenheid van Pasen 
uitgebracht kan zijn. 
Verder een brieflcaart uit 
2009 met aft)eeldingen 
van dieren die leven in de 
Poolgebieden en brief
kaart ter herdenking van 
de 350e geboortedag van 
Daniel Defoe (1660-1731), 
de schrijver van Robinson 
Crusoe. 10 

Canada 
Vier nieuwe briefkaarten 
met 'roadside attractions' 
zijn verkrijgbaar sinds 5 
juH 2010. Net als op de 
briefkaarten uit 2009 zijn 



vier reusachtige objecten 
afgebeeld, die langs de 
weg staan als aandacht
trekkers. Een koffiepot 
van ruim zeven meter 
hoog, een rotsblok met 
een hoge hoed ii, een gi
gantische stalen gans en 
een puffin (papegaaidui
ker) van onwaarschijnlijk 
formaat: eerder opvallend 
dan esthetisch verant
woord! De kaarten kosten 
$ 1,79 psr stuk. 

China (Taiwan) 
Op 3 mei werd een Moe-
derdagkaart uitgegeven 
met zegelbeeld NT$ 2,50 
'Boeket' uit de postzegel
serie 'Happy Times'. In de 
linkerbenedenhoek van 
de kaart staat: 'Gelukkige 
Moederdag'. Op dezelfde 
datum verscheen een reeks 
briefkaarten met de wens 
'Geluk voor Altijd'. Er zijn 
tien verschillende kaarten, 
elk met een zegelbeeld 
NT$ 2,50 uit de postze
gelserie 'Happy Times'. 
De 'Boeket'-zegel is dus 
zowel op de Moederdag-
kaart als op een gewone 
wenskaart gebruikt. 

China (Volksrepubliek) 
Het Nederlandse pavil
joen op de Wereldten
toonstelling in Shanghai 
is een blikvanger van for
maat. Zozeer zelfs, dat er 
een Chinese briefkaart is 
uitgebracht met een foto 
van het complex, 'Happy 
Street', van architect John 
Kórmeling. De kaart heeft 
een nominale waarde van 
80 yuan. 12a, b 

Duitsland 
Voor de Postzegelbeurs 
in Essen, die gehouden 

werd van 6-8 mei, is een 
voorgefrankeerde envelop 
uitgebracht met zegel
beeld 55 + 25c'Voor de 
Sport/V^K Voetbal'. 13 

Finland 
Het Finse paviljoen op de 
Wereldtentoonstelling 
in Shanghai is afgebeeld 
op twee briefkaarten die 
verschenen op 5 april 
2010. De ene kaart toont 
een schaalmodel van het 
paviljoen, de andere een 
dwarsdoorsnede. Ze kos
ten € 1,40 per stuk. 14,15 

Frankrijk 
In de zomervakantie 
worden er altijd postwaar-
destukken gestuurd door 
filatelistische vrienden 
vanaf hun vakantieadres. 
In Frankrijk is in bijna elke 
plaats wel een 'prêt-a-
poster'-envelop te vinden 
met een lokaal tintje: 
soms officieel uitgegeven, 
soms met een particu
liere bijdruk. UitVézelay 
kreeg ik een envelop met 
zegelbeeld (port betaald) 
'Gezicht op Vézelay' en als 
illustratie een schilderij 
van Georges Hosotte. Deze 
envelop is een officiële uit
gifte van de Franse Post. 16 
Een envelop met ze
gelbeeld 'Marianne 
etl'Europe', metals 
particuliere bijdruk een 
gezicht op de markt van 
Montcuq en Quercy Blanc, 
is bedoeld voor verzending 
binnen Frankrijk. Maar de 
afzender plakte 15c aan 
postzegels bij en maakte 
hem daarmee geschikt 
voor de buitenlandse 
bestemming. 17 
De Franse filatelistische 
dienst stuurde haar 

abonnees begin dit jaar 
een briefkaart met een 
overzicht van de uitgiften 
van het eerste kwartaal. 
In de rechterbovenhoek is 
een 'postzegel' afgedrukt 
met de tekst '2010 Mijn 
postzegelcollectie' en de 
tariefaanduiding 'Wereld 
20g'. Gezien de fosfor-
balken links en rechts van 
het zegelbeeld en het feit 
dat de kaart afgestempeld 
is, mogen we spreken van 
een ambtelijk postwaarde-
stuk. 18 

Hongarije 
Naast Duitsland bracht 
ook Hongarije dit jaar een 
kaart uit voor de Postze
gelbeurs in Essen. De uit
giftedatum is 3 mei 2010, 
zegelbeeld (80 f) het em
bleem van de beurs. Op 
de beeldzijde van de kaart 
staan foto's van onder 
meer de Hongaarse stad 
Pécs en het Turkse Istan-
boel, twee steden met de 
titel 'Europese Culturele 
hoofdstad 2010'. 19 

Het 750-jarige bestaan 
van de stad Szigligeti was 
op 20 mei 2010 aanlei
ding voor de uitgifte van 
een voorgefrankeerde 
prentbrieflcaart. In het 
zegelbeeld (80 f.) ziet 
men een afbeelding van 
het plaatselijke kasteel, de 
voornaamste toeristische 
trekpleister van de stad. 
Op de beeldzijde van de 
kaart staan verschillende 
foto's en het embleem van 
de herdenking. 20 

Italië 
Bezoekers die de kaders 
op een postzegelten
toonstelling bekijken, 

is de afbeelding in het 
zegelbeeld (€ 0,60) van 
de briefkaart voor de 
Nationale Postzegelma
nifestatie van dit jaar. 
Op de linkerzijde van de 
kaart zijn de emblemen te 
zien van vijf filatelistische 
organisaties plus de tekst 
'14e Italiaanse kampi
oenschap Filatelie voor 
cadetten'. Ik neem aan dat 
daarmee 'Jeugdfilatelie' 
bedoeld wordt. Uitgifte
datum 5 juni 2010. 21 

Noord-Korea 
Tiüee nagekomen meldingen: 
in 2009 is een envelop uit
gebracht naar aanleiding 
van de zonsverduistering 
en het Jaar van de Astro
nomie. In het zegelbeeld 
(95 won) ziet men het 
embleem van het Jaar 
van de Astronomie, een 
zonsverduistering en twee 
honden. 22 
Ter gelegenheid van 
het nieuwe jaar is een 
serie van vijf briefkaarten 
verschenen op dun papier 
met als zegelbeeld (10 
won) Bloemen. De beeld
zijde van enkele kaarten is 
nogal militaristisch, wat 
misschien niet verwon
derlijk is voor een land 
dat nog steeds in staat van 
oorlog is. 23, 24, 25 
Voor wie geïnteresseerd 
is in deze postwaarde-
stukken: op internatio
nale postzegelbeurzen 
(bijvoorbeeld in Essen) 
treft men wel eens een 
vertegenwoordiging aan 
van de Noord-Koreaanse 
posterijen. 

Spanje 
Het kloostercomplex 

annex paleis El Escorial, 
dat gebouwd werd in 
opdracht van koning 
Philips II, behoort tot het 
belangrijkste culturele 
erfgoed van Spanje. De bi
bliotheek van El Escorial 
is wereldberoemd, zowel 
vanwege het boekenbezit 
als vanwege de fresco's 
op de plafonds. Op een 
brieflcaart uit 2009, met 
tariefaanduiding 'B', is 
het interieur van de bibli
otheek te zien. 26 

Een brieflcaart die dit jaar 
verscheen, met tariefaan
duiding 'A', geeft het be
lang aan van de recycling 
van papier. 27 

Verenigde Naties 
(New York) 
Hebt u ooit een echt 
gebruikt postwaardestuk 
van de VN gezien? De 
drie postadministraties 
(Wenen, Geneve en New 
York) blijven ze uitbren
gen, maar of er postaal 
gezien behoefte aan is, 
blijft onduidelijk. Sinds 
28 juni 2010 zijn er weer 
drie nieuwe postwaarde-
stukken in Amerikaanse 
waarden: 
envelop met zegelbeeld 
44 dollarcent 'Kersen
bloesem voor VN-hoofd-
kwartier', formaat 92 x 
165 mm 28 
envelop met hetzelfde 
zegelbeeld, formaat 116 x 
240 mm 
luchtpostblad 98 dol
larcent 'Vliegtuig' met een 
afbeelding van een VN-
transportvliegtuig. 29 
Alle drie de postwaar-
destukken zijn in offset 
gedrukt bij Joh. Enschedé. 



!U 

Nederland 
Toon Hermans boekjes (PP25) 
met extra velletjes 
De vervaardiger van de 
Nederlandse prestige-
boekjes met persoonlijke 
zegels, Rekafa Special 
Products, wordt wat 
slordig. Bij de dit jaar ver
schenen Toon Hermans 
-boekjes zijn exemplaren 
gevonden met extra vel
letjes. Bekend zijn de vol
gende overbodigheden: 
boekje met twee maal 
tekstvel 'Vernieuwer', 
boelqe met twee maal 
tekstvel 'Echtgenoot en 
vader', 
boekje met twee maal 
tekstvel 'Vernieuwer'+ 
'Echtgenoot en vader'. 
Het blijft erg onbevredi
gend, dat de NVPH nog 
steeds weinig wil weten 
van dit soort persoonlijke 
zegels. Het zou misschien 
toe te juichen zijn, ais 
anderen het initiatief gaan 
nemen. In Engeland bij
voorbeeld beleeft de uit
gifte Customised Stamp 
Sheets of Great Britain dit 
jaar al zijn tweede editie. 

Tour de France 
'Nederlandse wielersuc-
cessen in de Ronde van 
Frankrijk' is het onder
werp in de twee op i juli 
verschenen postzegel
boekjes met persoon
lijke zegels (PP25 en 26). 
Centraal staan de beide 
winnaars uit het verleden: 
Jan Janssen en Joop Zoete
melk. De boekjes bevatten 
elk negen postzegels met 
cijfer I (44c) met afbeel
dingen van Nederlandse 
tourdeelnemers. Er zijn 
15.000 boekjes van elk 
vervaardigd. 

- FC. Tiuente 
^ Op II juli - de open dag 
'Q van F.C. Twente-werd het 
;;; landskampioenschap nog 
= eens onderstreept met de 
=. uitgifte van een postzegel-
^ boekje. Daarin wordt in 
i; woord en beeld ingegaan 
^ op de 45-jarige geschiede-
s; nis van de vereniging. 

SAMENSTELLING: 
WALTERM.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

uiteindelijk in de noorde
lijke Golf van Carpentaria 
uit te komen. Het is een 
avontuurlijke tocht met 
veel tegenslagen gewor
den. Het hele verhaal 
is beschreven in een op 

Kajtjc van één van hade 
imelerboekjes 

Het boekje kost € 9.95 en 
het bevat negen per
soonlijke postzegels met 
waarde i (44c). De oplage 
bedraagt 15.000 boekjes. 

N03 drie prestifleboekjes 
Uit Collect 64 vernemen 
we dat er dit jaar nog drie 
reguliere prestigeboekjes 
gaan verschijnen: 'Lang 
leve het Bos' op 17 augus
tus, 'Dag van de Postze
gel' met een nieuw frame 
voor een persoonlijke 
zegel op 15 oktober en 
een boekje met de decem-
berzegels van dit jaar op 
23 november. Wat deze 
goedkope zegels in zo'n 
duur boekje moeten, blijft 
nog een verrassing... 

Argentinië 
Onajhankelijkheid 
Het lukte de Argentijnen 
in 1816 zich te ontdoen 
van de Spaanse over
heerser. De strijd voor 
onafhankelijkheid was al 
begonnen in i8io. 
Op 24 mei verscheen er 
een boekje met een uit
zonderlijk lang zegelvel 
(50 cm!), waarin 12 zegels 
van $ 1.50 een panora
misch beeld geven van 
200 jaar vaderland. Het 
is een artistiek getekende 
strip geworden, waarin 
ook de 'zwarte jaren' niet 
ontbreken. 

De drie uissenboekjes van Australië 

Vissen op het rif 
Maar liefst drie boekjes 
met fraaie plaatjes van 
vissen op het rifver-
schenen op 21 juni. De 
nieuwe serie had alles te 
maken met de nieuwe 
posttarieven. Het gaat 
om drie boekjes: twintig
maal 5c (bijplakzegel!), 
tienmaal 6oc en twintig
maal 60c. 

3 augustus verschenen 
prestigeboekje. In dit 
boekje bevinden zich ook 
de vier zegels, zowel in 
paren als in blokken van 
vier. 

Gidsen 
De 'meisjesscouting' 
in Australië viert z'n 
eeuwfeest vanaf septem
ber 2009 tot februari 

Drie van de zes ujensenboekjes 

Wensenboekjes 
Van tijd tot tijd komt 
Australië met een serietje 
wensenboekjes. Nu moest 
dat natuurlijk ook weer 
vanwege de gewijzigde ta
rieven. Op ig juli kwamen 
er zes nieuwe boelqes: vijf 

2011. Onderdeel van de 
festiviteiten moeten 
natuurlijk enkele postale 
uitingen zijn. Naast de 
serie van drie zegels, te 
verschijnen op 31 au
gustus, komt er ook een 
boelqe met twintig van 
de 6o-centzegels. 

Hrt haluc meter latî e uelletje bcuindt zich opijfuouuien m het kojtje 

Australië 
W\]zigmgen door nieuu; 
brieftarief 
Op 27 juni verhoogde 
de Australische post 
een aantal posttarieven. 
Belangrijkste daarvan is 
het brieftarief, dat van 55c 
naar 6oc ging. Daardoor 
verschoof de uitgifte
datum van het eerder 
door mij aangekondigde 
boekje 'Hulpdiensten' 
naar 13 juli en werd de 
inhoud uiteraard aange
past naar 20X 60c. Het 
hondenboekje kreeg ook 
60c zegels. 

ervan hebben als inhoud 
tienmaal 6oc (ballonnen, 
rozen, tulpen, teddybeer, 
waterbloem) en één met 
tien keer $ 1.20 (trouw
ringen). 
De boekjes zijn overigens 
ook allemaal in zoge
naamde chequeboekjes 
(pakjes van twintig stuks) 
verkrijgbaar. 

Burke & Wills 
Een expeditie onder lei
ding van de heren Burke 
en Wills vertrok in i860 
uit Melbourne om dwars 
door de binnenlanden 

Kajtje van het Australische 
îdsenboekje 

Canada 
Landmarks 
Bezienswaardigheden 
langs de weg. Canada 
plaatste er vier op post
zegels en gaf er op 5 juli 
een boekje mee uit: de 
koffiepot bij Davidson, 
SK, de lachende rots bij 
Gladstone, de gigantische 
stalen gans bij Wawa en 
de reusachtige papegaai
duiker bij bij Longue-
Pointe-de-Mingan. Het 
boekje bevat tweemaal 
deze vier zegels en kost 
$4-56. 

Scouting: gidsen m Canoda 
Het eeuwfeest van de 

georganiseerde gidsen 
in Canada werd op 8 juli 
luister bij gezet met cle 
uitgifte van een speciale 
postzegel. Tien ervan zijn 
te vinden in een postze
gelboekje. De zegels zijn 
zonder waardeaandui
ding. De P op de zegel 
staat voor het huidige 
brieftarief van 57c. 

Honderd jaar gidsen m Canada 

Geestelijkegezondheid 
Een vorig jaar uitgegeven 
boekje met toeslagzegels 
leverde meer dan 2'/2 
miljoen dollar op voor een 
stichting die misverstan
den en vooroordelen over 
psychische aandoeningen 
uit de wereld wil helpen. 
Op 7 september komt er 
een tweede boekje dat 
voor nog wat meer gelden 
kan zorgen. Het bevat tien 
zegels van 67c (P = 57c 
plus IOC toeslag). 

Faeröer 
Kerstliedjes 
De eilandengroep is er 
weer vroeg bij. Al op 20 
september verschijnen er 
de kerstzegels. Men heeft 
dit jaar, en ook de komen
de drie jaren, gekozen 
voor lokale kersdiedjes. 
De twee zegels van 6 en 10 
kr refereren aan kinder-
kersüiedjes. 
Vier maal beide zegels 
vormen ook de inhoud 
van een postzegelboekje. 

;F!^ROYAR F0ROYAR 
gsntpp 

De beide kerstzegcis uan de Faeroer 

Frankrijk 
Streeklekkernijen 
In de reeks 'La France 
comme j'aime' versche
nen op 14 juni twee 
postzegelboekjes met 
elk twaalf zelfklevende 
zegels zonder waarde
aanduiding (56c). Het 
aanzicht van de vieren
twintig streekgerechten, 
waarvan vele ook hier 
bekend, doet bij menig
een het water in de mond 
lopen. 



Kafye van het Fronsc boekje met tongstrelende gerechten 

Romaanse kunst 
Op 21 juni volgde op
nieuw een boekje met 
twaalf zegels. Nu met 
voorbeelden van Franse 
Romaanse bouwkunst. 
Ook nu is de prijs van het 
boekjes € 6,72. 

Griekenland 
Europa 2010 
Al vele jaren geeft de 
Griekse post de Europaze
gels ook uit in een boekje. 
Dit jaar verschenen ze op 
26 mei. Het boekje bevat 
tweemaal de beide zegels 
van € 0.72 en € 3.22. Deze 
zijn, in tegenstelling tot 
de velzegels, driezijdig 
getand. Er zijn 20.000 
boekjes vervaardigd. 

Groot-Brittannië 
Machins 
Er verschijnt deze zomer 
een drietal boekjes met 
Machin-zegels. Op 27 
juli het derde boekje 
ter gelegenheid van de 
Olympische en Paralym
pische Spelen met zes 
eersteklaszegels (41p). In 
beeld komen twee para
lympische sporten: roeien 
en tafeltennis. Op 17 
augustus volgt een duo: 
zesmaal eersteklas (41p) 
en twaalfmaal tweede klas 
(39p). Het verschil met 
vorige boekjes is dat de 
naam van de drukker op 
het kaftje ontbreekt. 

Guernsey 
Gemenebestspelen 
Het eiland Guernsey 
neemt dit jaar voor de 
veertigste maal deel aan 
de Gemenebestspelen: 
sportwedstrijden die net 
als de Olympische Spelen 
om de vier jaar gehouden 
worden en waaraan ge
woonlijk zo'n vijfduizend 
atleten aan meedoen. Ze 
worden dit jaar in India 
gehouden (New Delhi) 
en starten op 3 oktober. 
India ziet het als testcase 
voor later te organiseren 
Olympische Spelen. Op 23 
september geeft Guernsey 
ruchtbaarheid aan deze 
sportmanifestatie door 
middel van een serie van 
zes postzegels plus een 
prestigeboekje. Het boek
je biedt volop informatie 
over deze Commonwealth 
Games en bevat viermaal 
de serie. Prijs van het 

boekje is £12.68. 

Hongkong 
100 jaar spoorwegen m 
Hon̂ Iconfl 
Op 28 september herin
nert de post ons aan het 
feit dat er al honderd 
jaar treinen rijden in 
Hongkong. Ze komt met 
zes postzegels, waarop 
treinen van vroeger en nu 
te zien zijn. Daarnaast ook 
nog met een velletje ('be
wegende treinen') en een 
prestigeboekje van $ 36. 

India 
Locale boekjes in Gujorat 
Omdat de deelstaat Guja
rat op I mei precies vijftig 
jaar bestond, vond de post 
van Gujarat Circle het een 
goed idee om samen met 
de Bond van Filatelisten 
met een set van acht 
boekjes te komen. De 
inhoud is in alle boekjes 
hetzelfde: het blokje van 
vier wenszegels (elk 5.00 
Rs) uit 2009. Maar op de 
kaft worden steeds twee 
elementen genoemd die 
met deze in het wes
ten van India gelegen 
deelstaat verbonden zijn. 
Zoals dieren, beroemdhe
den, festivals en cultureel 
erfgoed. Er zijn 750 sets 
vervaardigd. 

Moldavië 
Europa 2010 
De Europazegels van 
Moldavië verschenen op 
30 april. De beide zegels 
-van 1.20 en van 5.40 
lei - beelden illustraties 

van kinderboeken af Ze 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. Het bevat 
een velletje met driemaal 
de beide zegels. 

Noorwegen 
Mijn postzegel 
Ook Noorwegen kent 
boekjes met persoonlijke 
zegels. Op 16 april kwam 
er een nieuw boel<je voor 
brieven naar Europese 
landen. Als tarief staat 'A 
Europa' vermeld. Op dit 
moment is dat tarief 11 
kr. Het boekje bevat acht 
zegels. De zegels in het 
door de post uitgegeven 
boekje zijn ingevuld met 
bloeiende dopheide. 

Oekraïne 
Europa 2010 
Het boekje met Europa
zegels van Oekraïne 
verscheen op 30 april. Het 
bevat een minivelletje van 
twee zegels, waarop il
lustraties uit kinderboeken 
staan afgebeeld. De waar
den zijn 2.20 en 3.30 G. 
Oplage is 25.000 boekjes. 

Servië 
Europa 2010 
Servië doet dit jaar weer 
mee: de twee Europaze
gels van 66d en 77d zijn 
ook in boekjes verkrijg
baar. Het ene bevat 
driemaal de beide zegels 
en het andere tweemaal, 
met een vignet ertussen. 
Afgebeeld zijn fragmen
ten van illustraties uit 
kinderboeken. 
Er is wel wat ophef in Ser

vië over de frankeerwaar-
den. Eigenlijk zouden er 
waarden van 33d en 66d 
in komen. Al pittige waar
den voor dit land waar het 
tarief voor een normale 
binnenlandse brief 22 
dinar (= ruim € 0.22) 
bedraagt. De waarden van 
66d en 77d beantwoorden 
aan geen enkel bestaand 
tarief. 
Zegels en boekjes ver
schenen op 5 mei. Van de 
beide zegels zijn 60.000 
exemplaren vervaardigd. 

Slovenië 
Unicef 
Slovenië geeft binnenkort 
ook een permanente zegel 
in boekjes uit. Op de 
zegel staat het motief van 
de eerste wenskaart van 
Unicef afgebeeld. Tien 
van deze A-zegels (is 26c) 
vormen de inhoud van 
het op 24 september te 
verschijnen boekje. 

Het uiat merkwaardige Thaise 
boekje t.g.u. de bncfschrijfuieek-
de landsnaam staat er alleen in 
het Thai op en dezegels hebben 

geen uiaardeaanduiding. De tekst 
m en op het boekje is uitsluitend 

Engels. 

Thailand 
7/11 
De laatste jaren duiken 
ervan tijd tot tijd nog 
postzegelboekjes op in 
Thailand. Deze zijn echter 
niet verkrijgbaar bij de 
Thaise post of de afde
ling filatelie. Ze worden 
speciaal vervaardigd voor 
de winkelketen 7/11. 
Maar ze zijn ook daar, on
danks de royale openings
tijden, moeilijk te vinden. 
De volgende boekjes zijn 
bekend, 
lox 3 baht Indische oli
fanten (zegel uit 2003), 
lox zonder waardeaandui

ding 'briefschrijfweek', 
lox koning Bhumibol, 
opdruk 15 baht op 9 baht 
(2008), 
Setje van 6 boekjes met 
wenszegels, steeds lox 3 
baht (28 januari 2010). 

Tsjechië 
Alfons Mucha 1860-1939 
Na het eerste Tsjechische 
boekje met zelfklevende 
zegels in april, volgden 
op 26 mei twee boekjes 
met zegels, met daarop 
afbeeldingen van het werk 

van de kunstenaar Alfons 
Mucha. Beroemd werd 
hij door zijn schilde
rijen, affiches en decors. 
Hij was een belangrijk 
vertegenwoordiger van de 
Jugendstil. 

Kaftje uan het Tsjechische boekje 
met de zes Z-zegcIs met een 

JTOgment uan een litho uit 1897. 

zegels met de aanduiding 
E (tarief priority Europa, 
17 kr) en het andere zes 
met een Z (tarief priority 
buiten Europa, 18 kr). 

Voor het kind 
Het jaarlijkse boekje met 
kinderzegels (achtmaal 
10 kr) verscheen ook op 
26 mei. Afgebeeld zijn 
kinderboekillustraties van 
Helena Zmatlikova. 

Voorzijde uan het Europazegelboekje uan Moldauie 



EEN 'VORSTELIJKE' 
MENGFRANKERING 

■f 

Nederlands-lndië na de Tweede Wereldoorlog 
J U L I A N V A N B E V E R E N , R E D G R A V E ( G B ) EN J A N H I N T Z E N , V L I S S I N G E N 

Na de Japanse capitulatie op 14 augustus 1945 kwam Nederlandslndië 

langzamerhand weer onder Nederlands Gezag. Tenminste, dat leek zo. In 

werkelijkheid hield de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Republiek Indonesië 

* / grote delen van het nieuwe Indonesia bezet. 

Om Nederlandslndië weer onder controle te krijgen, werden Nederlandse 

militairen overgebracht. Het eerste troepentronsportschip, het ms Alcantara, 

vertrok op 12 oktober 1945 vanuit Engeland. 

Op het hoogtepunt van de strijd waren er 150.000 Nederlandse militairen in 

Nederlandslndië. Moor de zogenaamde politionele acties van deze Nederlandse 

troepen brachten geen vrede. Uiteindelijk werd de onafhankelijkheid van 

Indonesië bekrachtigd na de Ronde Tafelconferentie in Den Haag, gehouden 

van 3 augustus tot 2 november 1949. Per 1 januari 1950 werd Indonesië een 

^ ^ onafhankelijke republiek. 

Een 'vorstelijke' mengfrankering 
De periode van het Nederlands 
Gezag in de jaren 19451950 is 
zowefvoor de posthistoricus als 
de luchtpostverzamelaar bijzon
der interessant Ze kunnen met 
de luchtpost uit die tnd boeiende 
studies schrijven en fraaie collec
ties opzetten In deze publicatie 
worden enige opmerkelijke 
Nederlandse luchtpostbladen on
derzocht Ze zijn alle verzonden 
vanuit Engeland meteen Engelse 
bijfrankenng De postbladen zijn 
geadresseerd aan een opvarende 
van het Nederlandse marine 
vaartuig Hr Ms Van Galen te 
Batavia Er is in die tijd vaak post 
vanuit Engeland verzonden naar 
Nederlands Indie De frankering 
bestaat dan meestal uit Engelse 
zegels volgens het Engelse tanef 
voor het hele traject Door het 
tarief tot Nederland met Engelse 
zegel (s) te betalen en voor het 
vervolgtraject Amsterdam 
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M A R I N E P O S T K A N T O O R BATAVIA (C.) 

Afb.3 

Batavia gebruikte maken van 
een militair luchtpostblad, kon 
het verlaagde tarief voor cor

respondentie vanuit Nederland 
naar militairen in Nederlands

Indië gebruikt worden. Met een 
Engelse zegel, waarop koning 
George V afgebeeld is, naast de 
Nederlandse postwaarde met het 
portret van koningin Wilhelmina 
, ontstaat een 'vorstelijke' meng

frankering. 

De luchtpostbladen 
De gebruikte luchtpostbladen 
worden uitgegeven om de cor

respondentie vanuit Nederland 
met de militairen in Nederlands

Indië te vergemakkelijken. Op 
14 april 1947 verschijnen de 
eerste twee met een ingedrukte 
zegelwaarde van 10 cent met de 
beeltenis van koningin Wilhelmi

na, type WA. van Konijnenburg. 
Op 28 oktober 1948 verschijnen 
weer twee Nederlandse militaire 
luchtpostbladen, opnieuw met 
een ingedrukte zegelwaarde van 
10 cent en de beeltenis van Ko

ningin Wilhelmina, nu type S.L. 
Hartz. Op beide data worden 
twee verschillende luchtpostbla

den uitgegeven. Links onder is 
een 'L' of een 'M'gedrukt om aan 
te geven of het luchtpostblad 
bestemd is voor correspondentie 
met een militair van de land of 
luchtmacht of met een lid van 
de marine of de mariniers. Na 
1 februari 1949 verschijnen er 
voor hetzelfde doel ongeze

gelde luchtpostbladen. Deze 
moeten worden voorzien van 
een postzegel van 10 cent. Het 

thuisfront kan per luchtpost cor

responderen met de militairen in 
NederlandsIndië voor het bin

nenlandse tarief van 10 cent. 

De afbeeldingen 
De afgebeelde luchtpostbladen 
zijn afkomstig uit een kleine 
luchtpostcollectie verzonden 
door D. RooseboomCarter naar 
een opvarende van Hr. Ms. Van 
Galen via het marinepostkan

toor BataviaC. Vermoedelijk 
is de geadresseerde, officier 
ie klas van de M.S.D. C.J.L. 
Rooseboom, haar echtgenoot. 
Dezes militaire luchtpostbladen 
zijn in volgorde van de verzend

data opgenomen. Bijzonder 
is de gemengde frankering 
van Nederlandse en Engelse 
postwaarden op post verzonden 
vanuit Engeland. 

Afb.i 
Waarschijnlijk door de gemengde 
frankering van Nederlandse 
en Engels postwaarden wordt 
de Britse postdienst op het 
verkeerde been gezet. Met het 
handstempel 'T'en geschreven 
112 (centimes) wordt aangege

ven dat de frankering te laag is. 
Het tarief is echter wel correct, 
aangezien met de twee 2>2 d. 
zegels het juiste tarief van 5 
pence betaald wordt voor een 
luchtpostblad van Engeland 
naar Nederland. En voor het 
vervolg van de reis 'via K.L.M. 
Amsterdam' naar Batavia was 
de 10 cent voldoende voor een 
luchtpostblad naar een militair in 
NederlandsIndië. 
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Deze briefis bovendien onge

woon, omdat de Nederlandse 
postwaarde van 10 cent van het 
luchtpostblad afgestempeld 
wordt met het machinestempel 
'Grays 1.30 PM 12 JAN 1948'. 
Omdat de Engelse zegels ver 
naar links geplakt zijn, wordt een 
afzonderlijk handstempel 'Grays 
1.30 PM 12 jA 48 Essex'op de 
Britse zegels geplaatst. 
Na behandeling op het Neder

landse marinepostkantoor te 
Amsterdam, gaat het postblad 
per KLM naar Batavia, aankomst 
'BataviaCentrum 17.1.489'. 
Uiteindelijk heeft de reis van dit 
opmerkelijke luchtpostblad naar 
Hr. Ms. Van Galen slechts vijf 
dagen geduurd. 

Afb.2 
Ook hier gaat iets mis. Het Ne

derlandse luchtpostblad heeft 

weer een gecombineerde franke

ring met de Nederlandse vorstin 
en de Engelse vorst naast elkaar. 
Omdat de Engelse zegel van 5d 
geplakt wordt naast de inge = 
drukte Nederlandse postwaarde = 
van 10 cent van het luchtpost ^ 
blad worden ze samen gestern = 
peld meteen machinestempel '^ 
met in de vlag de tekst'LEND S 
A H A N D / O N THE LAND'( = 
geef een hand / aan het land = ;:;: 
verleen het land steun). In het ^ 
plaatsdatumgedeelte, de stok,  ' 
van het machinestempel staat ^ 
'GRAYS 4.30 PM 17 MCH 1948 " 
ESSEX'. Ook op dit luchtpost 2 
blad staat de route aanduiding "" 
'VIA K.L.M. AMSTERDAM', ■ ■ * 
waardoor het tarief verklaarbaar ) | J 
wordt. Die routeaanduiding is 
met hetzelfde blauwe potlood 
geschreven als het adres en 
de gegevens van de afeender. 
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Aft. 6 

Hieruit blijkt dat de afzender 
de routeaanduiding zelf op het 
luchtpostblad heeft geplaatst. 
Maar in Engeland of in Amster
dam of in Batavia gaat het fout, 
want uit het aankomststempel 
'VELDPOST 30 JLY 48 BATA
VIA' blijkt dat het postblad 3/2 
maand onderweg is geweest. 
Wellicht kwam de brief bij het 
sorteren in de verkeerde bundel 
of postzak terecht. Ergens werd 
de fout hersteld door de naam 
van het schip 'Van Galen' te 
onderstrepen en 'Marine' op het 
postblad te schrijven. 
Dit laatste zou er op kunnen 
wijzen dat door de naast het 
postblad in een bundel of post
zak voor de landmacht terecht 
was gekomen. 
Daardoor heeft officier ne klas 
Rooseboom 3)4 maand moeten 
wachten op nieuws van het 
thuisfront. 

Aft . 3 
° Het kan ook goed gaan. 
° Eenzelfde lucntpostblad, 
^ gezonden vanuit Grays Essex 

om 7.45 pm op 18 mei 1948 met 
dezelfde routeaanduiding en 
gericht aan hetzelfde adres gaat 
regelrecht naar Batavia, zoals 
uit het aankomststempel blijkt: 
BATAVIA CENTRUM 27.5.488. 
Na negen dagen is het postblad 
op de plaats van bestemming. 

Afb.4 
Dit luchtpostblad, verzonden 
vanuit Grays Essex om 7.45 pm 
op 14juni 1948, heefteen aantal 
kenmerkende verschillen met de 
vorige exemplaren: 
Twee dagen na de verzending 
in Grays, op 16 juni 1948 wordt 
op het Marinepostkantoor te 
Amsterdam aan de voorkant 
van het luchtpostblad een ovaal 
doorgangsstempel geplaatst in 
rode inkt. Ook wordt de bestem
ming, het schip Van Galen, on
derstreept. Van de in Engeland 
geplaatste routeaanduiding 
'Via KLM Amsterdam' wordt 
om verwarring en vertraging te 
voorkomen, de plaatsnaam Am
sterdam doorgestreept. Deze 
werkwijze lijkt te werken, want 
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Aft. 7 

AAN, 

uit het groene ovale aankomst
stempel van het marinepost
kantoor te Batavia bliikt dat het 
luchtpostblad al vijf Jagen later, 
op 21 juni 1948, op de plaats 
van bestemming arriveert. 

Aft . 5 
Op 25 juli 1948 wordt om 5 
pm dit luchtpostblad in Greys 
Essex gestempeld. Maar het 
machinestempel raakt alleen 
de aan de linkerkant geplakte 
Engels zegels voor de zee
postfrankering van 3 pence 
naar Nederland. Dit wordt in 
Nederland gecorrigeerd door de 
Nederlandse postwaarde van 
10 cent af te stempelen met het 
correctiestempel 'Posterijen'. 
Ook wordt daar de bestem
ming 'Van Galen'onderstreept. 
'Via KLM Amsterdam Holland' 
wordt op dit luchtpostblad als 
routeaanduiding gebruikt. 
Helaas ontbreekt een aankomst
stempel, zodat de reisduur 
van het luchtpostblad niet te 
achterhalen is. 

Aft. 6 
Door gebruik te maken van 
zeepost naar Nederland kon 
twee pence bespaard worden. 
Mevrouw D.D. Rooseboom 
Carter heeft op dit luchtpostblad 
als bijfrankering de 3d. herinne
rings postzegeivan de Olym
pische spelen 1948 gebruikt. 
De Engelse bijfrankering en de 
Nederlandse postwaarde wor
den met het machinestempel 
Barking, Essex gestempeld op 
24 september 1948 om 7.45 pm. 
De veerdienst Harwich  Hoek 
van Holland was maar een paar 
mijl van Barking en daardoor 
kon de post net zo snel als met 
luchtpost naar Nederland. 
Weer wordt op het marinepost
kantoor Amsterdam, het schip 
Van Galen onderstreept, maar 
het doorhalen van de plaatst
naam Amsterdam in de route
aanduiding wordt nagelaten. 
Toch arriveert het luchtpostblad 
na zes dagen op de plaats van 
bestemming, zoals uit het ovale 
groene aankomststempel blijkt, 
marinepostkantoor Batavia, 30 
sep. 1948. 

Tenslotte 
Ook in de jaren twintig en der

tig van de vorige eeuw komen 

sporadisch dergelijke mengfran
keringen voor Het in afbeelding 
7 getoonde poststuk, ook met 
een vorstelijke mengfrankering, 
dateert uit 1932. De brief werd 
eerder afgebeeld en beschreven 
op bladzijde 67 in het luchtpost
historische werk 'Introducing 
Combi  Mail' geschreven door 
mijn vader Frans van Beveren. 

Aft. 7 
Deze bijzondere luchtpostbrief 
uit Taunton, Somerset heeft 
een gecombineerde Engels / 
Nederlandse frankering. De 
briefis gestempeld' TAUNTON 
SOMERSET/4jA9PM32'en 
wordt verzonden naar Soerabaja. 
De routeaanduiding 'via Amster
dam Holland' is door de op de 
achterzijde vermelde afzender op 
de brief geschreven. 
Britse post voor de luchtverbin
ding van Amsterdam naar Neder
landslndië werd al vanaf sinds 25 
september 1930 geaccepteerd. 
Het enkelvoudige luchtrecht 
vanuit Engeland naar Nederlands
Indië was 1/ 5>4d. (een shilling, 
vijf en halve pence). Het Britse 
postkantoor vermeldde met een 
zwart 'T'stempeltje dat er te wei
nig port was betaald, maar hield 
geen rekening met de aangeduide 
route via Amsterdam. Daarvoor 
klopte het tarief wel: 2>i pence 
vooreen brief naar Nederland en 
daarna voor luchtpostverzending 
naar NederlandsIndië 36 cent, 6 
cent briefport ■\ 30 cent luchtrecht. 
Het postkantoor te Amsterdam 
annuleerde daarom de 'T'. 
De brief werd vervoerd met de 
KLM Fokker FVII,PHAID DUIF, 
(Smimoff/Parmentier). 
De luchtpostbrief heeft als * 

aankomststempel op de achter
kant Soerabaja 18I1932, Door 
de KLMroute via Amsterdam te 
gebruiken, bespaarde de afzender 
bij benadering omstreeks 6 pence. 

Browermelding: 
Frans J. van Beveren, Introducing 
CombiMail, Aeropostal History, 
Groningen 1997 
B. Hellebrekers en j . van den 
Berg, Geuzendam's Catalogus 
van de Postwaardestukken 
van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen, Arnhem 2008 
J. Hintzen, Luchtpost een 
boeiende Geschiedenis, Leek 
2007 

\ 

^HÄNazav 



SAMENSTELLING J E C M DEKKER, POSTBUS 157, 
2640 AD PIJNACKER  EMAIL VLIEGDEKfJGMAIL COM 

ZEPPELIN 
Op 662010 was er een 
herdenkingsvaart vanwege 
80 jaar ZuidAmerikaanse 
zeppelinvaart met de LZ 
127 Graf Zeppelin, [i] 

LUFTHANSA 
Nog een nakomertje van de 
Olympische Spelen: Wenen 
UNO post van de Oosten
rijkse ploeg via Frankfort 
naar Vancouver. [2] 

PAR AVION 
AIR MAIL 

50 A n n i v e r s a r y 
of First Jet Flights over the 
North Atlantic with 
Boeing 707 Intercontinental by 

Op 2g maart van Tasjkent 
naar München met de 
B737 [5] 

Ook op 29 maart nog een 
vlucht van Geneve UNO 
en Wenen UNO post van 
Düsseldorf naar Danzig; 
gevlogen werd er met een 
CRJ 200. [6] 

I Exptétor 
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Op 22 april was er een 
vlucht van Chisinau 
(Moldavië) naar München 
met een Canadairgoo. [7] 

Op 26 april was er een 
vlucht van Düsseldorf 
naar Edinburg met de 
CRJ70o.[8] 

En als laatste in april een 
vlucht van München naar 
Riyad v.v. met de B737. 
[9] 

LUFTPOST 
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Sporen op grote hoogte 
L.A.C.A. staat voor Latin 
American Collectors As
sociation. De vereniging 
wil door het beleggen 
van bijeenkomsten en het 
uitgeven van een blad het 
bestuderen van de filatelie 
in Midden - en Zuid-Ame
rikaanse landen bevorde
ren. Voor verzamelaars in 
het Nederlandse taalge
bied wordt Corre(i)o 
Latino Americano uitge
geven. Het maartnummer 
staat bi|na geheel in het 
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Peruaanse postbedrijf. 
Met de wet van 8 juli 
1862 kregen de staats- en 
particuliere spoorwegen 
de verplichting om post te 
vervoeren. In veel treinen 
werd ook post verwerkt 
(gesorteerd, gestempeld). 
De spoorlijnen in Peru 
en de gebruikte stempels 
worden in het artikel van 
Vinkenborg uitgebreid, 
goed geïllustreerd en 
overzichtelijk bespro
ken. Voor wie kennis wil 
maken met de activiteiten 
van de vereniging is er 
een mooie website: 
tuiDUJ.laca.nl. 

teken van het postverkeer 
in Peru en de rol van de 
Spoorwegen daarbij. 
Hans Vinkenborg vertaal
de en bewerkte daarvoor 
een artikel van Guillermo 
J. Llosa. 
In Engeland reed in 1825 
de eerste spoortrein, 
tussen Stockton en 
Darlington. In Nederland 
stoomde in 1839 de eerste 
trein tussen Amsterdam 
en Haarlem. In Peru werd 
op 5 april 1851 een traject 
van veertien kilometer in 
gebruik genomen tussen 
Lima en Callao. Net als 
in Nederland ging het 
in Peru aanvankelijk om 
particuliere initiatieven. 
Maar al snel sprong de 
overheid bij, omdat zij 
het economisch belang 
inzag van een goed 
ontwikkeld spoorwegnet. 
De meeste spoorlijnen 
hadden tot doel om het 
handelsverkeer op gang 
te brengen naar gebieden 
die belangrijk waren in 
agrarisch opzicht, of waar 
mijnbouw plaatsvond. 
Peru ligt aan (de uitio-
pers van) de Andes. Het 
land kent grote hoogte
verschillen en daardoor 
werd de aanleg van het 
spoorwegnet een zeer 
kostbare zaak. Van de 
komst van de spoorwe
gen profiteerde ook het 

Havelaar herdrukt 
Het zomernummer van 
Druk Doende, het blad 
van de filatelistische 
motiefgroep 'Papier & 
Druk' biedt weer een rijke 
variëteit van allerlei 'pa
pieren zaken'. Schrijvers, 
boeken, archieven, pen
nen en drukpersen, druk
technieken en postzegels. 
Druk Doende biedt van 
alles wat. 
Zo staat de redactie stil 
bij het feit, dat 150 jaar 
geleden de eerste druk 
uitkwam van de Max 
Havelaar. Misschien is dit 
wel een van de belang
rijkste Nederlandstalige 
boeken, geschreven door 
Eduard Douwes Dekker 
(Multatuli). Dit jaar zal 
een 'hertaalde' versie 
verschijnen, die het boek 

voor een breed publiek 
toegankelijk moet maken. 
Omdat Multatuli zijn 
boek schreef op een 
koude zolderkamer in 
Brussel, heeft de Belgi
sche Post aandacht aan 
hem geschonken. 
Leuk is ook de hernieuw
de aandacht voor een 
boekje dat ik mijn leer
lingen al jarenlang warm 
aanbeveel: De Bovenba-
zen van Marten Toonder. 
Het verhaal werd voor 
het eerst gepubliceerd in 
1963. In 1973 kwam een 
goedkope herdruk uit, 
met een zeer informa
tieve inleiding over het 
karakter van Olivier B. 
Bommel en het bijzon
dere taalgebruik van 
Toonder. Dat de Bezige 
Bij het verhaal opnieuw 
uitbrengt, heeft alles te 
maken met de actuali
teit. In De Bovenbazen 
verzeilen heer Bommel en 
Tom Poes in een avontuur 
vol problemen die nog 
steeds actueel zijn. Het 
gaat over ontbossing, de 
consumptiemaatschappij, 
duurzame energie, de ver
nietiging van landschap 
en de lastige afweging van 
economische belangen 
en natuurbehoud. Maar 
wat vooral opvalt zijn 
de parallellen met de 
huidige financiële crisis. 
Er wordt gekonkeld in 
de top van het bedrijfs
leven, beleggingen 
blijken waardeloos te 
zijn, bediende Joost raakt 
al zijn spaarcentjes kwijt 
door in aandelen DDT te 
investeren. De geldwereld 
is op hol geslagen; het 
faillissement van Icesave, 
de beurscrisis. Dirk Sche-
ringa en de DSB-perikelen 
lijken bijna een inspira
tiebron voor dit verhaal te 
zijn geweest. Wie geïnte
resseerd is in de 'onna
volgbare oplossingen' die 
een heer van stand ons 
in zulke moeilijke tijden 
biedt, moet snel naar de 
boekwinkel. 

Valse draken met muziek 
De Studiegroep China 
Filatelie laat vier keer per 
jaar een fraai uitgevoerd 
Bulletin verschijnen, met 
een mooie, gevarieerde 
inhoud. Het meinummer 
schenkt o.a. aandacht 
aan de Drakenzegels van 
Japan (1871-1872). Bij 
het tot stand komen van 

deze postzegels heb
ben Hollanders nog een 
niet onbelangrijke rol 
gespeeld. De zegels zijn 
in koperdiepdruk vervaar
digd; de kunst van het et
sen hadden de Japanners 
van enkele Nederlanders 
geleerd. 
Wie deze zegels in zijn 
verzameling wil opnemen 
dient heel zorgvuldig 
te werk te gaan. Verval
singen zijn namelijk in 
gigantische hoeveelheden 
op de markt gekomen en 
veel van die vervalsingen 
zijn slechts door experts 
als zodanig te herkennen. 
Voor wie het zelf wil pro

laten verschijnen, o.a. in 
samenwerking met Ne
derland (2005, Waterma
nagement). Het lijkt erop 
dat het aantal tweeling
uitgiften nu wat begint te 
minderen, maar in China 
Filatelie zijn er al heel 
wat stukjes aan gewijd. 
Aflevering 11 gaat over 
de dubbeluitgiftes met 
Polen en Oostenrijk. Bij 
het Chinees-Oostenrijkse 
project stonden - hoe 
kan het anders- muziek
instrumenten centraal. 
Mozart, een vleugel en de 
Salzburger skyline, veel 
fantasie is voor de pro
ductie van zo'n postzegel 
kennelijk niet vereist. 
Met maximumkaarten, 
zwartdrukken, vellen met 
siertabs en fdc's worden 
de muziekliefhebbers 
bediend. Wie meer over 
de vereniging wil weten 
en lezen: www.chinafila-
telie.nl 

Grootse plannen 
De Nederlandse Aca
demie voor Filatelie 
is begonnen met een 
ambitieus meerjarenpro
ject: het in kaart brengen 
van alle oude postroutes 
waarover - tot 1795 - de 
handelspost van en naar 
de Noordelijke Neder
landen werd vervoerd. 

beren (dat herkennen!) 
geeft China Filatelie wat 
eerste aanwijzingen. 
Verder onder meer 
aandacht voor lokaalpost 
van de plaatsen Wuhu en 
Tientsin, met informatie 
over zegels, stempels en 
'bedrijfsvoering' van deze 
Local Posts. 
Ook nieuwe uitgiften van 
de Volksrepubliek China 
passeren de revue. China 
heeft de laatste tijd nogal 
wat tweelinguitgiften 

Niet alleen worden die 
routes beschreven, ook 
postmerken en port-
tarieven worden geana
lyseerd. De leden van 
de Academie trekken er 
5-6 jaar voor uit om deze 
postroutes in artikelvorm 
te beschrijven, waarna de 
artikelen - aangevuld met 
commentaren en nieuwe 
vondsten/informatie -
in boekvorm door de 
Academie zullen worden 
gepubliceerd. 

http://www.chinafilatelie.nl
http://www.chinafilatelie.nl


Kees de Baar is coördina
tor van het project en be
spreekt samen met Kees 
Adema in Notities nr. 40 
(april 2010) de postroutes 
naar Zuid-Duitsland en 
Italië. De Nederlandse 
correspondentie ging 
daarbij via Keulen (tot 
circa 1640). Een tweede 
artikel zal gaan over de 
grenskantoren van de 
Rijkspost die Keulen als 
grenskantoor gingen 
vervangen. 
Niet alle getoonde brie
ven in het eerste artikel 
zijn daadwerkelijk van 
of naar de noordelijke 
Nederlanden gegaan om 
de simpele reden, dat 
er - tot nu toe - nog maar 
weinig beeldmateriaal 
beschikbaar is. De Baar is 
daarom gestart met een 
beeldbank van brieven die 
over postroutes van en 
naar de Republiek hebben 
gelopen. Het gaat daarbij 
vooral om brieven met 
karakteristieke kenmer
ken: routeaanduidingen, 
specifieke postmerken 
of deelporten, waardoor 
de brief duidelijk tot 
een bepaalde route te 
herleiden is. Met zulke 
brieven, maar ook met 
kaartjes e.d. kunnen dan 
toekomstige publicaties 
geïllustreerd worden. 
Verzamelaars die zulke 
brieven bezitten, kunnen 
zich met Kees de Baar in 
verbinding stellen: 
kdebaar@zeelandnet.nl 

Stempels, kaarten en 
raadsels 
Het Mededelingenblad 
van de Studiegroep Zuid
west Pacific laat zien hoe 
rijk, veelzijdig en kleurrijk 
de informatie kan zijn 
die een studiegroep haar 
leden te bieden heeft. 
Het is een flink terrein 
dat bestreken wordt: de 
(voormalige) Overzeese 
Rijksdelen en een gebied 
dat aangeduid wordt 
met Australasia. Volgens 
Wikipedia bestaat dat uit 
Australië, Nieuw Zeeland, 
Nieuw Guinea en nabu
rige eilanden in de Pacific. 
In het eerste nummer 
van de 42e jaargang 
vinden we o.a. artikelen 
over punt- en haltestem
pels van Nederlands-
Indië en over luchtpost in 
Nederlands-Indiè in de 
jaren 1933-1943 (vervoerd 
door de KNILM). Een stuk 
(in het Duits) van Heiner 
OUmann laat zien hoeveel 
er te ontdekken valt aan 
(moderne) poststempels 
van Indonesië. 
Veelzijdig: ook enkele 
ansichtkaarten komen 

langs, met aandacht voor 
de beeldzijde (paarden en 
runderen komen slechts 
zelden voor op ansicht
kaarten van Nieuw Gui
nea) en voor filatelistische 
bijzonderheden: tarieven, 
tariefontduiking, stem
pels, enz. 
Suriname ligt natuurlijk 
niet echt in de Pacific, 
maar is wel een voormalig 
overzees gebiedsdeel en 
dat verklaart de artikelen 
over een aantal bijzondere 
onderwerpen. Zo worden 
er enkele nieuwe ontdek
kingen gemeld op het 
gebied van de Surinaamse 
eerstedagenveloppen en 
vervolgt Bert van Mar-
rewijk zijn speurtocht 
naar de raadselachtige 
'Port Payé'-opdrukken op 
Surinaamse postzegels uit 
de jaren 1995-1997. Het 
gaat daarbij vooral om 
het antwoord op de vraag 
welke frankeerwaarde die 
opdrukken vertegenwoor
digen. Een bevredigend 
antwoord is er nog niet, 
maar als Bert zoekt zal hij 
vinden. 
Een mooie vondst deed 
Han Dijkstra in de editie 
2010 van de NVPH-
catalogus. Bij de rubriek 
'Portzegels' van Neder
lands Nieuw Guinea (blz. 
537) wordt een afljeelding 
getoond van een blokje 
Nederlandse portzegels 
die in Nieuw Guinea 
gebruikt werden in de 
periode 1950-1953. 
Dijkstra maakt aanneme
lijk dat met het stempel 
van Hollandia op deze 
zegels gerommeld is, 
misschien is er zelfs 
sprake van een vervalsing. 
In ieder geval kwam het 
gebruikte openbalk stem
pel pas in 1961 in gebruik. 
Scherp! 

BUITiNIANDSE BIADEN 

London calling 
Afgelopen voorjaar was 
ik op de tentoonstelling 
London 2010. Een goede 
gelegenheid om eens wat 
handelaren te bezoe
ken die ik normaal niet 
tegenkom en om talloze 
fraaie verzamelingen te 
zien. Natuurlijk heb ik 
ook rond gekeken bij de 
filatelistische tijdschrif
ten. Dit begon al bij de 
ingang, waar bleek dat 
de twee belangrijkste 
postzegelglossy's beide 
een extra nummer hadden 
uitgegeven. 

Het thema van de postze
gelfestiviteiten in Londen 
was de koning-filatelist 
George V. Gibbons Stamp 
Monthly laat een aantal 
juweeltjes uit de verzame
ling van deze koning zien. 
Een van de juweeltjes uit 
deze verzameling is de 
ongebruikte 2d. Post Of
fice zegel van Mauritius. 
Deze zegel was in 1904 
door de koning (toen nog 
prins van Wales) aan
geschaft: op een veiling. 
Deze zegel was ontdekt 
in een oude verzameling 
in een schoolschrift, die 
was opgezet door een 
schooljongen. Na de ont
dekking werd deze geveild 
en bracht maar liefst GBP 
1.450 op. Het verhaal gaat 
dat een vertrouweling van 
de kroonprins hem in een 
telefoongesprek vertelde, 
dat een of andere 'damned 
fool' GBP 1.450 had uitge
geven voor een postzegel, 
waarna de kroonprins het 
antwoordde "I was that 
damned fool". Een ander 
pronkstuk is de enige 
brief met de Tyrian Plum, 
een zegel van 2d. die op 

het laatste moment niet 
is uitgegeven door het 
overlijden van Edward VII. 
George V ontving deze 
brief op de dag, dat hij 
werd gekroond. George V 
verzamelde bij voorkeur 
ongebruikte zegels van 
het Britse Imperium. Hij 
besteedde drie mid
dagen per week aan zijn 
verzameling, samen met 
de conservator (tot op 
heden is er nog steeds 
een conservator van de 
Koninklijke verzameling). 
Als koning moest hij 
uiteraard alle ontwerpen 
met zijn aflDeelding goed
keuren, voordat ze naar de 
drukkerij gingen. Zonder 
uitzondering gingen deze 
ontwerpen naar de druk
ker met een begeleidend 
briefje, dat de koning de 
ontwerpen na gebruik 
graag terugontving. De 
verzameling bevat dan 
ook een grote hoeveelheid 
proeven. 
Ook Stamp and Coin 
Mart gaf een London 2010 
Special uit. Deze bevat 
een boeiend artikel over 
'internationaal tentoon
stellen'. Men kan lezen 
hoe een verzameling 
beoordeeld wordt, wat 
voor soorten verzamelin
gen er zijn en waar men 
op moet letten bij zelf 
tentoonstellen. Verder een 
bijzondere wandeltocht 
door de Londense City. In 
tegenstelling tot de ge
wone toeristenattracties, 
wordt dit keer gewezen op 
bezienswaardigheden in 
deze wijk die betrekking 
hebben op de postge-
schiedenis van Londen. 
Men bezoekt onder meer 
het hoofdpostkantoor, het 
standbeeld van Rowland 
Hill en the Guild Hall. 

Stel, dat TNT Post zou 
besluiten om elke drie jaar 
van drukker te wisselen 
voor de Beatrix-emissie 
en daarbij verschillende 
druktechnieken te accep
teren; Als ze dan ook nog 
zou besluiten om in elk 
prestigeboekje een aantal 
Beatrix-zegels op te ne
men, liefst van incourante 
waarde en als ze daarna 
ook nog eens zou beslui
ten op de grotere tentoon
stellingen velletjes van 
elf verschillende Beatrix 
zegels uit te geven en af en 
toe voor de aardigheid een 
oude vorst(in) naast Hare 
Majesteit te plaatsen, krijg 
je ongeveer het emissie-
beleid, dat de Royal Mail 
hanteert met de immens 
populaire Machin-uitgifte. 
Het juninummer van 
Gibbons Stamp Monthly 
geeft een overzicht van de 
oogst van de tentoonstel
ling London 2010. Hierbij 
zitten weer vele nieuwe 
varianten van de Machin 
uitgifte. Hierbij inderdaad 
de onvermijdelijke duo
zegel met George V, een 
miniatuurvelletje en een 
prestigeboekje, waarin 
Machin-zegels uit het ver
leden met een afwijkende 
druktechniek worden 
gepresenteerd. Daarnaast 
staan de nieuwe Machins 
die horen bij de laatste 
tariefwijziging. Nieuwe 
kleuren met flitsende 
namen als 'shocking pink' 
en 'rhododendron' en 
nieuwe waarden. 

Opdrukzegels zijn over 
het algemeen (een paar 
Oostenrijkse uitge
zonderd) niet mooi te 
noemen. Ze zijn wel 
fascinerend, want er 
zit nogal eens een stuk 
geschiedenis achter. Wist 
u, dat de eerste opdrukken 
op Britse zegels versche
nen in 1880 voor de Britse 
postadministratie in Cy
prus en dat de laatste uit 
de roulatie zijn verdwenen 
toen Groot Brittannië 
zijn laatste buitenlandse 
kantoor in Oman sloot? 
De GB Overprints Society 
viert haar 40-jarig jubi
leum met een aantal fraaie 
artikelen in de Gibbons 
Stamp Monthly van juni. 
Het eerste hiervan gaat 
over de Britse aanwezig
heid in de Levant. Kort na 
de Krim-oorlog sluiten de 
grote westerse mogend
heden een verdrag met 
Turkije betreffende het 
openen van postkantoren 
in Turkse havenplaatsen. 
Groot Brittannië opent 
5 kantoren in Constanti-
nopel, Smyrna, Beyrout, 
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Stamboul en Salonica. 
Deze kantoren verwerkten 
hun post naar het westen 
via scheepvaartroutes. Tot 
1875 variëren de posttarie-
ven sterk afhankelijk van 
de gekozen route, na de 
UPU conferentie van 1875 
is hier geen variatie meer 
in. Het artikel toont een 
aantal fraaie poststukken 
van deze kantoren die in 
eerste instantie gewoon 
Britse zegels gebruikten 
en later overgingen op 
zegels met de waarde
aanduiding in Turkse 
piasters. 
Verdere artikelen gaan 
over Britse portzegels 
met de opdruk Southern 
Rhodesia en de MEF 

opdrukzegels voor de 
Dodecanesos. 
Een terugkerende rubriek 
in de Stamps Monthly is 
de 'niet-uitgegeven'- ze
gels van de Hedley Adams 
Mobbs collectie. Mobbs 
was een architect, bijen
houder, pianist, astro

noom, tumier en cartoo
nist die afwijkende versies 
van bekende Britse zegels 
maakte. Deze maand een 
hilarische Australische 
zegel die is voorzien van 
de landsnaam 'Oz' omdat 
dit door de lokale bevol
king makkelijker te lezen 
zou zijn. 

Tijdens London 2010 
had ik het genoegen om 
eens bij te kletsen met 
de redacteuren van het 
eerder besproken Stamp 
and Coin Mart. Het werd 
door hun zeer op prijs 
gesteld, dat we het blad 
indertijd als tijdschrift van 
de maand hadden. Het ju-
ninummer was zeker het 
lezen waard. Een opval-

'r^rvXz-ee^f^^^' 

lend verschil met Stamps 
Monthly is, dat er meer 
aandacht wordt besteed 
aan andere landen. In 
deze categorie valt het ar
tikel over de lokale zegels 
van Mantsjoerije, een deel 
van China, dat reeds in de 
ige eeuw in de belangstel
ling van zowel Rusland 
als Japan stond. Hier ligt 
onder meer de strate
gisch gelegen haven Port 
Arthur, (thans Ryojun) 
die een belangrijke rol 
speelde in de Russisch-
Japanse oorlog van 1905. 
In 1931 valt Japan het 
gebied binnen, en sticht 
daar het 'autonome' land 
Mantsjuko, dat overigens 
nergens erkend wordt. Er 
worden hier door de Ja
panners ook eigen zegels 
uitgegeven, uiteraard nau
welijks getolereerd door 
de Chinese posterijen. 
Aan het eind van de twee
de wereldoorlog wordt het 
gebied bezet door troepen 
van de Sovjet Unie. Deze 
verlaat het gebied weer in 
1946, en laat het gebied 
aan de strijdende troepen 
van de Chinese nationa
listen en communisten. 

Deze handelen op postaal 
gebied vrijwel identiek. De 
aanwezige zegels worden 
zo snel mogelijk voorzien 
van een Chinese opdruk. 
Opvallend is, dat in de ge
bieden die veranderen van 
bezetter, de beide Chinese 
groepen eikaars zegels 
blijven gebruiken. Al met 
al resulteert dit in zo'n 
3.000 zegels die in geen 
enkele algemene catalo
gus staan, nauwelijks in 
algemene verzamelingen 
voorkomen, maar op ter
mijn zeker in de Chinese 
speciale catalogi zullen 
verschijnen. De auteur 
geeft aan, dat het hier gaat 
om een onontgonnen ge
bied met mogelijkheden, 
waar overigens ook veel 
vervalsingen van bestaan. 
Verder in het blad wordt 
een lans gebroken voor 
het verzamelen van sou
venirs van filatelistische 
tentoonstellingen. Het 
betreft hier vaak vignetten 
welke met dezelfde zorg 
zijn ontworpen en gedrukt 
als postzegels die boven
dien een beperkte oplage 
hebben, maar niettemin 
niet onbetaalbaar zijn. 
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SIS 

Voor- en achterziide van een 
bierviltje met reclame voor 
'Oberlahnstein Victoria-Water'. 
Op lo septembengiö schreven 
Alex en Hendnk aan sergeant 
Knetemann in hetVeldleger: "We 
zitten in Café Royal, 't is kwart 
voor twaalf n.m. De muziek 
speelt: 'Wil je trouwen?' Een 
Belgische soldaat loopt net kot
send naar buiten. Een kelner er 
achteraan om zand te strooien." 
Het viltje werd in Groningen 
ter post bezorgd, nadat er een 
frankeerzegel van 2>2 cent op 
was aangebracht, als was het 
viltje een bnefkaart. De post 

beschouwde het viltje echter als 
een briefen bezorgde deze aan 
sgt. Knetemann pas, nadat deze 

% 

f A cent port had voldaan (zie 
aanduiding "7/4" op adreszijde). 
Het bnefport bedroeg namelijk 

5 cent, dus 2)4 cent meer dan 
was geplakt, terwijl bovendien 
de 5 cent verhoogde port moest 
worden voldaan. 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft 
de Post de sergeant het viltje in 
een zogenaamde postdienst-
enveloppe aangeboden met 
daarop een portzegel van fA 
cent. Hierdoor voorkwamen de 
Posterijen, dat de geadresseerde 
de boodschap snel las en vervol
gens de zending weigerde en het 
verhoogde port met Betaalde. 

Gert Holstege 



DE ZEGELS VAN 
HET YÖLKERSCHUCHTDENKMAL 

BIJ LEIPZIG 
■ ARTIJN STEENIEItGEN, ZWOllE 

Ulbricht, 1952 
Tijdens het tweede Partijcon
gres van de Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands, dat 
in juli 1952 in Berlijn plaatsvond, 
verklaarde partijleider Walter 
Ulbricht dat het bestuderen van 
de geschiedenis van Duitsland 
van het grootste belang was 
voor de toekomst van de DDR: 
"Jeder versteht, welche grosse 
Bedeutung das wissenschaßiche 
Studium der deutschert Geschichte 
fiir den Kampf um die nationale 
Einheit Deutschlands und für die 
Pflege aller grosser Traditionen des 
deutschen Volkes hat, besonders 
gegenüber dem Bestreben der 
amerikanischen Okkupanten, 
die grossen Leistungen unseres 
Volkes vergessen zu machen." Het 
Staat er niet letterlijk, maar de 
geschiedschrijvers van de partij 
wisten genoeg: ze moesten als 
de wiedeweerga op zoek naar 
momenten waarop Rusland en 
Duitsland samen geschiede
nis hadden geschreven, en na 
wat zoeken kwamen ze uit bij... 
Napoleon. 
Nadat Napoleons invasie van 
Rusland was stukgelopen, 
begonnen zijn legers in oktober 
i8 i2 aan de terugtocht vanuit 
Moskou. Achterna gezeten door 
de Russen bereikten de restan
ten van deze legers begin 1813 
Pruisen. Pruisen sloot zich aan 
bij Rusland  d e Befreiungskrieg 
begon  en nadat ook Zweden 
en Oostenrijk zich tegen Napo
leon hadden gekeerd, kwam het 
in oktober 1813 bij Leipzig tot 
een treffen tussen Napoleons 
legers en de gezamenlijke tegen
standers, de zogenaamde Zesde 
Coalitie. Het zou de grootste 
veldslag uit de geschiedenis tot 
dan toe worden, deze Völker
schlacht bei Leipzig. Een oog
getuige schreef dat een blik op 
het slagveld 'selbst dem gefühl
losten Kannibalen einen eiskalten 
Schauer durch alle Glieder gejagt 
und die Haare emporgesträubt 
haben würden.' Na enkele dagen 
vechten bleek de uitkomst 
dramatisch voor Napoleon. Op 
19 oktober moest hij de slag als 
verliezer ontvluchten en zich 
achter de Rijn terugtrekken. In 
precies een jaar tijd  Napoleon 
had Moskou op 20 oktober 1812 

Vlok bij Leipzig staat sinds 1913 een 91 meter hoog en 

126 meter breed monument, dot moet herinneren oon de 

slag, waarbij Napoleon in 1813 door een coalitie von Prui

sen, Rusland, Zweden en Oostenrijk verslagen werd: het 

Völkerschlochtdenkmol. ( 1 ) In de OOR was het monument 

een geliefd onderwerp voor postzegels. 

verlaten, Leipzig moest hij op 19 
oktober 1813 opgeven  had nij 
zijn macht over Europa verloren. 

Monument, 1913 
Duitsland dat van Napoleon 
wint en dat ook nog eens hand 
in hand met Rusland  mooier 
had Ulbricht het zich niet kun
nen wensen! Een in 1953 in de 
DDR verschenen wandelgidsje 
laat niets aan duidelijkheid te 
wensen over:"Der Entscheidung 
bei Leipzig war die Vernicht
ung der französischen 'Großen 
Armee' im Vaterländischen Krieg 
des russischen Volkes von 1812 
vorangegangen. Mit vorbildlichem 
Patriotismus hatte das Russische 
Volk unter der Führung des großen 
Feldhernn Kutusow Seine Heimat 
verteidigt und die Eindringliche aus 
dem Lande geworfen." Dit was het 
patriottisme waar Ulbricht naar 
zocht. Maar het verhaal was zelfs 
nog mooier Want het feestelijk 
herdenken van de overwinning 
in de 'Völkerschlacht' was al 
zo ongeveer op de dag van de 
overwinning zelf begonnen en 
had vele generaties doorstaan. 
De herdenking had zich in het 
collectieve Duitse geheugen ge
nesteld. In de 19e eeuw vertelde 
elke rechtgeaarde Duitser zijn 
kinderen van de glorieuze Duitse 
overwinning op Napoleon. Geen 
kind groeide op zonder van dit 
verhaal te horen. Bijna jaarlijks 
werd de slag feestelijk herdacht. 
Aan het eind van de ige eeuw 
ontstaat dan ook het plan de slag 
meteen heroïsch monument 
te herdenken. Het plan slaagt: 
op 18 oktober 1913 wordt het 
monstrueuze Völkerschlacht
denkmal zu Leipzig ingewijd. De 
inwijding leverde geen postzegel 
op, wel verscheen er een O f 
fiziele Postkarte zur Weihe des 

VölkerschlachtDenkmals am 
^S. Oktober 1913 (2). Toch haalt 
de Weihe wel de postgeschiede
nis: op de dag van de onthulling 
verstuurde ansichten kregen een 
speciaal stempel met een afbeel
ding van het monument en de 

tekst "Weihe des Völkerschlacht
Denkmals". (3) 

Hitler, 1938 
In 1938een jubileumjaar, de 
slag had 125 jaar geleden plaats 
gevonden  eigenden de Nazi's 
zich de geschiedenis van de Völ
kerschlacht toe door zich tot de 
'ware erven van 1813' te benoe
men. Maar erg groots werden 
de festiviteiten niet aangepakt. 
Er was  het kon niet anders 
 een fakkeloptocht, er waren 
toespraken, maar verder? Hitler 
keek liever terug op de Eerste 
Wereldoorlog, ook, natuurlijk, 
omdat hij daar zelf in had 
gevochten. En wat moest Hitler 
met een monument dat een 

1 Ansicht VolkerschlachtDenkmal, ca 7930 



3 Stempel 'Weihe des 
Völkerschlacht Denlt
ma/s'1810.1913. 

m 

gezamenlijke overwinning van 
Duitsland en Rusland herdacht? 
De Russen waren naast de joden 
staatsvijand nummer een. Dat 
het feest in 1938 toch doorging 
was vooral te danken aan het 
feit dat Rusland en Duitsland 
in 1938 officieel nog 'vrienden' 
waren. In 1943 werd de slag al 
niet meer herdacht. Dat kon 
ook moeilijk, na Stalingrad... 
Toch verscheen er in 1938 een 
Postkarte met een voordrukze
gel met een afbeelding van het 
Völkerschlachtdenkmal. De kaart 
verscheen ter gelegenheid van de 
Sonderausstellung 'die Sächsi
sche Briefmarke'. (4) 
Dat de Nazi's zich tot 'de ware 
erven van 1813' hadden be
noemd kwam Ulbricht natuurlijk 
goed uit. Hij kon het monument 
nu 'denazificeren', schoonvegen, 
en op zijn beurt de DDR of het 
socialisme tot de ware erven van 
1813 benoemen... 

'Zoals de Dom', 1954 
De eerste OostDuitse zegel met 
een afbeelding van het VöTker
schlachtdenkmal verschijnt op 
23 oktober! 954, ter ere van de 
dag van de postzegel. Centraal 
in beeld staat een markttafe
reel van de in Duitsland zeer 
belangrijke, jaarlijks gehouden 
Leipziger Messe; links de Dom 
van Keulen, rechts het Völker
schlachtdenkmal. (5) Op een 
banier staat de tekst: Für Frieden 
 Einheit Freiheit. Is het toeval 
dat het markttafereel geflankeerd 
wordt door de Dom en het mo
nument.' In zijn in 1814 versche
nen Ein Wort über die Feier der 
Leipziger Schlacht riep de dichter 
Ernst Moritz Arndt (1769 1860) 
al op tot de oprichting van een 
gedenkteken. Het moest, schreef 

hij, een 'acht germanischen 
Denkmals' worden: "grofS und 
herrlich wie ein Koloß, eine Pyra
mide, ein Dom in Köln." Deeer
stedagenvelop maakt nogmaals 
duidelijk dat de zegel voor de 
Tag der Briefmarke is uitgegeven, 
aan het Denkmal wordt geen 
extra aandacht besteed. (6) De 
zegel verschijnt ter ere van de 1. 
Zentrale Briefmarkenausstellung 
der Betriebsarbeitsgemeinschaf^ 
ten Philatelie ook in blokvorm 
maar ook nu krijgt het Denkmal 
geen extra aandacht. (7) 

Jubileumjaar, 1963 
Als het in 1963 precies 150 jaar 
geleden is dat Pruisen hand in 
hand met de Russen Napoleon 
versloeg pakt de Duitse post 
uit met een reeks zegels die 
de helden van deze Nationaler 
Befreiungskamp 1813 herdenken. 
Het Denkmal krijgt geen eigen 
zegel, maar dat wordt door de 
eerstedagenveloppen en de 
MaxiKarte ruimschoots goed
gemaakt. De vijf zegels van de 
nerdenkingsreeks vullen in totaal 
drie eerstedagenveloppen, en op 
elke  op de zegels na identieke 
 envelop krijgt het Denkmal 
een prominente plaats (8,9 en 
lo ) . Voor de MaxiKarte (er zijn 
er meerdere) is het niet anders: 
de kaart toont nooit het portret 
van de persoon op de zegel 
in zo'n geval toch gebruikelijk 
 maar altijd een of meerdere 
afbeeldingen van (delen van) het 
Denkmal, (n). 

Turn und Sportfest, 1969 
In 1969 verschijnt het Denkmal 
weer op een postzegel. Ditmaal 
is het op een zegel in een reeks 
ter gelegenheid van het Turn
undSportfest in Leipzig. Het 

6 DDR FDC mi 44SA, 1954. 
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is even zoeken, en je moet het 
weten, maar het Denkmal staat 
afgebeeld op de zegel met de 
laagste waarde, 5 Pf. (12). Op het 
eerste gezicht lijkt het Denkmal 
alleen maar afgebeeld te staan 
omdat het Turnfest toevallig in 
Leipzig plaatsvond, maar dat is 
te simpel gedacht. Aan het begin 
van de 1 ge eeuw - grofweg rond 
de tijd dat de Völkerschlacht 
plaatsvond - probeerde Friedrich 
Ludwig Jahn (1778-1852) be
staande theorieën over lichaams
beweging met nationalistische 
ideologieën samen te voegen. De 
turn bewegingen rond die tijd zijn 
niet te vergelijken met gymnas
tiek- of turnverenigingen zoals 
wij die nu kennen. De turnver
enigingen in de eerste helft van 
de 19e eeuw waren niet alleen 
sportverenigingen maar o o k - e n 
misschien wel: vooral - politieke 
bewegingen. De sportoefeningen 
waren voor de sterking van het 
lichaam, de tijdens de lange wan
delingen vertelde verhalen en 
gezongen liederen over grootse 
momenten uit het Duitse verle
den moesten de geest sterken. 
De rechtstreekse invloed van de 
ideeën van 'Turnvater' Jahn op 
de Völkerschlacht is niet g roo t -
die op het levend houden van de 
herinnering aan deze 'heroïsche' 
slag wel. 

Traditionsmarsch, 1983 
De machthebbers in de DDR de
den er van alles aan om de herin
nering aan de Völkerschlacht 
nieuw leven in te blazen. Er zijn 
de gekste memorabilia: buttons, 
pins, stickers, lucifersdoosjes-je 
kunt het zo gek niet bedenken of 
het is gebruikt. Een meer serieu
ze poging is de herdenkingsmars 
die plaatsvond tussen Wachau 
en Liebertwolkwitz; twee plaat
sen waar tijdens de Befreiungs
krieg zwaar gevochten is. In 1983 
vond de 4. Traditionsmarsch Wa
chau - Liebertwolkwitz plaats. Er 
verscheen een speciale envelop 
voorde mars, uitgegeven door 

de Kulturbund der DDR (13) en 
er kwam een speciaal poststem
pel in omloop. (14) 

Jubileumjaar, 1988 
Wachau speelde ook een rol op 
een in igSS-weereen jubileum
jaar! -doo r de Philatelistenver
band im Kulturbund der DDR 
uitgegeven ansichtkaart. De 
afbeelding met tekst laat weinig 
aan de fantasie over Onder een 
de aftocht blazend en duidelijk 
verslagen leger staat de tekst: 
"Napoleons Truppen auf den 
Rückzug durch Wachau." De 
tekst boven de afbeelding luidt: 
"1813 -1988175 Jahre Völker
schlacht bei Leipzig." (15). Ook 
nu werd, net als in 1983, een 
speciaal stempel vervaardigd: 
"Leipzig 1813 -1988175. Jahres
tag der Völkerschlacht." (i6). 
Maar omdat 1988 een jubileum
jaar was, was deze ansicht alleen 
niet genoeg. Op 30 augustus van 
dat jaar verscheen een postze
gel met een afbeelding van het 
monument, een zegel die ook 
in blokvorm verscheen, een blok 
met de zegel met het monument 
centraal in het midden. (17). 
Het zou de laatste zegel met 
een afbeelding van het Völker
schlachtdenkmal zijn - een paar 
jaar later was er van de DDR niet 
veel meer over. 

Lieu de memoire 
Tot slot: de Völkerschlacht - en 
vooral hetVölkerschlachtdenk-
mal - heeft in de historie diverse 
heren gediend. Bij de inwijding 
in 1913 was het vooral een monu
ment ter meerdere eer en glorie 
van Wilhelm II (1859-1941), 
de laatste koning van Pruisen 
en de derde (en ook laatste) 
keizer van Duitsland; tussen 
1933 en 1945 diende h e t - i n 
bescheiden mate-Adol f Hitler 
en na de Tweede Wereldoorlog 
pikte namens de DDR Walter 
Ulbricht het monument in. En 
elke broodheer veranderde de 
betekenis van het monument 
- het monument zelf het men, 
wat restauratiewerkzaamheden 
daargelaten, ongeroerd. Het is 
hét kenmerk van een lieu de me
moire: de plek of gebeurtenis zelf 
veranderd n ie t -de betekenis die 
machthebbers aan het moment 
of monument geven verandert 
met de generaties. En nu? Nu er 
in Duitsland geen allesoverheer
sende staatsnlosofie is.̂  Nu staat 
het er, nog steeds even indruk
wekkend als altijd, en roept het 
vooral die net omschreven ge
dachte op: hoe een monument, 
zonder zelf te veranderen, door 
de tijd heen steeds weer een heel 
ander monument kan worden. 
Zo diende het monument in 
2008 - niet gelogen! - als decor 
voor een poging de grootste 
Bratwurst ooit te braden... Daar 
had Ulbricht waarschijnlijk nooit 
op gerekend. 
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ARTIKEL 74  VERVALSINGEN VAN DE HOGE WAARDEN TRALIEZEGELS (1) 
(NVPH CAT. NRS 3 7 1 , 3 7 2 EN 373) 

INLEIDING 

Het is al weer drie jaar 
geleden, dat ik in juni 
2007 op pagina 441 in 
het aanvullend artikeltje 
'Waarom kennis van druk
technieken noodzakelijk 
is' het verschil tussen de 
normale zegels van het 
type Lebeau (vliegende 
duif) en de speciaal voor 
de traliezegels gedrukte 
postzegels beschreef. 
Bij het in mappen ruimen 
van een hoeveelheid foto's 
kwam ik een artikel tegen, 
geschreven en gepubli
ceerd op de pagina's 201 
en 202 van september
nummer 1951 van het 
Nederlandsch JVlaandblad 
voor Philatelie, waarin 
de postzegelhandelaar 
J. Mebus uit Amsterdam 
waarschuwde voor verval
singen van de traliezegels. 
Onder de letter c werd het 
volgende gepubliceerd: 
c. de originele opdruk is 

uitgevoerd in twee kleu
ren, n.1. bruinzwart voor 
het grootste deel van de 
opdruk en grijszwart voor 
de guilloches in het oog 
van de beide nullen, be
nevens in de boog van de 
5, onder de staart van de 5 
en boven de eerste nul; bij 
de vervalsing is alles dof
zwart. (De echte opdruk is 
in offset gedrukt; de valse 
in boekdruk). 

In het artikeltje 'Waarom 
kennis van druktech
nieken noodzakelijk is' 
heb ik geschreven dat de 
originele ondergrondze
gels van de traliezegels 
gedrukt zijn in rasterdiep
druk en dat de tweede 
drukgang, door de meeste 
verzamelaars 'opdruk' 
genoemd, de juiste 
benaming is eigenlijk 
'overdruk', eveneens in 
rasterdiepdruk is uitge

voerd èn niet, zoals in het 
hierboven aangehaalde 
artikel uitigsi, in offset. 

Gebruikte drukmethoden 
vervalste tralievorm 
De ondergrondzegel is 
speciaal in rasterdiepdruk 
gedrukt met een direct 
herkenbare afwijkende 
groene kleur. 
De zogenaamde 'over
druk' of'opdruk' van de 
normale in rasterdiepdruk 
vervaardigde traliezegels 
is gedrukt met een zwarte 
inkt. De waarde en de 
guillocheerlijntjes zijn alle 
met één en dezelfde druk
vorm, dus niet gescheiden 
en niet als twee afzonder
lijke drulwormen gedrukt, 
zoals bovenstaande tekst 
onder c. suggereert. 
Als dit wel het geval ge
weest zou zijn, zouden we 
verschillen in de positie 
van de waarde ten op

zichte van de guillocheer
lijnen moeten vinden, wat 
niet het geval is. 
Omdat de fijne lijntjes, 
gemaakt via een guillo
cheermachine, naderhand 
gerasterd zijn en deze in 
tegenstelling tot de waar
de geen 'volvlak' moeten 
weergeven, zijn de lijntjes 
'niet diep geëtst'. Dat wil 
zeggen, dat de rasternap
jes minder inkt bevatten 
en daardoor een 'lichtere 
toonwaarde' hebben. Het 
resultaat is dat men het 
idee krijgt, dat de zwarte 
inkt van de guillocheer
lijntjes grijs lijkt. 
Als men in de andere 
druktechnieken zo'n 
grijswaarde wil suggeren, 
moet men kleine raster
punten drukken, waarom
heen veel 'wit' van de 
achtergrond reflecteert, 
eigenlijk het rasterbeeld 
'overstraalt'. 

De druktechniek die men 
in eerste instantie voor 
de vervalste 'overdruk' of 
'opdruk' gebruikte was de 
boekdruk (hoogdruk). 
Naderhand werden ook 
vervalste 'overdrukken' 
of'opdrukken' gedrukt 
via offset (vlakdruk). De 
meest geëigende methode 
was gebruik te maken van 
zogenaamde de 'kleinoff
set' of'kantoorofFset' 
machines. 
Daarnaast kan men ver
valsingen vinden waarbij 
de 'overdruk' of'opdruk' 
via een kopieermachine is 
aangebracht. 
Tegenwoordig zou men 
via een inkjetprmter of 
laserprinter vervalsingen 
kunnen maken. 
Vervalsingen via raster
diepdruk zal men niet 
zien. Deze druktechniek 
is te kostbaar en vergt 
teveel kennis. 

■ ■■■■■ rww^t'www^m 

dkÉhAi iJILÉhJftiAlfta&AiAdI 
Afb. 1 100 c waarde trahezeflel (echte postzegel) Afb. 2  250 c waarde traliezeäel (echte postzegel) Afb 3  500 c waarde traliezegel (echte postzegel) 

Afb ia  deeiuergrotmg 10 en tjmlloche Ajb. 2a  deeluergrotmg 25 enguilloche Afb ja  deeluergrotmg 50 enguillochc 



AJb 00 - uergrotin^ van loo c luaarde van de zojjenaamde traliezcäel 
ig4o(NVPHct n r^ / i ) 

Verschillen in echte en 
vervalste 'overdruk' (of 
'opdruk') 
Als eerste laat ik u een 
vergroting zien van de 
100 cent waarde (afb. oo). 
U ziet duidelijk aan de 

randen van de cijfers de 
brokkelige rasterstructuur 
van de rasterdiepdruk. 
In de guillocheerlijntjes 
herkent u eveneens de 
fijne rasternapjes. In de 
bredere guillocheerlijnen 

tussen en in de cijfers is 
duidelijk te zien dat deze 
opgebouwd zijn uit meer
dere rasternapjes. 
Voor de duidelijkheid heb 
ik van alle in dit artikel 
getoonde zegels een deel-
vergroting gemaakt van 
de eerste twee cijfers en 
de daarbij aangebrachte 
guillocheerlijnen. 
Van de vervalste 'opdruk'-
zegels, afb. 5, 7 en 10, heb 
ik in 2002 een begelei
dend schrijven gemaakt 
voor een bevriende 
verzamelaar. De heer J.H. 
Rodenburg, helaas enige 
maanden geleden overle
den 'conservator' van het 
vervalsingarchief van de 
Rotterdamse Philatelisten 
Vereniging, heeft indertijd 
de gelegenheid gegeven 
om een aantal zegels met 
vervalste 'overdrukken' te 
fotograferen (zie afb. 11, 
12,13 en 14). De bekende 

verzamelaar R. Feenstra 
had de 'opdrukken' in 
verschillende ondertypen 
verdeeld. 
Ter vergelijking worden 
in de eerste drie afbeel
dingen de echte zegels 
getoond en de deelver-
groting. 
Afbeelding i en ia (100 c 
waarde, gedrukt in 
rasterdiep). 
Afbeelding 2 en 2a (250 c 
waarde, idem). 
Afbeelding 3 en 3a (500 c 
waarde, idem). 
Afbeelding 4 en 4a (100 c 
waarde). Postzegel 
gedrukt in offset en 
'overdruk' in boekdruk 
(hoogdruk), over het 
stempel heen. Boekdruk 
is te herkennen aan de 
zogenaamde kraalrand 
van het drukbeeld. 
Afbeelding 5 en 5a (100 c 
waarde). Postzegel 
gedrukt in offset en 

'overdruk' eveneens in 
offset. Het is een slechte 
'overdruk' op een 
postzegel met een 
verkeerde kleur. De niet 
volledige afstempeling is 
(Kam)pen 3 XI. 7V 
Afbeelding 6 en 6a (250 c 
waarde). Postzegel 
gedrukt in offset, de zeer 
slechte 'overdruk' in 
boekdruk. Van de fijne 
rasterstructuur van de 
guillocheerlijnen is niets 
meer te zien. Deze zijn 
aanelkaar geklonterd en 
hebben duidelijke 
kraalranden. 

Het tweede deel 
verschijnt in 
de komende editie. 

4 - 1 0 0 c maardetralieze^ 
m boekdruk) 

'vervalst! ouerdruk 

Afb 4a - deeluer^rotinfl 10 en ^uilloche 

Afb 5 - 1 0 0 c ujaarde traliezegel (uerualste ouerdruk 
m ofset) uerzameim^JH) 

Afb. 5a-deeluergroting 10 cnguüloche 

Afb 5 - 2 5 0 c waarde traliezegel (uerualste ouerdruk 
in boekdruk) 

Afb 6a - deeluerarotinfl 25 enauilloche 



Opgaven voor deze rubriek 
in het oktobernummer 2010 
(verschijnt 5 oktober 2010) 
moeten uiterlijk op i augus
tus 2010 in het bezit zijn van 
de redactie van 
'Filatelie', Postbus 84, 
3645 ZK Vinkeveen (tot 1 
sep.) o f Postbus 30014, 
1303 AA Almere (na i sep.) 
o f op die datum per e-mail 
(redartiecadcjilatclie.nl) zijn 
ingezonden. 

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 
slechts één telefoonnum
mer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no
taris 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 vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 
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 
verwijderde evenementen 
- eerst even met de organisa
toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2010 
27 en 28 augustus 2010: 
Hollandfïla 2010, handels
beurs, Veluwehal, Barneveld. 

^ i - io oktober: 
'^ Lissabon. Postugol 2010, 
^ FlP-tentoonstelling. H a l l van 
'^ de Associacao Industrial Por
ts tuguesa, Parque des Nacoes. 
= Onegeveer 3.000 kaders, alle 
^ tentoonstellingsklassen. 

15,16,17 oktober: 
Apeldoorn, Postex 2010, 
Americahal, Laan van Erica 
50, Cat 2 en 3 tentoonstelling 
met I en 2 kaderinzendin
gen, jeugdinzendingen en 
een promoties. Voor meer 
informatie: inJo@postex.nl 

tijdens de POSTEX 2010 in de 
Americahal. Thema: 65 Jaar 
Herstel Luchtpost Neder-
land-Indië. Zie ook: 
u)U) uj.de-vliegende-hoüander.com 
Openingstijden tentoonstel
ling: Zie POSTEX 2010. 

22, 23, 24 oktober: 
Weert. 
Raja 2010 - LimphilexXL, or
ganisatie pzv Filatelica Weert 
e.o. Cat.2 en 3 tentoonstel
ling in de Phlips van Horne 
Scholengemeenschap, Wer-
tastraat i, Weert. 

27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afri-
ka).Joburfl 2010, interna
tionale postzegeltentoon
stelling annex 23"= African 
International Stamp Exhibition. 
Hall 1 van het Sandton Con
vention Centre. Ca. 1.500 
kaders, Erehof, expositie 
van materiaal uit de archie
ven van de Zuid-Afrikaanse 
posterijen, ca. 100 handela-
renstands . Openingstijden: 
nog onbekend. Informatie: 
P.O. Box 412505, Craighall, 
20024 Zuid-Afrika, inJo(3) 
jobur320iostampshou).co.za of 
u;u;u).jobur320iostampshou). 
co.za. 

Zonstraat 33, v.a. ig. Tel: 
045-5415088. 

26 augustus: 
Schagen. Openluchtbeurs 
Centrum, 10-17. Tel: 
0228-513450. (reserveren 
verplicht) 

28 augustus: 
Alphen a/d Rijn. Maranat-
hakerk, Raadhuisstraat 
84, 930-1630. Tel: 0182-
395103/394584 of 06-
53260579. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

Oldenzaal. Café De Boom, 
Bentheimerstraat43,10-15. 
Tel: 0541-518026 

Zwolle. Clubgebouw van 
Jubal, Geert Grootestraat i, 
10-15. t^l- 038-4216493. 

4 september: 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 3993,1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

Lisse. ' t Poelhuys, Vivaldi-
straat i, 10-16. tel: 0252-
411406. 

524 
15-17 oktober 
Apeldoorn 
4gste Dag van de Aerojilatelie. 
Luchtposttentoonstelling 
van De Vliegende Hollander 

6 november 
Ede. Grote Postzegeldag met di
verse handelaren, volop gele
genheid om te ruilen en een 
aparte jeugdboek. Nieuwe 
locatie: Ons Huis, Prinsesse-
laan. Tel: 0318-641647. 
iDUJiD.deälobe-cde.n! 

2011 
28 april -1 mei: 
Luxemburg: Philalux, 
FEPA-tcntoonstellinfl. Poire 
Internationale, Luxem-
burg-Kirchberg. Klassen: 
Thematische en traditionele 
filatelie; postgeschiedenis, 
literatuur en jeugd. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

15 augustus: 
Kerkrade. Sjtaater Hoes, 
Schaesbergerstraat 27,10-15. 
Tel: 045-5415088. 

19 augustus: 
Kerkrade. Café Rolduc, 

Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt4,10-14. 
Tel: 0529-432746. 

Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,1315-1630. 
Tel:034i-256i63. 

Oosterhout. Wijkcentrum 
De Bunthoef, Bloemenhof 
2,13-16. 

Waalwijk. Buurthuis Bloe-
menoord, Bloemenoordplein 
3, 9-13. Tel: 0416-337982. 

5 september: 
Obdam. Ver. Gebouw De 
Brink naast RK Kerk, Dorps
straat 153-155, 9-12. Tel: 
0226-452047. 

9 september: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpennickstraat 14,10-17. 
Tel: 0113-227945. 

II september: 
Bilthoven. FCG Oost-Euro-

Eersteda^uit^ijten verzendklaar maken tijdens PianèteTimbre, Parijs (F) 

pa, 't Vogelnest bij Zuider
kapel, Boslaan 1,10-16. Tel: 
0346-572593 (na 19 uur) 

De Meern. De Schalm, 
Oranjelaan 10, 9-12. Tel: 
0348-443237. 

Dronten. Kerkcentrum 
'Open Hof', Copernicuslaan, 
1330-1630. Tel: 0321-314305. 

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

Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-56i3g2g (na 20 uur) 

Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 1230-1630. Tel: 
0228-513450 (na 19 uur). 

Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-1615. Tel: 
033-4943220. 

Maassluis. Koningshof 
Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 

j 12 september: 
I Anna-Paulowna, Ontm.Cntr. 
I Veerbrug, Sportlaan 21, 930-

i3.Tel :0223-53i5i8. 

Boxtel. Den Tijberzaal, 
Vmbo-college Boxtel, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 

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

Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,10-13. te': 024-
6414349/6413608. 

16 september: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, v.a. 19. Tel: 
045-5415088. 

18 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberasstraat, 930-15. Tel: 
0297-343885/340257. 

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

Boskoop. 'De Stek', Put-
telaan 148 (naast Aldi), 
13-17. Tel: 0182-615136/0172-
2i6o5g/2i5264 (zaal). 

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

Markelo. Socuruimte sport
hal 'De Haverkamp', 10-16. 
Tel: 0547-363000. 

Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d. Haarlaan 6, 9-13. 
Tel: 0297-289322. 

Waalwijk. Hotel Waalwijk, 
Burg. van de Klokkenlaan 55, 
09-17. Tel: 0416-274038. 

Woerden. Al Barid, 'Excel-
cior'. Singel 45a, g30-i5. Tel: 

I 0348-481070/488770. 

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

19 september: 
I Markelo. Socuruimte sport-
I hal 'De Haverkamp', 10-16. 
i Tel: 0547-363000. 

Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,10-1230. 
Tel: 0224-2g84i6. 

' Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', Van Doiemen-
straat ia, g30-i230. Tel: 
0413-367786. 

21 september: 
I Nijmegen. Wijkcentrum 'De 

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

25 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16. Tel: 
023-56i3g2g (na 20 uur) 

Capelle a/d IJssel. De Tref-
terp. Marsdiep i, 10-17. Tel: 
010-4508474. 

Deventer. Wijk en zalencen
trum Van Vlotenlaan, Van 
Vlotenlaan 85,10-16. Tel: 
0570-644136. 

Dordrecht. Gravenhorst te 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 

Enkhuizen. Wijkcentrum IJs-
selzand, Anjerstraat i, 13-17. 
Tel: 022g-852837. 

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

Leer-Bingum (D). Dorfge-
I meinschaftshaus, Ziegelstr. 
I 15, 9-15-Tel: 004g-4g54-

6346. 

• Roermond. Wijkhuis 
i Tegelarijveld, Schepen van 
I Hertefeltstraat 26a, 13-16. 

Tel: 0475-321179. 

Zwolle. Clubgebouw van 
i Jubal, Geert Grootestraat I, 
I 10-15. tel: 038-4216493. 

26 september: 
I Alkmaar. Sporthal Alkmaar 

Noord, Arubastraat 6, 9-12. 
Tel: 0227-542286. 

Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,10-15. 
Tel: 026-3271979. 

Lichtenvoorde. 'De Swite', 
Hendrik Leemreizestraat 2, 
10-1630. Tel: 0544-375707, 
na 18 uur. 

Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingerweg 234, 
11-15. Tel: 06-22650760. 

27 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, v.a. 
i9-ig30. Tel: 024-3974654. 

mailto:inJo@postex.nl


VEILINGEN 

26 september: 
Zwijndrecht. 
Sheraton & Peel. Veiling: 
postzegels en poststukken. 
Catalogus: ujujui.jilatelist.com 
René Hillesum Filatelie, 
Zwijndrecht 
078 610 15 20 (Let op: nieuw 
adres/telefoonnummer). 

7,8,9 oktober: 
Amstelveen. 
Corinphila, algemene 
veiling. Catalogus: www.co-
rinphila.nl. Tel: 020-6249740. 

14 oktober: 
Amstelveen. 
Corinphila. 2e gedeelte 'col
lectie drs. L.G. Klaassen' 
Cata logus : www.corinphi\a.n\. 
Tel: 0 2 0 - 6 2 4 9 7 4 0 . 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

17 augustus 2010 
lang leve het bos!: postzegelvel 
met 10 verschillende postze
gels (gegomd) 
Grenzeloos Nederland - Suri
name: 3 postzegelvellen met 

6 verschillende postzegels 
(gegomd) 

14 september 2010 
Dag uan de Postzegel 2010: 
postzegelvel met 10 gelijke 
postzegels (gegomd). 
29 september 2010 
Filmfestival: postzegelvel met 
I postzegel (zelfl<levend) 

12 oktober 2010 
Stop Aids Nou;: postzegelvel 
met 10 postzegels, waarvan 
6 verschillende postzegels 
(gegomd) 

g november 2010 
Kinderpostzegels 2010: post
zegelvel met 6 verschillende 
postzegels (gegomd) 

23 november 2010 
Decembcrzejjcls 2010: postze
gelvel met 20 postzegels, 
waarvan 10 verschillende 
postzegels (zelfklevend) 

Persoonlijke Decemberzê els 
2010: postzegelvel met 10 
gelijke postzegels (gegomd) 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 
070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: ujivui.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdagvan 10-17 '̂ 'J'"' zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 "ur. 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 U)U)UJ.muscom,nl 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand is er 
gelegenheid om origineel 
materiaal uit het depot van 
de postwaarden te bestude
ren. U kunt het materiaal in 
het depot alleen op afspraak 
bezichtigen. De eerstvolgen

de onderzoeksdagen zijn op 
donderdag 16 september, 28 
oktober en 18 november. Als 
u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens of Har
riet van der Veen (telefoon 
070-3307563 of 3307567) of 
stuur een mailtje aan merke-
lens@muscom.nl of hudueen(ó) 
muscom.nl. 

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

BONDSBIBÜOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 
Voor internetgebruikers 
is de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebonden 
aan de openingstijden (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 
(ujuiuj.knbj.nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheek-tab 
bereikt u de informatie 

die betrekking heeft op de 
prachtige collectie die in 
Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
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 be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek@lcnbJ.nl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

m^^ SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL k.verhulst@ziggo.nl 

DUITS-NEDERLANDSE 
STEMPELS 

Hertogpost 
In het meinummer van 
Filatelie heeft u kunnen lezen 
dat er tijdens Hertogpost 
diverse Nederlandse bijzon
dere poststempels in gebruik 
waren. In het juninummer 
waren er nog twee afbeeldin
gen te zien van Nederlandse 
stempels, waarvan de af
beeldingen nog niet bekend 
waren toen het meinummer 
van de drukpersen rolde. 
Maar ook de Duitsers gaven 

BAACHtN« 
Teilnahm« an dar 
niederiSwIischen 

Briefmaiiwiausstellung 
HERTOGPOST 2010 

n -30 M»i 

28.-5.2010 

"^ 

Maler Jheronimus Bosch 'USO 'J5I6 
.52062- y 

een stempel uit die te maken 
had met Hertogpost. In de 
afbeelding zien we uiteraard 
Jeroen Bosch weer. 

WK 2010 
Bijna was het dan zover! 
Nederland was op een haartje 
na wereldkampioen voetbal 
2010 in Zuid-Afrika. Het 
mocht echter niet zo zijn. 
Als het wel zo was geweest, 
dan hadden de Duitsers 
een bijzonder poststempel 
gewijd aan de Nederlandse 
zege. Spanje is de gelukkige 
en nu zal de naam " Spanien 
" in het stempel worden 
opgenomen. 

Fiiibon.WNdHMinn« 

in S&Mnlio 

.60528-
De Duitsers zelfwaren ook 
zeer optimistisch, want 
er stond een bijzonder 
poststempel op stapel die 
de vierde overwinning van 

de Duitsers moest tonen. De 
Duitsers werden uiteindelijk 
derde en het ontwerp kan 
de koelkast in voor een later 
moment. In Nederland is 
verder geen poststempel 
ontworpen voor het WK.v 

/$^. Fiiltal|.WIId«IMani * !> 

/ l : 11-7.2010 

- 6 0 5 2 8 - - ^ 

Doe ook mee! 
nationale 

oogcollecte 
29 november t/m 4 december 2010 

Meld je aan op www.oogcollecte.nl 
samen één doel voor ogen! (030) 261 71 19 / (0343) 52 65 57 

^ 1 
VOOR 

GOEDE DOELEN 525 
De Oogcollecte maakt belangrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk 

http://www.corinphila.nl
http://www.corinphila.nl
http://www.corinphi/a.n/
mailto:merkelens@muscom.nl
mailto:merkelens@muscom.nl
http://muscom.nl
mailto:bibliotheek@lcnbJ.nl
mailto:k.verhulst@ziggo.nl
http://www.oogcollecte.nl


SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

In deze rubriek worden^^ls 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bi| de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUianden 
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 

ALDERNEY 
45'io. Slag om Engeland 70 
jaar geleden. 
36, 45, 48, 58, 80 p.; blok 
£ 2.. Resp. piloot Keith 
Gillman (19201940), Hurri
canes, piloten en vliegtui
gen, opzichter tussen puin, 
geèvacueerden; piloot Sir 
Douglas Bader (19101982). 
Op rand Spitfire en zuidkust 
van GrootBrittannie. 

52i 

BOSNIËHERZEGOVINA 
i24'io. Flora en fauna. 
I., i.KM.;blok 
2. KM.'resp. Europese kas
tanje (Aesculus hippocasta
num), taxus (Taxus baccata); 
knobbelzwaan (Cygnus 
olor). 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
i25'io. Archeologische 
schat, grot van Ravlica. 
1.50 KM. Grot en keramiek 
met spiraalmotief. 

225'io. Flora in Slavische 
mythologie. 
Blok 5. kn. Lindeblad en 
bloesem. 

ANDORRAFRANS 
94'io. Radio Andorra 
€0.56. Gebouw. 

ARMENIË 
i2'io. Frankeerzegels, 
Tigran de Grote. Aanvulling 
serie. 
100, 650 d. Afbeelding Ar
meense keizer (9555 v.Chr.) 
in verschillende kleuren. 

= AZERBEIDZJAN 
= i85'io. Wereldkampioen
«̂  schap voetbal 2010 Zuid
'^ Afrika. 
^ 0.20, 0.60 m. (samenhan
'^ gend). Silhouetten van voet
uj ballers met resp. beeldmerk 
= kampioenschap, mascotte. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
264'io. looste geboortedag 
Mesa Selimovic (19101982). 
I. KM. Portret schrijver. 
75'io. Europa, kinderboe
ken. 
I., 2. KM. Tweemaal boek 
en letters. 

AZOREN 
75'io. Europa, kinderboe
ken. 
€ 0.68; velletje met tweemaal 
€ 0.68. Afbeeldingen uit 'Le
gende van de zeven steden', 
resp. meisje met puntmuts; 
ridder op paar, meisje met 
puntmuts. 

BULGARIJE 
304'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
1.40 L. Chinese draak en 
stadgezicht Shanghai. 

■ co ^ ^ ^ ^ H 

■ lA B ^ V l 

^ 1 
m 

45'io. 100 jaar diplomatie
ke betrekkingen met Spanje. 
I. L. Getal '100' in natio
nale kleuren van Bulgarije en 
Spanje. 

CYPRUS 
2010. Vluchtelingenfonds. 
€ 0.02. Herdruk emissie 1974 
met jaartal 2010. 
46'io. Spoorwegen. 
€0.43, 0.43, blok€0.85. 
Resp. Verschillende 
stoomlocomotieven en rails, 
locomotief met tandwielen 
en landkaart. 

io6'io. Vuurtorens. 
€ 0.45, 0.55. Resp. Neuwerk, 
Falshoft. 

46'io. Bezoek paus Bene
dictus XVI. 
€ 0.51. Portret paus en pila
ren van tempel in Paphos. 

DUITSLAND 
65'io. Milieubescherming, 
zeeleven. 
€ 0.55H0.25. Zeehonden. 

65'io. Frankeerzegel, 
bloemen. 
e 0.45. Lelietjevandalen 
(Covallariamajalis). 
65'io. 20oste geboortedag 
van Robert Schumann (1810
1856). 
€ 0.55. Portret en tekstregels. 

65'io. Europa, kinderboe
ken. 
€ 0.55. Lezende teddybeer 
'Zamipno'. 
65'io. Bijen. 
€ 0.55. Honingbij (Apis 
melifera) op bloem. 

■ ■■■■«■■■««w«w 

io6'io. looste geboortedag 
Konrad Zuse (19101995). 
6 0.55. Portret computerpio
nier opgebouwd uit digitale cij
ferreeksen van enen en nullen. 

ESTLAND 
i6'io. Internationale 
Kinderdag. 
5.50 kr. (€ 0.35). Tekening 
met meisje, bloemen en zon. 

s^M 
^ ^ 

EESn550€035 

i6'io. Frankeerzegel. 
26. kr. (€ 1.66). Borduur
motief 

GRIEKENLAND 
22i'io. Griekse kunst, 
schilderijen. 
€ o.01, 0.05, 0.50, 0.58, 
2.43, 3.. Resp. 'Meervoudig 
portret' van Giannis Gaitis 
(19231984), 'Orpheus, 
Hermes en Eurydice' van 
Nikos Engenopoulos (1910
1985), 'Erotiek'van Giannis 
Moralis (1916), 'Matroos aan 
Tafel' van Yannis Tsarou
chis, 'Vlechtwerk'van Nikos 
Hadjikyriakos (19061994), 
'De tekening' van Diamantis 
Diamantopoulos. 

GROOTBRITTANNIË 
i3'io. Wales. 
Tienmaal i" (39 p.). Kaste
len: Caernarfon, Biwmares, 
Carreg Cennen, Cricieth, 
Harlech, CasGwent, Dinef
wr, Dolbadarn, Dolwyddelan, 
Conwy. Alle zegels met vlag 
van Wales. 

GUERNSEY 
45'io. Europa, kinderboe
ken. 
45, 50 p., £ 2.. Driemaal kin
derfiguur 'Penny the Posty' 
op zeilschip. Ook velleqe met 
de zegels. 

HONGARIJE 
304'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Vel met dertigmaal 100 Ft. 
Verschillende fases van 
'Gómböc'; een zichzelf 
oprichtend driedimensionaal 
homogeen voorwerp. Een 
uitvinding van de Hongaar 
Gabos Domokos. Zegels met 
ongetande zijkanten ook in 
boekje. 

35'io. 'De tragedie van de 
mens' 150 jaar. 
Velletje met 105,105H50, 
I05H50,105 Ft. Vier scènes 
uit vijftiendelig dramatisch 
gedicht van Imre Madach 
(18231864) resp. (2) in het 
paradijs, (6) in Rome, (8) in 
Praag, (11) in Londen. 
75'io. Europa, kinderboe
ken. 
Velletje met viermaal 150 Ft. 
Verschillende afbeeldingen 
van Karoly Reich (19221988) 
uit kinderserie 'Avonturen 
van beertje Vackor'. 

75'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
325 Ft. Voetbal als wereldbol 
en voetballers. 
75'io. Jaar van de Biodi
versiteit, Hongaarse fauna 
en flora. 
80, iio, 215, 350 Ft.; blok 
500 Ft. Resp. grondeekhoorn 
(Spermophilus citellus), 
insect (Phyllomorpha lacini
ata), pimpelmees (Cyanistes 
caeruleus), Hongaarse 
spitssnuitadder (Vipera 
ursinii rakosiensis); bloem 
(Iris aphylla ssp. hungarica). 
Doorlopend beeld op rand 
metvlindersenslak. 



IERLAND 
2j-$-'io. 150ste geboortedag 
schilder Roderic O'Conor 
(1860-1940). 
€ 0.55, 0.55 (samenhan
gend). Schilderijen: 'Het 
Bretonse Meisje', zelfportret. 
i7-6-'io. Internationale 
weldoeners. 
€ 0.55, 0.55 (samenhan
gend). Portretten van Moeder 
Teresa (1910-1997), oprichter 
Rode Kruis Henri Dunant 
(1828-igio). 

ITALIË 
5-5-'io. 'Expeditie van de 
duizend', eenwording van 
Italië 150 jaar geleden. 
Velletje met € 0.60, 0.65, 
0.85,1.-. Schilderijen resp. 
'De inscheping van Garibaldi 
in Quarto' van V. Azzola, 'De 
ontscheping in Marsala' van 
onbekende schilder, 'De slag 
bij Calatafimi' van Remigio 
Legat, 'De ontmoeting van 
Guiseppe Garibaldi en Victor 
Emanuel II bij Teano' van 
Pietro Aldi. Op rand histo
rische scène met vlaggen en 
schepen. 

3-8-'io. Klassieke auto's, IV. 
34. 37-42. 51. 57.74 P-
Resp. Rolls Royce Silver 
Ghost (1912), Bugatti type 
37 (1926), Austin 7 (1933), 
Citroen Light 15 Roadster 
(1938), Morris 10/4 Saloon 
(1946), Rover 75 Sports 
Saloon (1949). 

KROATIË 
7-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
Tweemaal 7.10 kn. (samen
hangend en doorlopend 
beeld). Boeken kinderfigu
ren met vlinders. 

LUXEMBURG 
i6-6-'io. Troonsbestijging 
Huis van Luxemburg in 
Bohemen 700 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgave met 
Tsjechië. 
€ 0.70. Portretten koning 
Jean van Luxemburg (1296-
1310) en koningin Elizabeth 
Ivan Bohemen (1292-1330) 
met staatswapens van 
Luxemburg en Bohemen. 

MADEIRA 
30-4-'io. Botanische tuin 
50 jaar. 
€ 0.32, 0.68, 0.80; blok 2.-; 
blok € 2.-. Parkgezichten 
met bloemen resp. Musscha 
aurea. Geranium maderense, 
Ranunculus cortusifolius; 
Convolvulus massoni; ge
bouw met microscopisch on
derzoek en zaden en deel van 
tuin met uitzicht op oceaan; 
deel van tuin met doorlopend 
beeld op rand. 

i7-5-'io. Frankeerzegels, 
Kroatische steden. Opdruk
ken. 
1.60 op 1.80, 3.10 op 3.50 kn 
Resp. huizen en torens in 
Omis, stadsklok in Rijeka. 
2i-5-'io. Lubenice op eiland 
Cres. 
Blok 10.- kn. Panorama van 
stadje op bergkam. Doorlo
pend beeld met rotsblokken 
op rand. 

i6-6-'io. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philalux 2011. 
Velletje met € 0.50, 0.70, 3.-. 
Resp. Kerktorens en brug, 
tentoonstellingsgebouw, 
brug en gebouwen. 
i6-6-'io. 'Plezier en vrijheid 
2010'. 
Tweemaal 'A'. tent met 
kampeerders en gitaarspeler, 
motorrijder. 

7-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
€ 0.68; velletje met tweemaal 
€ 0.68. Afbeeldingen uit boek 
'Meisje dat naar de Oorlog 
ging' resp. meisje; oude 
man, meisje. Op rand vrou
wen met bloem (strelitzia) en 
bananen. 

i6-5-'io. Serie 'Instellingen', 
verpleegkundigen. 
€ o.6o-ho.30. Verpleegster en 
patiënt. Toeslag voor bestrij
ding borstkanker. 

LETLAND 
4-5-'io. Onafhankelijkheids 
verklaring van 4 mei 20 jaar 
geleden. 
0.35 Lvl. Vlag. 

2i-5-'io. Museumstichting. 
0.98 Lvl. Antieke brandweer
auto en gebouw. 

i6-6-'io. Europa, kinder
boeken. 
€ 0.50, 0.70. Resp. Meisje 
met boek en lasso en paard, 
jongen met boek en sprook
jesbeest. 
i6-6-'io. Cartoonserie 'Su-
perhjemp'. 
Velletje met vijfmaal 'A'. 
Verschillende personen uit 
serie. 

JERSEY 
6-7-'io. Onderwater leven, 
VIII, zeeanemonen. 
36. 39.45. 55. 60. 72 p-; 
blok£3.-. Resp. Actinia 
fragacea, Anemonia viridis, 
Corynactis viridis, Sagartia 
parasitica, Pachycerianthus 
'Dorothy', Actinia equina; 
Urticina felina. 

MAN 
24-3-'io. Historie munten 
van Man. 
35.36, 55.60, 67 p., £1.87. 
Resp. 'Lord Derby Half-
penny'(i709) met kasteel, 
'The Cartwheel Penny'(i795) 
met gebouw, 'Queen Victoria 
Farthing (1839) met bomen, 
'Revestment Act Bicentena-
ry'(i965) met kasteel, 'Deci
mal Five New Pence' met kas
teel, 'Lexey 3 Pounds'(20io) 
met waterrad. 

LITOUWEN 
8-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
Tweemaal 2.45 Lt. Kinderen 
lezen boek, resp. jongen, 
meisje. 

MACEDONIË 
ii-ii-'og. Frankeerzegels, 
stadsgezichten. 
16,16,16,16,18,18 den. 
Resp. gebouw in Delcevo, 
kerk in Gostivar, straat in Ki-
cevo, brug in Struga, gebouw 
in Kumanovo, gemeentehuis 
in Resen. 
8-5-'io. Macedonië in Euro
pese Unie. 
20, 50 den. Resp. Vlaggen 
voor gebouw Europese Com
missie in Brussel, stadhuis in 
Madrid. 

24-6-'io. Railvervoer. 
35.36, 55. 88 p., £1.32, 
1.46. Resp. Stoomlocomotief 
Caledonia, locomotief No. i 
Sutherland (1873), Dübs and 
Co-locomotief Caledonia 
(1885), locomotief No. 4 
(1874), Electric Car No. 33 
(1906), No. 4 Loch. Ook 
velletje met de zegels en drie 
siervelden. 

JEB*ËX,»««t l«^ 

ii-8-'io. Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927) en 
zaligverklaring kardinaal 
Newman (1801-1890). 
Velletje met tweemaal £ 1.50 
(en sierveld). Tweemaal 
portret kardinaal. Op rand 
opgebaarde kardinaal met 
geestelijke en mensen. Op 
sierveld portret van paus. 

MOLDAVIË 
30-4-'io. Europa, kinder
boeken. 
1.20, 5.40 L. Boekomslag 
met resp. haan en rijtuig 
met paard, kindergezicht en 
vliegtuig. 

MONTENEGRO 
7-i2-'09.175ste geboortedag 
Valtazar Bogisic (1834-1908). 
€ 0.50. Portret jurist en 
etnoloog. 
20-i2-'o9. Oudst bewaarde 
document in Montenegro 
700 jaar. 
€0.25. Document. 

28-i-'io. Kunst door de 
eeuwen heen. 
e 0.50, 0.50. Fresco in kloos
ter van Moraca met profeet 
Elia gevoed door de raven, 
schilderij van Miodrag Dado 
Djuric (1933). 
i2-2-'io. Olympische Winter
spelen 2010 Vancouver. 
€ I.-, 1.50. Resp. schaatser, 
snowboarder. Beide zegels 
met embleem Spelen. 
22-2-'io. Danilo Kis (1935-
1989). 
€ 0.50. Portret schrijver met 
tekst. 
i8-3-'io. Flora. 
€ 0.25, 0.50, 0.60.1.-. Resp. 
Salvia officinalis, Staureja 
subspicatus, Tilia tomentosa 
Moensch, Epilobium angus-
tifolium. 

OEKRAÏNE 
i5-4-'io. Overwinning 'Groot 
Patriottische Oorlog' 65 jaar 
geleden. 
1.50 Hr. Oorlogsveterane met 
onderscheidingen. 

30-4-'io. Europa, kinder
boeken. 
2.20, 3.30 Hr. (samenhan
gend). Afbeeldingen uit 
kinderboeken resp. 'Mare's 



hoofd': paardenl<op en Icind, 
'Gouden schoen': kind met 
man en vrouw. Ook velletje 
met beide zegels. 

OOSTENRIJK 
285'io. Religieuze kunst in 
Oostenrijk. 
€ 0.75. Ivoren staf met paar
denfiguur. 

WfjMÊ 
'■ n^^^ 

......w'̂  

285'io. Vogels. 
€ 0.55, 0.75 (beide in strip 
van vijf en op rol). Resp. 
Coracias garrulus, Aquila 
chrysaetos. 
i i 6  ' io . Europa, kinder
boeken. 
€ 0.65. 'Postvos Friolin' op 
skateboard met boeken. 

POLEN 
i85'io. In het voetspoor van 
Karol Wojtyla, paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
1,95 ZI. (met sierveld). Por
tret paus en kerk. 

PORTUGAL 
75'io. Europa, kinderboe
ken. 
€ 0.68; velletje met tweemaal 
€ 0.68. Afbeeldingen uit 
verhaal 'De Aap die zijn staart 
verloor' resp. Aap; man met 
mes, aap. Op rand schooljuf 
en kinderen met school
bord, man met guitaren, vis 
bakkende vrouw, man met 
molen. 

io5'io. Bezoek paus Bene
dictus XVI aan Portugal. 
€ 0.68; velletje met driemaal 
€ 0.80. Resp. paus, portretten 
van resp. paus Paulus VI 
(18971978), paus Johannes 

Paulus II (19202005), paus 
Benedictus XVI (1927). 

i75'io. Kabelsporen. 
€ 0.32, 0.47, 0.57, 0.68, 0.80, 
I.; velletje met tweemaal 
€ 1.25. Resp. Sta. Justa (Lis
sabon), Cal^ada da Gloria 
(Lissabon), Guindais (Porto), 
Bom Jesus (Braga), Sta. Lucia 
(Viana do Castelo), spoor 
in Nazaré; Bica (Lissabon), 
Lavra (Lissabon). 

ROEMENIË 
294'io. looste sterfdag 
Eugeniu Carada (18361910). 
Blok 9.10 L. Portret stichter 
Nationale Bank. 

2i5'io. Mineralen. 
0.50,1.40,1.60, 2.40, 7.60 L. 
(ruitvormig). Resp. kwarts 
calciet, goud calciet, rhodo
chrosiet kwarts, calciet, rode 
bariet. 

RUSLAND 
55'io. Europa, kinderboe
ken. 
10.50 r. Jongen met boeken. 

SAN MARINO 
3o6'io. Lions Club San 
Marino 50 jaar. 
€ 0.36, 0.60. Tweemaal jubi
leumbeeldmerk. 

'<!^ SANMMINO 

3C6'io. Overeenkomsten 
met Gibraltar. Gezamenlijke 
uitgifte met Gibraltar. 
Velletje met viermaal € 1.50. 
'Second Tower'(San Marino), 
Moors kasteel (Gibraltar), 
Titanoberg (San Marino), 
Rots van Gibraltar. 

75'io. Donau, I. 
Velletje met i . io, 2.40, 3.10, 
4.30 L.; blok 14.50 L. Resp. 
abdij van Melk (Oostenrijk), 
kasteel van Bratislava (Slowa
kije), fort van Hok (Kroa
tië), parlementsgebouw in 
Boedapest (Hongarije); deel 
van beeldhouwwerk 'Oor
sprongvan de Donau' in tuin 
van kasteel Fürstenberg in 
Donauschingen (Duitsland), 
de oorsprong van de Donau. 
Op rand van velletje en blok 
kaarten met loop van de rivier. 

95'io. Europa, kinderboe
ken. 
4.30, 7.50 L. Resp. Roodkap
je en wolf met boek, draak en 
kind met boek. 

mof^ 

\ ƒ»[ ROMANlä, i 2"^ RÖMANIIJ, : 

30-6-'io. Schilderijen. 
€ I.-, 1.40,1.45,1.50. Resp. 
'Geboorte van Venus' van 
Sandro Botticcelli (1455-
1510), 'Het Onweer'van 
Giorgione da Castelfranco 
(1477-1510), 'De Emmaüs
gangers ' van Michelangelo 
Merisi da Carvaggio (1571-
1610), 'Voetballers' van Henri 
Rousseau (1844-1910). 

SERVIË 
5-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
66.-; 77.- Ndin. Resp. meisje 
met boeken, konijn en giraf; 
meisje met boeken, Pinoccio, 
elfjes, tomaten, maan en 
sterren. 

€ 0.40. Portret journaHst en 
politicus. 

SLOWAKIJE 
i6-4-'io. Milan Hozda (1878-
1944). 

i8-6-'io. Kasteel Topolci-
anky. 
€ 0.40. Vooraanzicht kasteel 
met boom. 

TSJECHIË 
26-5-'io. Kinderen. 
10.- Kc. Kabouter met 
bloem. Illustratie van Helen 
Zmatlikova (1923-2005) uit 
kinderboek. 
26-5-'io. 150ste geboortedag 
Jugendstil-kunstenaar Alp-
honse Mucha (1860-1939). 
'E ' ( i7 . -Kc . ) , 'Z ' ( i8 . -Kc . ) . 
Resp. poster met actrice 
Sarah Bernhardt (1844-1923), 
poster met vrouwenhoofd. 

CESKA RCPUBLIKA Z 

TURKIJE 
3i-3-'io. Anatolische be
schaving. 
0.75, 0.75,1.- , i . -NTL. 
Resp. twee bronzen figuren, 
bronzen voorwerp, ketting, 
figuur. 

6-4-'io. Instelling Anato-
lisch persagentschap 90 jaar 
geleden. 
0.75 NTL. Embleem organi
satie met man en hand
schrift. 
23-4-'io. Opening Turks 
parlement 90 jaar geleden. 
0.75, 0.90 NTL. Resp. 
jubileumembleem, parle
mentsgebouw en portret 
oud-president Kemal Atatürk 
(1881-1938 ) met Turkse vlag. 

i-5-'io. Dag van de Arbeid. 
0.80,0.80,1.10,1.10 NTL. 
Resp. duif met olijftak, 
hand en wereldbol, duif 
met linten, arbeider met 
moersleutel. 

i-5- ' io. Vuurtoren Sile 150 
jaar. 
0.75 NTL. Vuurtoren. 

TURKlYECUMHURlYËTl 

3-5-'io. Yunus Emre (1280-
1321)-
0.75, 0.90 NTL. Portret Soefi-
dichter en hart met resp. 
tekst, mausoleum. 
9-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
0.80, i .io NTL. Verschillende 
afbeeldingen uit kinderboe
ken. 
9-5-'ic. Europadag. 
0.75 NTL. Combinatie van 
Turkse en Europese vlag. 
i7-5- ' io. Rasat-satelliet. 
0.75 NTL. Turkse observatie
satelliet met wereldbol. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
8-5-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
15.-, 15.- Dh. Voetballer 
en publiek met vlaggen, 
wereldbeker met vlaggen 
deelnemende landen. 

8-5-'io. Massamoord 65 jaar 
geleden. 
15.- Dh. Portret nationalist 
Bouzid Saai (1919-1945) en 
mensen. 

ARGENTINIË 
24-4-'io. Mercosur*, tien jaar 
gericht op vredescultuur. 
Tweemaal $ 1.50 (samen
hangend). Duif, landkaart 
Zuid-Amerika. 

24-4-'ic. Symfonieorkest 
Buenos Aires 100 jaar. 
$ 1.50. Portret oprichter en 
dirigent Antonio Malvagni 
met orkest en musici. 
8-5-'io. Argentijns leger 200 
jaar. 
$ 1.50. Helicopter type 
AS-332B 'Super Puma' met 
commando's . 

ASCENSION 
7-5-'io. Slag om Engeland 70 
jaar geleden. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
London 2010. 



Velletje met achtmaal 50 p. 
Vliegtuigen en piloten resp. 
Spitfire R6803 met Brendan 
Finucane (1920-1942), 
Hurricane V7385 met Henri 
Lafont (1920), Spitfire X4036 
met Robert Doe (1920-
2010), Hurricane R4175 met 
Josef Frantisek (1914-1940), 
Spitfire R6885 met Eric Lock 
(1919-1941), Hurricane V6884 
met Witold Urbanowicz 
(1908-1996), Spitfire K9998 
met Geoffrey Wellum (1921), 
Hurricane R4118 met Robert 
Foster (1898-1973). 

AUSTRALIË 
8-5-'io. Internationale post
zegeltentoonstelling London 
2010. 
Velletje met 50, 50, 55, 
55 c ; blok $ 5.-; velletje met 
tweemaal 55 c, tweemaal 
$ 1.45; blok $ 2.10. Resp. 
reeds uitgegeven zegels met 
koningin Elizabeth II; zegel 
'erfgoed' gemeld in juni jl.; 
zegels 'gemotoriseerde lucht
vaart' gemeld in 4/303; zegel 
'trein' gemeld in juni jl. Alle 
velletjes zijn voorzien van 
beeldmerk tentoonstelling. 

2g-6-'io. Adoptiehonden. 
Vijfmaal 55 c. (samenhan
gend). Verschillende honden
koppen. Ook boekje met 
zelfklevende zegels. 

BANGLADESH 
2-5-'io. Medische universiteit 
Sheikh Mujib 12 jaar. 
Blok 20.-1. Getal '12' 
gevormd door i en slang. Op 
rand bloemen, injectienaald, 
buisje met bloed en kaars. 

BARBADOS 
ii-i-'io. Queen's Park 100 
jaar. Aanvulling melding 
junijl. 
Blok $ 4.-. Muziekpaviljoen. 
Doorlopend beeld op rand. 

BENIN 
2006.Leopold Sédar Senghor 
(1906-2001). 
175, 300 F. Portret dichter, 
filosoof en oud-president van 
Senegal. 

BRAZILIË 
io-5-'io. Diplomatieke be
trekkingen met Italië, Ame
rigo Vespucci (1454-1512). 
Velletje met tweemaal 
R$ 2.40. Verschillende 
portretten van Italiaanse 
ontdekkingsreiziger met 
karvelen uit 15e en i6e eeuw. 
Doorlopende landkaart op 
beide zegels. 

i2-5-'io. Vijfde Militaire 
Wereldspelen. 
RS$ 2.-. Beeldmerk (duif). 
i3-5-'io. Hoofdstad Brasilia 
50 jaar en XVIe Nationaal 
Eucharistisch Congres. 
Velletje (in vorm van vlie
gende vogel) met tweemaal 
RS$ 2.70. Metropolitan-
kathedraal en beeldmerk 
congres, presidentiële 
residentie en monument 
voor oud-president Juscelino 
Kubitchek (IK). Op rand Na
tionaal Museum en IK-brug. 

4-6-'io. Architectuur en 
religieuze feesten. 
RS$ i.io. Kerk in Cuiaba met 
standbeelden van Onze-Lie-
ve-Vrouw van de Rozenkrans 
en St. Benedictus. 

BRUNEI 
2008. Gezondheidszorg 100 
jaar. 
10,10 s, $ I.-. Resp. onder
zoek kind, operatiekamer, 
eerste ziekenhuis in Brunei. 

2008. Omar All Saiffudien-
moskee50Jaar. 
Velletje met viermaal 50 s. 
Sultan en moskee, sultan, 
mensen in gebed, luchtfoto 
van moskee. 

BURKINA FASO 
2006. Traditionele kapsels. 
5,10, 20, 40, 50, 75, i.ooo, 
1.500. F. Verschillende 
kapsels. 
2007. Lions Club 90 jaar. 
330, 690 F. Tweemaal men
sen en embleem. 
2008. Olympische Spelen 
2008 Peking. 
Viermaal 200 F. Hardlopen, 
teakwondo, zwemmen, 
teakwondo en hardlopen en 
duiken. 
2008. Traditionele gevech
ten. 
5, 30, 200, 690 F. Optocht 
van strijders, aanvalspo
sitie, lijfaan lijfgevecht, 
beenworp. 
2009. Werk op het land. 
200, 690, i.ooo F. Resp. 
zaaien, ontginnen, oogsten 
van gierst. 

2009. Traditionele beroepen. 
40, 200,1.500 F. Resp. smid, 
wever, katoenspinster. 
2009. Ruines van Loro-
péni op lijst werelderfgoed 
Unesco*. 
200, 500, 690 F. Verschillen
de afbeeldingen van ruïnes. 

CENTRAAL AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
24-8-'o7. Tiende sterfdag 
prinses Diana (1961-1997). 
Tweemaal 390 F. Portret prin
ses met resp. paus Johannes 
Paulus II (1920-2005), moe
der Teresa (1910-1977). Ook 
blokken met de zegels. 
24-8-'o7. Wereldkampioen
schap schaken. 
390; i.ooo F. Schakers 
resp. 2001-2002: Ruslan 
Ponomarov (1983) en Vas-
sih Ivanchuk (1969), 2005: 
Veselin Topalov (1975) en 
Viswanathan Anand (1969). 
Ook blokken met de zegels. 

CHai 
4-5-'io. Chileense basis op 
Antarctica 40 jaar. 
Velletje met zesmaal $ 500. 
Vliegtuig, behuizing en weg
wijzer, barak en vliegtuig, 
helikopter, vliegtuig, mensen 
en pinguïn. 

7-5-'io. Bauer-toren 105 jaar. 
$ 500; blok $ 3.000. Twee
maal toren in Vicufia. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i-5-'io. Opening wereldten
toonstelling 2010 Shanghai. 
120 Y. Skyline Shanghai. 

i7-5-'io. Oude Chinese 
handschriften. 
Zesmaal 120 y. (samen
hangend). Verschillende 
handschriften. 

COCOS (KEELING) 
EILANDEN 
22-6-'io. Bloemen. 
55, 55 c , $ i.io, i.io (samen
hangende paren). Resp. Ipo-
moea pes-caprae, Hibiscus 
tiliaceus, Suriana maritima, 
Morinda citrifolia. 

COLOMBIA 
7-5-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Blok $ 5.000. Bloemen (hele-
conia en orchideeën), koffie
bonen, smaragden, deel van 
hoed, papegaai (Ara macao). 
Doorlopend beeld op rand, 
waarop ook accordeon. 

COSTA RICA 
4-5-'io. Spoorwegen. 
Velletje met viermaal 200 Cs. 
Stoomlocomotief, EG-rijtuig, 
Apollo-treinstel, elektrische 
diesellocomotief 

ECUADOR 
28-ii-'og. 200 jaar onafhan
kelijkheid. 
Vijfmaal $ 0.75. Portretten 
patriotten resp. Juan Pïo 
Montiifar (1758-1818), José 
Mejïa Lequerica (1775-1813), 
Eugenio Espejo (1747-1795), 
Manuela Cafiizares (1770-
1814), embleem gelegenheid. 

7-5-'io. Aankomst schepen 
zeilrace 'Velas Sudaméricana 
2010' in Guayaquil. 
Velletje met tienmaal $ 0.75; 
blok $ I.-. Deelnemende 
schepen resp. 'Cisna Branco' 
(Brazilië), 'Libertad' (Argen
tinië), 'Sagres' (Portugal), 
'Capitan Miranda' (Uru
guay), 'Europa' (Nederland), 
'Esmeralda' (Chili), 'Gloria' 
(Colombia), 'Simon Boli
var'(Venezuela), 'Cuauhte
moc' (Mexico), 'Juan 
Sebastian Elcano' (Spanje); 
'Guyas' (Ecuador). Op zegels 
in velletje doorlopend touw 
met knopen. 

EGYPTE 
7-3-'o9. Oprichting constitu
tionele rechterlijke macht 40 
jaar geleden. 
30 P.; blok 150 P. Tweemaal 
embleem. 

7-5-'09. Opening Mubarak-
bibliotheek. 
150 P. Susan Mubarak (1941) 
en bibliotheek. 
3-8-'09. Al Quds, Jeruzalem 
hoofdstad Arabische cultuur. 
150 P. Embleem gelegenheid. 
S-io-'og. Wereldkampioen
schap voetbal 2009 onder 

BERMUDA 
20-5-'io. Afrikaans erfgoed 
in Bermuda. 
35, 70, 85 c , $ i.io. Resp. 
Cobb's Hill-methodisten-
kerk, Samaritans Lodge, St. 
Peter's-kerk, Barr's Bay-park. 



twintig jaar in Brazilië. 
Vel met zestienmaal 150 P. 
Zestienmaal vlaggen van 
deelnemende landen: 
Paraguay, Brazilië, Uruguay, 
Duitsland, Nigeria, Zuid-
Korea, Venezuela, Ghana, 
Verenigde Arabische Emi
raten, Zuid-Afrika, Egypte, 
Spanje, Italië, Hongarije, 
Tsjechië, Costa Rica. Alle 
zegels met cup en bal. 
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Mei '10. Biodiversiteit, 
zeedieren. 
3.-,4.-,7.-, 9.-, 17.-, 24.-, 
50.-, 100.- P. Resp. koraal 
(Siphonogorgia godefFroyi), 
zeeslak (Architectonica 
perspectiva), koraalduivel 
(Pterois volitans), dwerg-
keizersvis (Centropyge 
bispinosus), pijlinktvis 
(Sepiotheutis lessoniana), 
zeeanemoon (Actineria sp.), 
zeester (Fromia monilis), 
langbektuimelaar (Tursiops 
aduncus). 

S-ii-'og. Vierde minis
tersconferentie Focac*. 
150 P. Beeldmerk conferentie 
en twee hoofden. 
2i-ii-'o9. Egyptische aande-
lenbeurs 125 jaar. 
30,150 P. Gebouwen en 
pyramides. 

i8-i-'io.PAPU*30Jaar. 
150 P. Enveloppen en kaart 
Afrika. 
i6-3-'io. Nationale vrouwen
raad tien jaar. 
30 P. Sfinx en vrouw met 
uitgestrekte armen. 

FALKLANDEILANDEN 
7-5-'io. Slag om Engeland 70 
jaar geleden. 
Vliegtuigen en piloten resp. 
Hurricane P2961 met Wil
liam Mc.Knight (1918-1941), 
Spitfire met Al Deere C1917-
1995), Hurricane P3854 
met Keith Park (1892-1975), 
Spitfire P7350 met Gerald 
Stapleton (1920-2010), 
Hurricane V6665 met John 
Kent (1914-1985), Spitfire 
Li035 met Francis Dawson 
Paul (1916-1940), Hurricane 
P3576 met James Nicolson 
(1917-1045), Spitfire X4620. 
Op rand militairen, vliegtui
gen, stadsbeeld Londen en 
embleem postzegeltentoon
stelling London 2010. 

FILIPPIJNEN 
Apr. '10. Biodiversiteit, 
zeedieren. 
2.-, 5.-, 8.-, 20.- P. zeeslak 
(Glossodoris cruentus), 
zeeslak (Cyerce nigricans), 
harlekijngarnaal (Hymenoce-
ra sp.), zakpijpen (Rhopalaea 
crassa). 
23-4-'io. Erano G. Manalo 
(1925-2009). 
7.- P. Portret leider van 
kerkgemeenschap Iglesia ni 
Christo 

20-5-'io. looste geboortedag 
Vincente Manansala (igio-
1981). 
7.-, 7.-, 7.-, 7.-, 20.-P.; 
velletje met viermaal 7.- P. 
Verschillende schilderijen 
van kubistische schilder. 

GUINEE 
7-i2-'o7. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van het Zwijn. 
Velletje met 2.000, 7.500, 
20.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Resp. Chinees 
zwijn met Indische lotus
bloem (Nelumbo nucifera), 
Chinees zwijn, Chinees zwijn 
met legendarische keizer Hu
ang Di; zelfde afljeeldingen 
als zegels in velletje. 
7-i2-'o7. Rode Kruis. 
Velletje met 2.000, 7.500, 
20.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Resp. Albert 
Schweitzer (1875-1965), 
Henry Dunant (1828-1910), 
Jakob Kellenberger (1944); 
zelfde afbeeldingen als 
zegels op velletje. 
7-i2-'o7. Kremlinmuseum 
200 jaar. 
Velletje met 2.000, 7.500, 
20.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Kremlin met resp. 
Fabergé-ei, trein van Trans-
Siberische spoorlijn, ruimte
vaartuig Spoetnik i met hond 
Laika; zelfde afbeeldingen 
als zegels in velletje. 
7-i2-'o7. Lions International 
90 jaar. 
Velletje met 2.000, 7.500, 
20.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Resp. Afrikanen, 
Helen Keiler (1880-1968), 
Meivin Jones (1879-1961); 
hoofdkwartier in Oak Brook 
(USA), Keller, Jones. 
7-i2-'07. Eurostar-treinen en 
bekende personen. 
Velletje met 2.000,7.500, 
20.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Treinen met resp. 
prins Charles (1948), William 
Barlow, George Gilbert Scott 
(18x1-1878); zelfde afl^eeldin-
gen als zegels in velletje. 

20.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Resp. Frederick 
Albert Cook (1865-1940) en 
ijsbeer (Ursus maritimus) 
Edmund Hillary (1919-2008), 
Roald Amundsen (1872-
1928); zelfde afbeeldingen 
als zegels in velletje. 
j-iz-'oy. Overlijden van 
Russische musicus Mstislav 
Rostropowitsch (1927-2007). 
Velletje met 3.000,10.000, 
15.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Resp. Rostropo
witsch, Rostropowitsch 
en Italiaanse vioolbouwer 
Antonio Stradivarius (1644-
1737), Rostropowitsch; 
driemaal Rostropowitsch en 
Stradivarius 
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GUINEE-BISSAU 
26-3-'o7. Vogels. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
vijftienmaal blok 3.000 F. 
Resp. Charmosyna wilhelmi-
nae, Charmosyna placentis, 
Neopsittacus musschen-
broekii, Psittacella brehmi; 
Gallus gallus domesücus en 
Anas platyrhynchos domes-
tica, Tetrao urogallus, Pavo 
cristatus, Anas platyrhyn
chos, Cygnus olor, Struthio 
camelus, Streptopelia turtur, 
Ardea cinerea en Ardea pur
purea, Phitecophagajefferyi 
en Haliaeetus leucocephalus, 
Gyps rueppellii, Asio otus, 
Strix aluco, Oenanthe oe-
nanthe, Colibri coruscans en 
Colibri delphinae, Eudyptes 
chrysocome en Pygoscelis 
adeliae. 
26-ii-'07. Padvindersbewe
ging 100 jaar, II. 
Velletje met 350 en driemaal 
500 F.; Blok 3.000 F. Padvin
ders en huiskatten. 

26-ii-'o7. Strijd tegen aids. 
Velletje met 450 en driemaal 
500 F.; blok3.000F. resp. 
Paus Johannes Paulus II 
(1920-2005), prinses Di
ana (1961-1997) en moeder 
Teresa (1910-1997), Henry 
Dunant (1828-1910) met vlag, 
Amerikaanse Rode Kruiswa-
gen en wereldkaart; moeder 
Teresa. 

y-iz-'oy. Internationaal 
Pooljaar. 
Velletje met 2.000, 7.500 

26-ii-'07. Stoomlocomo
tieven. 
Velletje met 450 en driemaal 
500 F.; blok 3.000 F. Verschil
lende stoomlocomotieven. 

26-ii-'o7. Vleermuizen. 
Velletje met 450 en driemaal 
500 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Nycticeinops schlieffeni en 
Lavia frons, Epomops fran-
queti en Triaenops persicus, 
Hipposideros commersoni 
en Rousettus aegyptiacus, 
Laephotis sp. en Nycteris 
thebaica; Nycticeinops 
schlieffeni. 
26-ii-'07. Leonardo da Vinci 
(1452-1519). 
Velletje met 450 en driemaal 
500 F.; blok 3.000 F. Verschil
lende werken van Italiaanse 
kunstschilder, beelhouwer en 
architect. 
26-ii-'o7. Schilderijen met 
schaakmotieven. 
Velletje met 450 en driemaal 
500 F.; blok 3.000 F. Schil
derijen van resp. Lawrence 
Alma-Tadema (1836-1912), 
Jean-Léon Gérome (1824-
1904, Sofonisba Anguisciola 
(1532-1625) Ludwig Geutsch 
(1855-1935); Arabisch 
schilderij. 
26-ii-'o7.180ste sterfdag 
Ludwig van Beethoven (1770-
1827). 
Velletje met 450 en driemaal 
500 F.; blok 3.000 F. Verschil
lende afbeeldingen van 
Duitse componist. 
26-11-'07.125ste sterfdag 
Charles Darwin (1809-1882). 
Velletje met 450 en driemaal 
500 F.; blok 3.000 F. Portret 
Britse natuuronderzoeker en 
bioloog met resp. kolenbran
derschildpad (Geochelone 
carbonaria), reuzenpanda 
(Ailuropoda melanoleuca), 
Canadese oehoe (Bubo virigi-
anus), (Morpho menelaus); 
sabeltandkat (Smilodon). 
26-ii-'o7. Parijse beziens
waardigheden. 
Velletje met 450 en driemaal 
500 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Louvre-museum, Are de 
Triomphe, La Defense en 
Louvre-piramide, Moulin 
Rouge en Notre Dame; 
Sacre Coeur en Place de la 
Concorde. 

HAÏTI 
i-j-'io. Aardbeving 12 janu
ari 2010. 
Velletje met 15,15, 25, 25, 
25, 50, 50 g. (met twee sier-
velden); velletje met achtmaal 
25 g (met sierveld). Resp. 
hoofdpostkantoor Port-au-
Prince, hoofdpostkantoor 
met schoolbus, vijfmaal 
beelden van ingestort hoofd
postkantoor met: twee man
nen met bord 'Office', bord 
'D'HAITI', man, puinhoop, 
vier mannen; huilend kind en 
vliegtuig met hulpgoederen 
aan parachutes, hulpverlener 
met zuigeling, hulpverlener 
met speurhond en embleem 
Rode Kruis, uitgifte van 
hulpgoederen, Amerikaans 

hospitaalschip 'Comfort' en 
landkaart, hulpverlener met 
gewonden en hulpgoederen, 
huilende vrouw voor ruïne 
van kerk. Nationaal Paleis 
voor en na de aardbeving. Op 
randen vlag van Haïti. 

HONDURAS 
3-i2-'09. Vrede, vertrouwen 
en democratie. Aanvulling 
melding 5/379. 
20.- L. President Roberto 
Micheletti (1948) met vlag. 

HONGKONG 
8-5-'io. Internationale post
zegeltentoonstelling London 
2010. 
Blok $ 10.-. Silhouetten van 
Londen en Hongkong. Door
lopend beeld op rand. 

INDIA 
26-4-'io. Kanwar Ram Sahib 
(1885-1939). 
5.- R. Heilig persoon. 
6-5-'io. Veluthampi (1765-
1809). 
5.- R. Oud-premier van 
koninkrijk Travancore tussen 
1802-1809. 

7-5-'io. Robert Caldwell 
(1814-1891). 
5.- R. Portret missionaris en 
linguïst. 
8-5-'io. Dr. Guduru Venkata-
chalam (1909-1967). 
5.- R. Portret sociaal hervor
mer en agrarisch weten
schapper. 
13-5-'10. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
2011 New Delhi. 
Velletje met zesmaal 
5.- R. Postkantoren in 
resp. Lucknow, Shimla, 
Delhi, Nagpur, Cooch Behar, 
Udagamandalam. 

INDONESIË 
29-3-'io. Immaterieel cultu
reel erfgoed. 
i.ooo, 1.500, 2.000, 2.500, 
3.000, 5.000 Rp.; blok 
5.000 Rp.; blok 5.000 Rp. 
Resp. baükmotief, driemaal 
wajangpop, kris, baükmo
tief; wajangpop; kris. Alle 
zegels met vlag. 



IRAK 
7-3-'io. Verkiezingen. 
250, 500,1.000 Din. Drie
maal mensen en palmboom. 

27-4-'io. Dag van de Post. 
250, 500 Din. Resp. brief, 
brief met vlag en duif. 

IRAN 
8-2-'io. Presidentsverkie
zingen. 
1.300 RJs. Contour landkaart 
opgevuld met portret presi
dent Mahmoud Ahmadinejad 
{1956) en ayatollahs, mensen 
met vlaggen en vuurwerk. 

ISRAEL 
2-5-'io. Persoonlijke zegels. 
Vel van NIS 11.- met twaalf 
zegels voor eigen invulling. 
Op siervelden afbeeldingen 
van Donald Duck en zijn 
familie en Pluto. 
ï4-6-'io. 20oste sterfdag 
rabbi Nachman van Breslev 
(1772-1810). 
NIS 3.70. Nachman s 
begraafplaats in Uman 
(Oekraïne). 
i4-6-'io. 100 jaar kibboets. 
NIS 2.50. Watertoren met 
vlag, doorgesneden sinaasap
pel en tandwiel. 

i4-6-'io. Wereldkampioen
schap zeilen 420-klasse in 
Haifa. 
NIS 9.-. Zeilboten met Haifa 
op achtergrond. 
i4-6-'io. Verhalenparken in 
Holon. 
Driemaal NIS 2.50. Spelende 
kinderen met figuren van 
resp. egel, vogel en Pluto. 

i4-6-'io. Muziekinstrumen
ten uit het Midden-Oosten. 
Vijfmaal NIS 1.70. Zorna 
(blaasinstrument) en hobo, 
rebab (strijkinstrument) en 
viool, darbouka (vaastrom
mel) en trommel, qanun 
(plankciter) en vleugel, oud 
(snaarinstrument) en gitaar. 
i4-6-'io. Simon Wiesenthal 
(1908-2005). Gezamenlijke 
uitgifte met Oostenrijk. 
NIS 5.-. Portret loods-
Oostenrijkse nazi-jager en 
Davidster. 

JAPAN 
23-io-'o9. Animatiefilm 
Naruko. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Figuren uit serie: Naruto, Sa-
suke Uchiha, Sakura Haruno, 
Kakashi Hatake, Deidara, 
Itachi Uchiha, Sai, Shika-
maru Nara, Jiraiya, Yondaime 
Hokage. 
25-i-'io. Lentegroeten. 
Velletje met vijfmaal 50 yen; 
velletje met vijfmaal 80 yen. 
Vijfmaal gevleugelde feeën 
resp. met waterkan, met brief 
en vogel, twee feeën met 
bloemenmand, op paard met 
hoorn, met viool en bloem; 
bloemenboeket, fluit spelen
de vrouw en vogels, vlinder 
en bloemen, muzieksleutel 
met hart en vlinder, konijn en 
bloemen 

29-i-'io. Reizen in lapan, 
Miyagi. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Resp. tweemaal bloesem 
(doorlopend beeld), Matsu-
shima-eilanden, Sendai-kas-
teel, harnas, bus, standbeeld, 
bomen in de herfst, papieren 
lantaarns, Zuilho-gebouw, 
tweemaal Rinnoji-tempel 
(doorlopende beeld). 
i-2-'io. Bloemen in de pre
fecturen. 
Vijfmaal 50 yen (samen
hangend); vijfmaal 80 yen 
(samenhangend). Resp. tul

pen (Toyama), wikke (Gifii), 
perenbloesem (Tottori), 
koraalbloem (Okinawa), 
kersenbloesem (Yamanashi); 
andere afbeeldingen van 
dezelfde bloemen als op 
50 yen-zegels. 
8-2-'io. Lokale autonome 
wet in Nara 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Resp. Heji-paleis en bloe
men, Hase-dera tempel 
en bloemen, Nara-park in 
nachtverlichting met vijver, 
pagode, kersenbloesems. 

i-3-'io. Reizen in Japan, we
gen over Seto-binnenzee. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Resp. tweemaal kanalen-
gebied bij Kurashiki met 
zwanen (doorlopend beeld), 
Ohara-kunstmuseum, schil
derij in museum, tweemaal 
Seto-brug (doorlopend 
beeld), tombe, landschap, 
tweemaal brug bij Ritsurin-
park (doorlopend beeld). 

3-3-'io. Snoopy uit stripreeks 
Peanuts. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Snoopy omhelst Woodstock 
(rond zegel), Woodstock zit 
op Snoopy (hartvormig ze
gel), twee zegels met Snoopy 
en symbolen uit Peanuts, 
Peppermint Patty, Salty, twee 
zegels Woodstock in nest, 
Snoopy en Woodstock, Char
lie Brown en Woodstock. 

S-g-'io. Bloemen in de 
prefecturen. 
Vijfmaal 50 yen (samen
hangend) ; vijfmaal 80 yen 

(samenhangend). Resp. 
bergpioen (Shimane), 
citrusbloem (Tokushima), 
rhododendron (Nagasaki), 
iris (Aichi), kamferbloem 
(Saga); andere afbeeldingen 
van dezelfde bloemen als op 
50 yen-zegels. 
23-3-'io. Gezamenlijke 
uitgifte met San Marino. 
Velletje met tienmaal 
80 yen. Resp. borstbeeld 
'De Republiek' van Vittorio 
Pochini, 'Eerste toren' in San 
Marino, tweemaal schilderij 
'De Verschijning van St. Mar-
tinus' (doorlopend beeld), 
vrijheidsbeeld in San Marino, 
overheidskantoor, kerk, 
'Tweede Toren', klokken
toren, schilderij met Maria 
Magdalena, schilderij met St. 
Marino. 
i-4-'io. Festivals. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Vijf verschillende afbeeldin
gen waarvan tweemaal tem
pel, schip, gekostumeerde 
danser, mensen. 
20-4-'io. Week van de 
Filatelie. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Vier verschillende afbeel
dingen van schilderijen met 
tijger en draak, pioenen, 
vogel en bloemen, tijgers. 
23-4-'io. Heijo kyo-hoofd-
stad 1300 jaar. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Resp. achtmaal verschil
lend buddha-standbeeld, 
Youkyuuseki-paleis, paleis
poort. 
30-4-'io. Bloemen in de 
prefecturen. 
Vijfmaal 50 yen (samen
hangend) ; vijfmaal 80 yen 
(samenhangend). Resp. 
iris (Mie), olijfbloesem 
(Kagawa), Japanse azalea 
(Gunma), paulownia-
bloesem (Iwate), bloesem 
van phoenix-palm; andere 
afbeeldingen van dezelfde 
bloemen als op 50 yen
zegels. 

KAZAKSTAN 
Febr. '10. Olympische Win
terspelen 2010, Vancouver. 
32, 901. Resp. skispringer, 
afdaling. 

i5-4-'io. Nationaal moslim-
feest Navruz Bayram 
32 t. Paardrijders en bloe
sem. 

KOEWEIT 
4-6-'o9. Bank 'Kuwait 
Finance House'. 
25, 50,150 f Aarde en em
bleem bank. 
ii-ii-'og. Kamer van Koop
handel en Industrie 50 jaar. 
25, 50,150 f resp. gebouw, 
dhow-zeilship, tandwiel. 

KOREA NOORD 
i2-5-'io. Gezamenlijk motto 
Arbeiderspartij en Militaire 
Commissie Arbeiderspartij. 
10 w. Arbeider met luidspre
ker, pamflet en militairen. 

25-5-'io. Winnaars Olym
pische Winterspelen 2010 
Vancouver, overdrukken met 
vlaggen van winnende landen 
op zegels melding 3/228. 
Velletje met 10,10, 40, 40, 
50, 50, 70, 70 w. (ruitvormige 
zegels). Resp. tweemaal ijs
hockeyer (Canada), tweemaal 
kunstrijdster (China), schaat
ser (Nederland), schaatser 
(Tsjechië), skiër (Italië), skiër 
(Duitsland). Alle zegels met 
Noord-Koreaanse vlag en 
beeldmerk Spelen. 
30-6-'io. Kinderfilm. 
Velletje met 10, 30, 95,133 w. 
Afbeeldingen uit films resp. 
'Vlinder en Haan': vlinder en 
haan, 'Een slimme wasbeer
hond': dieren in vliegtuig 
en aan parachutes. Een egel 
verslaat de tijger'; tijger en 
egel, 'Het berouw van het 
konijn': konijn en beertje met 
vruchten in wagen. 

20-4-'io. Internet. 
25, 50,150 f Knoppen van 
toetsenbord. 

i-7-'io. Azalea. 
Blok 85 w. Tak met bloemen 
(Rhododendron mucronula-
tum). Op rand muzieknoten 
van muziekstuk 'Azalea' 
geschreven door leider Kim 
Jong II. 

5-7-'io. Volkslied. 
Blok 50 w. Muziekblad met 
volklied. 
i5-8-'io. Bevrijding van 
Korea 65 jaar geleden. 
Velletje met 10,15, 20,40, 
100 w. (met sierveld); Blok 
60 w. Schilderijen resp. 
'De grote Leider vormt de 
Revolutionaire Garde', 
'Bloedige en lange anti-Japan 
oorlog','De azalea in het f 
vaderland','Pyongyang in het 9 
voorjaar', 'Een historische 
nacht'; 'Februari-festival aan 
de vooravond van de Kore
aanse bevrijding' 
25-8-'io. Begin van 'Son-
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gun'-revolutionair leider
schap van Kim Jong II 50 jaar 
geleden. 
10 w.; velletje met 15, 30, 
55, 80W.; blok 70 w. Resp. 
militairen en burgers met 
korenaren; Kim Jong II met 
resp. mensen, militairen, 
kinderen, soldaten; Kim 
Jong II in sneeuwstorm op 
Paektu-berg. 

KOREA ZUID 
i-4-'io. Universiteiten 100 
jaar. 
Tweemaal 250 w. Ingangen 
van Nationale Universiteiten 
resp. in Seoel en Jinju. 
5-4-'io. Oude en historische 
bomen in Zuid-Korea, II. 
Viermaal 250 w. (samen
hangend). Boeddha's 
pruimenboom (in tempel 
Baegyangan, Jangseong), 
pijnboom (Samsong-ri, 
Goesan), kamferboom 
(Samsam-ri, Jangheung), 
Jeneverbessenstruiken 
(Songgwangsa-tempel). 
6-5-'io. Zuid-Koreaanse me
daillewinnaars Olympische 
Winterspelen 2010. 
Vel met elfinaal 250 w. (met 
sierveld). Schaatsen: Mo Tae 
Bum, Lee Seung Hoon, Lee 
Sang Hwa, kunstrijden: Kim 
Ya Na, short track-schaatsen: 
Su Lee Jung, Sung Si Bak, 
Lee Ho Suk, Gy Kwak Yoon, 
Kim II Seoung, Lee Eun Byul, 
Park Seung Hoi. Alle zegels 
en sierveld met beeldmerk 
Spelen. 
ii-5-'io. Rivieren, IV. 
Viermaal 250 w. (samenhan
gend). Verschillende land
schappen langs Han-rivier. 

LAOS 
2006. 50 jaar Europazegels. 
6.000, 7.000, 7.000, 7.500, 
7.500, 8.000 k. Resp. mega
lithisch monument bij Sto-
nehenge (Groot-Brittannië) 
en Vlakte der Kruiken (Laos), 
paleis van Knossos (Grie
kenland) en Are de Triomphe 
(Laos), Colosseum in Rome 
(Italië) en Wat Phu (Laos), 
houten kerk (Noorwegen) 
en Wat Xieng Tong (Laos), 
kathedraal Notre Dame in 
Parijs (Frankrijk) en That 
Luang (Laos), kathedraal van 
Treves (Frankrijk) en Wat Pra 
Keo (Laos). Alle zegels met 
CEPT*-beeldmerk. Ook vel
letje met ongetande zegels. 
2006. Democratische repu
bliek Laos 30 jaar. 
15.500 k. Begraafplaats nr. II 
van Vang Vieng. 
2007. Feest in tempel van 
That Luang. 
2.000, 5.000, 8.000 k. resp. 
processie, stoepa en proces
sie van gelovigen, verlichte 
stoepa. 
2008. Koffieteelt in Laos. 
3.000, 5.000, 6.000 K. Resp. 
koffiebonen en -kopje, 
tak van struik met bonen, 
gebrande koffiebonen. Ook 
velletje met de zegels. 
io-4-'o8. Katoenproductie 
in Laos. 
i.ooo, 5.000, 5.000 K. Resp. 
vrouw met manden en 
katoen, katoenbloem, katoen 
aan struik. Ook velletje met 
de zegels. 
i7-4-'o8. Olympische Zomer
spelen 2008 Peking. 
Viermaal 5.000 k. resp. judo, 
voetbal, wielrennen, hoog
springen. 

23-6-'o8. Bijenteelt in Laos. 
i.ooo, 4.000, 6.000, 8.500 k. 
Resp. bijen en honingraat, 
verzamelen van honing, 
zwerm bijen, bij. 
28-6-'o8. Watervallen. 
500, 2.000, 5.000, 6.500 k. 
Watervallen resp. Taat Fan 
(prov. Champasak), Tad 
Sae (prov. Luangprabang), 
Kuang Si (prov. Luangpra
bang), Khonphapheng (prov. 
Champasak). Ook velletje 
met de zegels. 
i-io-'o8. Aubergineteelt in 
Laos. 
i.ooo, 2.000,4.000, 5.500 k. 
Aubergines in verschillende 
kleuren. Ook velletje met de 
zegels. 
i-i2-'o8. Hmong-nieuwjaar. 
i.ooo, 5.500, 6.000,7.500 k. 
Resp. Hmong-vrouw in 
traditionele kleding, buf
felgevecht, muzikanten, 
Hmong-vrouwen in traditi
onele kleding. Ook velletje 
met de zegels. 
j-i- 'og. Historische plaatsen 
Laos, 
i.ooo, 2.000, 4.000, 7.500 k. 
Resp. tempel Vat Sisaket in 
Vientiane, archeologische 
locatie Vlakte der Kruiken 
(prov. Xieng Khouang), stupa 
That Luang (Vientiane), tem
pel Vat Phra Keo (Vientiane). 
Ook velletje met de zegels. 
20-i-'o9. Laotiaans leger 60 
jaar. 
Viermaal 2.000 k. Verschil
lende afbeeldingen van 
militairen. Ook velletje met 
de zegels. 
5-3-'o9. Opening eerste 
spoorlijn in Laos. 
Driemaal 3.000 k. Trein op 
traject Nong Khai (Thailand) 
naar Vientiane, aankomst 
eerste trein op station, trein 
op Vriendschapsbrug. Ook 
velletje met de zegels. 
20-3-'o9. Wereldpostzegel-
tentoonstelling in China. 
Velletje met tweemaal 
7.500 k. Bloemen: pioen, 
frangipani. Ook velletje met 
de zegels. 

i5-4-'o9. Bloemen. 
500, 2.000, 4.000, 7.500 k. 
Resp. Dok Marl, Ixora, Dok 
Phout, Dok Hak. Ook velletje 
met de zegels. 
ii-8-'09. Lao-lao, Laotiaanse 
rijstalcohol. 
i.ooo, 2.000, 5.500 k. resp. 
kan met lao-lao, kan en 
hoorn, man drinkt met lang 
rietje. Ook velletje met de 
zegels. 
g-ii-'og. Wereldpostdag. 
Achttienmaal 2.000 k. (sa
menhangend). Wit rond vlak 
bedrukt met 09/10/2009 en 
namen van de verschillende 
postcentra: R.P. Vientiane, 
Centre de Tri, Phongsaly, 
Luangnamtha, Oudomxay, 
Bokeo, Luangprabang, Hua-
phan, Sayaboury, Xiengkhou-
ang, Vientiane, Bolikhamxay, 
Khammouane, Savannakhet, 
Sarava, Sekong, Cham-
pasack, Attapeu. 

7-i2-'o9. Tmpel Wat Si Mu-
ang in Vientiane. 
4.000, 5.000, 6.000 k. Resp. 
man met offergave, ruïne, 
hoofdgebouw. Ook velletje 
met de zegels. 
9-i2-'o9. Zuidoost-Aziatische 
Spelen in Vientiane. 
5.000, 7.000 k. Mascottes 
(olifanten) resp. met toorts, 
vlag. Ook velletje met de 
zegels. 

LIBERIA 
28-3-'io. Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
$ 20.-. Portret oud-president 
Verenigde Staten met handte
kening en vlag. 
28-3-'io. Amerikaanse pad
vindersbeweging 100 jaar. 
Velletje met zesmaal $ 55.-, 
velletje met zesmaal $ 55.-. 
Penningen van verdienste, 
resp. zwemmen en eerste 
hulpkruis, embleem mi
lieukennis en familieleven, 
kerk met gemeenschapsge
bouwen voor burgerzin met 
dollarteken voor persoonlijk 
beheer, kampeertent en 
reddingsboei, vrijheidsbel en 
ganzenveer, atleet en globe; 
vliegtuig en hengelen, brug 
en elektronica, stethos
coop met esculaap en lier, 
grafische kunst en boerderij 
met fabriek, klembord en 
drietand, koe en palet met 
kwasten. 

MACAU 
2i-6-'io. Kantoor Bank of 
China in Macau 60 jaar. 
1.60, 2.50, 3.50,4.- ptcs. (sa
menhangend); blok 10.- ptcs. 
Verschillende bankgebou-

MALEISIÉ 
io-5-'io. Vuurvliegjes. 
30, 30, 50, 50 sen; blok 
5.- RM. Resp. Pteroptyx 
valida, Pteroptyx bearni, 
Diaphanes sp., Lychnuris 
sp.; Pteroptyx bearni met 
roeiboot. 

7.80 Dh. Verwoeste stad en 
vrachtwagen vol arbeiders 
met beeld van huidig Agadir. 
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22-4-'io. Dag van de Aarde. 
3.25,10.- Dh. Resp. water
druppels gevuld met boom 
en groen veld, luzernebloem 
(met bijgesloten zaadjes). 
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i2-5-'io. Kunst en cultuur. 
Velletje met viermaal 
3.25 Dh. Schilderijen van 
kashba's door Afif Bennani, 
resp. Ibeghouzen in Dades, 
Tinzouline in de Draa-vallei, 
Ait Ben Haddou in Ouarza-
zate, Oudayas in Rabat. 

MARSHALLEILANDEN 
i8-3-'io. 100 jaar padvinderij 
in Verenigde Staten. 
Viermaal $ 0.44 (samenhan
gend). Jaartallen 1910-2010 
op zegels in verschillende 
kleuren. 

iMAROKKO 
i8-2-'io. Herbouw Agadir 50 
jaar geleden. 

7-4-'io. Bekende astrono
men. 
Vijfmaal $ 0.44 (samenhan
gend). Frederick William 
Hirschel (1738-1762), Nico-
laas Copernicus (1473-1543), 
Galileo Galilei (1564-1642), 
Johannes Kepler (1571-1630), 
Isaac Newton (1643-1727). 

MAURETANIË 
2008. Landschappen. 
100, 220, 370, 440 um. Resp. 
bergen, duinen, langs rivier 
Tamourt, steile rotskust. 

2009. Zadels. 
100, 220, 370, 440 um. 
Zadels voor resp. paard, os, 
ezel, kameel. 
2009. Traditioneel hand
werk. 
100,150, 200, 370, 440 um. 
Resp. geweerfoedraal, 
leren zak uit Tassoufra, 
kruithoorn, draagstoel, 
gebedskleed. 

2009. Zeefauna. 
100, 220, 370, 440 um. Resp. 
grote sterns (Thalaseus san-
vicensis), dolfijnen, zeehond, 
zeeschildpad. 

MAYOTTE 
ii-i-'io. Welkomstceremo
nie voor reizigers 'Karibu 
Maoré'. 
€ 0.56. Mensen met bloe
menkransen. 

8-3-'io. Manden maken. 
€ 0.56. Vrouwen vlechten 
manden. 
8-3-'io. Gebouw. 
€ 0.56. Gouverneurshuis. 
i7-5-'io. Flora en fauna. 
Tweemaal € 0.56. Roofvogel 
(Accipiter francesii), plant 
(epifyt). 

MEXICO 
i5-5-'io. Dag van de Onder
wijzer 2010. 
$ 7.-. Onderwijzeres en 
kinderen. 

i5-5-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
$7.-, 7.-, 11.50, Resp. 
Mexicaans team, tweemaal 
voetballers. Alle zegels met 
beeldmerk toernooi. 
2i-5-'io. Dag van de Moe
dertaal. 
$ 11.50. Profielen van gezich
ten met teksten in verschil
lende nationale talen. 

MICRONESIË 
i3-2-'io. 20oste geboortedag 
Charles Darwin (1809-1882). 
Velletje met zesmaal 75 c. 
Portret van Britse natuuron
derzoeker en bioloog, ge
raamtes van mens en gorilla, 
gorilla, menselijke evolutie, 
aantekeningen, snavels. 



234'io. OverUjden paus Jo
hannes Paulus II (19202005) 
vijfjaar geleden. 
75 c. Portret. 

MONGOLIË 
i26'og. Oorbellen, geza
menlijke uitgifte met Kazach
stan en ZuidKorea. 
Driemaal 800 T. (samen
hangend). Oorbellen uit 
resp. Korea (5e of 6e eeuw), 
Mongolië (i8e of 19e eeuw), 
Kazachstan (2e of ie eeuw 
v.Chr.). 
208'o9. Slag bij Khalk Go 
70 jaar geleden. 
500 T. Aanvoerder Khoor
loogin Choibalsan en com
mandant Georgy Konstanti
novich Zhukov in uniform. 

iio'og. Diplomatieke 
betrekkingen met China 60 
jaar. 
Tweemaal i.ooo T (met 
tussenveld). Verschillende 
overheidsgebouwen. 
9io'og. Buddhistische 
vredesgod Tara. 
Velletje met tweemaal 800 T. 
(samenhangend). Zittende 
groene en witte Tara. 
ii2'o9. Brouwerij 'Apu Joint 
Stock Company' 85 jaar. 
800 T. Bedrijfsembleem 
(boom). 
3ii2'o9. Kamelenpolo. 
i.ooo T. Kamelen met polo
spelers en bal. 
52'io. Verborgen geschie
denis van Mongolië. 
Zesmaal i.ooo T.; blok 
1.500T.; blok 1.500T. Resp. 
baby in reismand, de andere 
vijf zegels hebben verschil
lende afbeeldingen van 
mensen en paarden; pijlen; 
helm. 

i42'io. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van de tijger. 
Tweemaal i.ooo T. (samen
hangend). Verschillende 
tijgers. 
204'io. Kinderen. 
800, i.ooo T. Resp. Jongen 
met snaarinstrument 'morin 
khuur' en paard, meisje met 
snaarinstrument khuuchir en 
kameel. 
265'io. Bergen. 
Viermaal 500 T. Verschil
lende bergen. 

MONTSERRAT 
i94'io. Wereld in beeld. 
Velletje met $ i.io, 2.25, 

2.50, 2.75; Velletje met 
$ i.io, 2.25, 2.50, 2.75. Resp. 
Jin Maotoren (Shanghai
China) met beeldmerk 
wereldtentoonstelling, 
Cultureel centrum (Litüe 
BayMontserrat), Kremlin
kathedraal (MoskouRus
land), Brooklynbrug (New 
YorkVerenigde Staten); 
vissersdorp met schepen 
(ShanghaiChina), Camelot 
Villa (Montserrat), Zaanse 
Schans (ZaanstadNeder
land). Rijksdag (Berlijn
Duitsland). 

O N r S E R R A T 

MOZAMBIQUE 
ioi2'o7. Zoogdieren. 
Velletje met driemaal 8, 
driemaal 33 mt; velletje 
met driemaal 8, driemaal 
33 mt.; velletje met driemaal 
8, driemaal 33 mt.; twee 
velletjes met zesmaal 20 mt.; 
vijf blokken 132 mt. Resp. 
jachtluipaard (Acinonyx 
jubatus), poema (Felis con
color), pallaskat (Otocolobus 
manul), tweemaal leeuw 
(Panthera leo), luipaard 
(Panthera pardus); bosolifant 
(Loxodonta cyclotis), Afri
kaanse olifant (Loxodonta 
africana), bosolifant, Afri
kaanse olifant, bosolifant, 
Afrikaanse olifant; Kame
roendolfijn (Sousa teuszii), 
Atlantische vlekdolfijn 
(Stenella frontalis), Clyme
nedolfijn (Stenella clymene), 
Amazonedolfijn (Sotalia 
fluviatilis), langsnuitdolfijn 
(Stenella longirostris), tui
melaar (Tursiops truncatus); 
Noordse vinvis (Balaenop
tera borealis), zwaardwalvis 
(Orcinus orca), grijze walvis 
(Eschrichtius robustus), 
gewone vinvis (Balaenoptera 
physalus), zwaardwalvis, 
buitrug (Megaptera novaean
gliae); Orangoetan (Pongo 
pygmaeus), witwanggibbon 
(Nomascus leucogenys), 
neusaap (Nasalis larvatus, 
orangoetan, chimpansee 
(Pan troglodytes), mandril 
(Mandrillus sphinx); leeuw; 
Afrikaanse olifant; bosoli
fant; zwaardwalvis; mantel
baviaan (Papio hamadryas). 
309'o9. Schepen. 
Vijf velletjes met zesmaal 
33 mt.; vier blokken 175 mt. 
Resp. Fenicische bark, hou
ten Egyptisch schip, Arabisch 
kustschip, Chinese jonk, 
Griekse galei, Romeinse 
galei; 'Independence', 'Great 
Harry', 'Vespucci', 'Noorse 
leeuw', 'Brederode', 'Madre 
di Dio'; 'Martha's Vineyard', 
'America', 'Statendam', 
'Brazil', 'Rijndam', 'Nieuw 
Amsterdam'; 'Warrior', 
'Merrimack', 'Dreadnougt', 
'Lightning', Mekofregat, 
'Yamato'; 'Astute', 'Yamal', 
'Harry S. Truman', 'Trafal
gar', 'Vaygach', vliegdek
schip uitNimitzklasse; 
'Surcoul', 'Sea Shadow', 
snelboot uit Skjoldklasse, 
'Radiance of the Seas', 'Paci
fic Express', 'Mariner of the 
Seas'; Egyptische rietboot, 

Sinai', 'Great Britain', 'Litto
rio', 'Polarstern', 'Magde
burg'; Egyptische rietboot; 
'S. Catalina do Monte; 'Great 
Britain'; 'Littorio'; 'Polar
stern', 'Magdeburg'. Alle 
zegels met landkaarten. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
ij'io. Vlinders. 
20, 50, 80,100,125,175, 
200, 250, 350, 450, 500, 
700 c. Resp. Thersamonia 
tersamon, Acraea natalica, 
Vanessa carye, Apodemia 
mormo, Siproeta stele
nes meridionalis, Anartia 
amathea, Doxocopa laure, 
Euphaedra Uganda, Precis 
westermannii. Precis octavia, 
Euphaedra neophron, Va
nessa cardui. 

NEDCRLAHDU AMtiuCH Mtoouumst AHTJU" 

NIEUWCALEDONIË 
i55'io. Wereldkampioen
schap Va'aroeien. 
75 F. Boot en roeiers. 

OMAN 
iiii'og. Al Quds, Jeruzalem 
hoofdstad Arabische cultuur. 
250 b.; blok 250 b. tweemaal 
stadsgezicht Jeruzalem met 
AlAqsamoskee. 

Tweemaal 50 b.; blok 100 b. 
Resp. Verschillende afbeel
dingen van symbolische 
mensen met emblemen. 
33'io. Arabische Waterdag. 
100 b. Dam. 

PALAU 
23'io. 20oste geboortedag 
Charles Darwin (18091882). 
Velletje met zesmaal 75 c. 
HMS 'Beagle', Kapt. Robert 
Fitzroy, sextant, diagram van 
schip, portret Darwin, boek 
'Zoology of the Voyage of 
HMS Beagle'. 
23'io. Reptielen. 
Velletje met zesmaal 75 c. 
Hypsilurus godefFroyi, 
Hemidactylus frenatus, 
Eretmochelys imbricata, 
Hemiphyllodactulis typus, 
Cuora amboinensis, Draco 
volans. 

R E P T I L E S 

224'io. Elvis Presley (1935

1977)
Velletje met viermaal 75 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
filmster. 
224'io. Abraham Lincoln 
(18091865). 
Velletje met viermaal 75 c. 
Verschillende portretten van 
oudpresident Verenigde 
Staten. 
224'io. Paus Benedictus 
XVI (1927). 
75 c. Paus met crucifix. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
35'io. Volkstelling 2010. 
I., I., 3., 3. K.; velletje 
met I., 1., 3., 3. K. Resp. 
ouderen en jongeren, jeugdi
gen, dorpsbewoners, moeder 
en kind; schoolkinderen in 
uniform, oudere mannen, 
oudere dames, verzamelde 
mensen. Alle zegels met 
beeldmerk volkstelling. 

iSii'og. 15e GCC*postze
gelten toonstelling. 
50 b. (in postzegelboekje); 
velletje met negenmaal 
200 b. Tienmaal beeldmerk 
tentoonstelling met verschil
lende achtergronden. 
iSii'og. 39e Nationale Dag. 
200 b. Staatshoofd sultan 
Qaboes bin Said Al Said 
(1940). 
i9i2'o9. Voetbaltoernooi 
Arabische Golfcup. 
100 b; blok 300 b. Nummer 
19 met bal met resp. cup, 
voetbalteam en cup. 

22'io. Volkstelling Golf
staten. 

PITCAIRNEILANDEN 
234'io. Anzac*herdenking 
gevallenen voor hun land. 
50 c , $1. (samenhangend), 
$ 1.80, 4. (samenhangend). 
Resp. tank, vliegtuigen, troe
pentransportschip, scheeps
kanonnen en militairen. 
Beide paren met doorlopend 
beeld van klaproos. 

POLYNESIË 
5i2'og. Kindertekening. 
100 F. Jongen in kano met 
dansend meisje en zon. 

l^tJ^l 
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55'io. Frederick William 
Beechy (17961856). 
140 F. Portret Brits mari
neofficier en geograaf met 
landkaart. 

SIERRA LEONE 
io3'o8. Overdrukken op 
vlinderzegels uit 1997. 
Velletje met zesmaal 2.500 
Le. op 500 Le; velletje met 
zesmaal 2.500 Le op 600 Le. 
Resp. Lycaena dispar, Grap
hium sarpedon, Euploe core, 
Papilio cresphontes, Colotis 
danae, Battus philenor; 
Mylothris chloris, Argynnis 
lathonia, Elyminia agendas, 
Palla ussheri, Papillio glau
cus, Cercyon pegala. 

BUTTUUUfcS 01' rat WORIO 
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SINGAPORE 
85'io. Internationale Post
zegeltentoonstelling London 
2010 . 

Velletje met 'ist Local, 65 c , 
$ i.io. Driemaal tijger. 

265'io. Bomen in Singa
pore. 
Velletje met tienmaal ist. 
Samanea saman, Adenan
thera pavonina, Peltoforum 
pterocarpum, Khaya senega
lensis, Swietenia macrop
hylla, Fagraea fragrans, Sy
zygium grande, Adenanthera 
pavonina, Tabebuia rosea, 
Terminalia catappa. 

ST. HELENA 
85'io. Internationale Post
zegeltentoonstelling London 
2010 . 

Blok £ 1.50. Zegelopzegel: 
1913 (Yvert 130) I d., portret 
koning George V. Op rand 
George V (18651936) in 
koningsmantel. 



ST. KITTS 
Apr. 'IG. Vogels. 
30, 90 c, $ 3.-, 5.-; velletje 
met viermaal $ 2.50; velletje 
met tweemaal $ 3.-. Resp. 
Tringa solitaria, Charadrius 
melodis, Dendroica discolor, 
Calidris mauri; Sula dacty-
latra. Sterna fuscata, Sula 
leucogaster, Anous minutus; 
Limnodromus scolopaceus, 
Balaeniceps rex. 

J 
1 

M. BI(?C75 
i CAKiBBBAtA m ^ 

ST. LUCIA 
7-4-'io. Fruitbomen. 
30 c. Coccoloba uvifera 
(strand- of zeedruif). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i2-5-'io. Luchtpost. 
€ 0.80. Vliegtuig Cessna 
F406. 

SURINAME 
28-4-'io. Vlinders. 
SR$ 0.70,1.25.1.75, 2.50, 
2-75. 3--. 3-75> 4-25. 4-50, 
5.-, 6.-, 7.-; blok 12.-. Resp. 
Maniola jurtina, Melanargia 
galathea, Argynnis adippe, 
Apatura iris, Apaturia ilia, 
Papargae aegeria, Argynnis 
paphia, Vanessa atalanta, 
Limentis Camilla, Polyomma-
tus bellargus, Argynnis aglaja, 
Pyronia tithonus; Apatura ilia. 

TAIWAN 
7-7-'io. Klassieke roman 
'Reis naar het Westen'. 
NT$5.-, 5.-, i2.-,25.-. 
Verschillende afbeeldingen 

= TRISTAN DA CUNHA 
^ 8-5-'io. Internationale Post-
~ zegeltentoonstelling London 
= 2010. 
^ Blok£ 1.50. Zegel-op-zegel: 
^ 1912 (Yvert 139)'/2d., portret 
" koning George V. Op rand 
2 George V(i865-i936) in 
^ koningsmantel. 

TUNESIË 
i-5-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
390 m. Symbolen. 
i2-5-'io. Organische teelten 
in Tunesië. 
Velletje met 250, 250, 250, 
600, 600, 600, 600, 600 m. 
Resp. amandelen (Prunus 
dulcis), granaatappelen (Pu-
nica granatum), artisjokken 
(Cynara scolymus), dadels 
(Phoenix dactilyfera), pa
prika's (Capsicum annuum), 
cactusvijgen (Opuntia ficus 
indica), tomaten (Solanum 
lycopersicum), olijfolie en 
olijven (Oleaeuropaea). 

i7-5-'io. Tunesië als centrum 
van veelbelovend activiteiten 
op technologisch gebied. 
390 m. Gebouwen, tech
nologische symbolen en 
landkaart. 

TUVALU 
i-i2-'o9. Benedictus XVI 
(1927) vijfjaar paus. 
Velletje met viermaal $ 1.30. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus. 
20-i2-'o9. Prinses Diana 
(1961-1997). 
Velletje met viermaal $ 1.30. 
Diana resp. met baby en 
rood kruis, met jonge man, 
tweemaal met beschermend 
vest in verband met mijnop-
ruiming. 
8-i-'io. 75ste geboortedag 
Elvis Presley. 
Velletje met viermaal $ 1.30. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger 
en acteur met gitaar en 
microfoon. 
i-2-'io. Padvinderij in Ame
rika 100 jaar. 
Viermaal $ 1.30 (in paren 
samenhangend). Padvinder 
resp. brengt groet, plant 
boom, wandelt met rugzak, 
vist. Alle zegels met embleem 
BSA* met duif'. 

23-4-'io. Slag om Engeland 
70 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 1.30; 
velletje met viermaal $ 1.30. 
Resp. Londen en premier 
Winston Churchill (1874-

1965), ruïnes van Coven
try Gardens-kathedraal, 
straatbeeld met ruines en 
fiets en kinderwagen, straat
beeld met auto's en bus; 
luchtgevecht en Churchill, 
Messerschmidt BF 109E, 
emblemen van Luftwaffe en 
Royal Air Force met kaart 
van Engeland, Supermarine 
Spitfire. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
5-3-'o9. Tweede Arabische 
postzegeltentoonstelling. 
I.- Dh. Beeldmerk tentoon
stelling. 
2-4-'o9. Frankeerzegels. 
0.25,1.- , 1.50, 2.-, 10.-, 20.-, 
50.-. Zevenmaal roofvogel 
met verschillende achter-
grondkleur. 

30-4-'09. Rashid Bin Tannaf 
(1910-1999). 
I.-, 4.- Dh. Verschillende 
portretten van dichter. Ook 
velletje met de zegels. 
ig-S-'og. Postdiensten 100 
jaar 
I.-, 1.50,4.-, 5.-, blok 10.-; 
blok viermaal verschil
lende gefrankeerde brieven; 
gefrankeerde brieven met op 
rand landkaart en zeilschip. 

27-7-'io. Padvinderij 
44 c. Padvinder met ver
rekijker. 

2-i2-'o9.38ste Nationale 
Dag. 
I.- Dh. Hart in nationale 
kleuren. 
i9-i2-'o9. Wereldbeker voet
bal voor clubs in Abu Dhabi. 
i.-Dh.;blokio.-Dh. Resp. 
voetbal met embleem en 
tekst 'Toyota Presenting 
Partner'; zelfde afbeelding 
nu met deel van vlag. 
24-2-'io. Eerste productie 
van aluminium m de Emi
raten. 
I.-, 2.-, 3.-, 5.- Dh. Resp. 
hand met afbeelding van 
productie, embleem, valk en 
paardenkop, vlag. Alle zegels 
met embleem. Ook velletje 
met de zegels. 

VERENIGDE STATEN 
i6-7-'io. Stripfiguren 'Sun
day Funnies'. 
Vijfmaal 44 c. Beetle Baily, 
Calvin Hobbes, Archie, Gar
field, Dennis the Menace. 

i2-8-'io. Serie 'Amerikaanse 
Schatten'. 
44 c. Schilder Winslow Ho
mer (1836-1910), schilderij 
met kinderen in weiland. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
22-6-'io. Macquarie-eiland. 
Velletje met 55, 55 c , $ i.io, 
1.10. resp. plant met bloem 
(Stilbocarpa polaris), zuide
lijke zeeolifant (Mirounga 
leonina), Caroline Cove, 
Mawson Point Stacks. Op 
rand landkaart. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
5-ii-'o9. Beelden van de 
Verspreide Eilanden in de 
Stille Oceaan. 
Zestienmaal € 0.90. (zonder 
waardeaanduiding, in 
postzegelboekje). Viermaal 
eiland Europa: fregatvogels, 
strand aan de noordkust, 
mangroves, palmen en vlag
gen; viermaal Juan de Nova: 
zeeschildpad, zandbank, 
pijnboom, scheepswrak; 
viermaal Glorieuzen-eilan
den: Noddi-zeezwaluwen, 
planten, lagune, koraalrif; 
viermaal Tromelin: roodvoet 
Jan-van-Genten, weerstation, 
fossiele koralen, anker in 

i2-6-'io. Bescherming alba
tros op eiland Amsterdam. 
Velletje met viermaal € 0.56. 
Verschillende afbeeldingen 
van Dromeda exulans. 

*: Gebruikte afkortingen: 
BSA Boys Scouts of Ame

rica 
CEPT Conférence Euro-

péenne des Admini
strations des Postes 
et des Telecommu
nications 

Focac Forum of Coopera
tion between Africa 
and China 

Frelimo Frente de Libertagäo 
de Mozambique 

GCC GulfCooperation 
Council 

PAPU Pan African Postal 
Union 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): Jaar van de 
Tijger van i5-2-'io tot 
2-2-'lI. 
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BARCODESTiCKERS(l) 

Graag wil ik in het 
Maandblad, eventueel als 
ingezonden stuk, een er
gerlijke manier van etiket
tering door TNT- post aan 
de orde stellen. Ik woon in 
België en ben filatelist. De 
afgelopen maanden ont
vang iic telkens opnieuw 
brieven, ook filatelistisch 
gefirankeerde stukken, 
waarbij door TNT Post 
het etiket FRANKERING 
GECONTROLEERD, etc. 
dwars over de postzegel(s) 
is geplakt. De kleefstof is 
van zodanige kwaliteit dat 
het etiket niet verwijderd 

kan worden zonder de 
postzegels te beschadigen. 
Of voldoende of onvol
doende door de afzender 
is gefrankeerd maakt, voor 
zover ik dat kan beoorde
len, geen verschil. 
Dat TNT Post controleert 
is natuurlijk hun goed 
recht, maar in de uitoefe
ning van dat recht trappen 
ze nu al te vaak op mijn 
filatelistische hart. 
Bijgevoegd het voorbeeld 
van een vandaag ontvan
gen kerstkaart. 

Jan Bernard Schueler, Essen (B) 
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BARCODESTICKERS (2) 

Ook ik word meer dan 
regelmatig kwaad op TNT 
over het opplakken met 
onmogelijke lijm op filate
listisch gefrankeerde brie
ven. Onze dochter woont 
in Oostenrijk en we heb
ben daar twee kleinkinde
ren. Voor die twee spaar 
ik Oostenrijk gestempeld. 
Dus als er post voor Opa 
uit Oostenrijk komt is, dat 
filatelistisch gefrankeerd 
met daarbij de opmerking 
geen codes svp. plakken 
op de zegels. Luid en 
duidelijk. Het maakt niet 
uit of dat aangetekend 
verstuurd wordt, want dan 
doen we ook regelmatig 
of met de normale post. 
Bijna consequent wordt 
in een sorteercentrum in 
Nederland en volgens TNT 
in Dordrecht overgeco-
deerd met alle desastreuze 
vernietigingen want die 
rotstrook krijg ook ik er 
bijna nooit gaaf af Een 
keer heb ik € 5,50 vergoed 
gekregen. JVlaar het kan 

GEEN 'SUPER' CONSTELLATION 

In het nieuwsbericht over 
de Constellation wordt 
door de heer Vorhauer be
schreven dat het afgebeelde 
vliegtuig geen 'Super', maar 
een 'gewone' Constellation 
is. Dit is juist, zij het dat 
de door de heer Vorhauer 
genoemde 'vrachtklep', een 
zogenoemd 'speedpak' is. 
Je kan dat nog het meest 
vergelijken met een 'con
tainer', voorzien van een 
open bovenkant die aan de 
onderkant van het vliegtuig 
werd bevestigd. Dit 'speed
pak' is alleen bij (enkele) 
Constellations gebruikt. Ik 
kan het niet laten om nog 
enige kenmerken te noe
men waaraan te zien is, dat 
we met een "Constellation" 
te maken hebben, en niet 
met een "Super Constel
lation"; i) Nog net aan de 
bovenkant te zien is de 
zgn. "navigator's observing 
dome" of "astrodome" of 
"navigatiedome". Dit is de 
koepel, waarin een sextant 
door de navigator werd 
opgehangen om de positie 
van het toestel te bepalen. 
De Super Constellation 
heeft nooit een 'astrodome' 

gehad. 2) Er zijn ronde 
ramen. De Super Constel
lation heeft rechthoekige 
ramen. 3) De beschildering 
van de Super Constellation 
verschilt met die van de af
gebeelde Constellation. Er 
zijn nog meer zichtbare en 
niet-zichtbare verschillen, 
maar dat zou te ver gaan 
om die te gaan noemen. 
Op bijgaande foto's is meer 
te zien van bovengenoemde 
kenmerken. De eerste foto 
is de originele foto die voor 
de postzegel is gebruikt en 
dateert van 26 november 
1952. Deze datum geeft ook 
aan, dat het een Constel
lation betreft, want pas 
vanaf juni 1953 is de KLIVI 
met de Super Constellation 
gaan vliegen. De afgebeelde 
Constellation is de PH-TDI 
"Enschede" en is van het 
type L-74g. In dienst van de 
KLM van 22-11-1948 tot 18-
12-1953 6" daarna verkocht 
aan Capital Airlines. Om 
wat meer van het speedpak 
te zien heb ik de tweede 
foto meegestuurd. Er is re
delijk goed te zien hoe zo'n 
bak er uitzag en die werd 
gebruikt. Beide foto's zijn 
uit "De Lockheed Constel
lation" (Een legende van 
schoonheid) van Oskam en 
Soupart (2001). 

Wim van 't Hag 

BARCODESTICKERS (4) 

Uw artikel over vernietigen
de barcodestickers (bladzij
de 253 van het Maandblad) 
spreekt mij aan. Ik verzend 
regelmatig filatelistisch 
gefrankeerde pakjes. Deze 
worden steeds aangeboden 
op het kantoor aan de Ap
pelstraat te 's-Gravenhage, 
waar een vriendelijke dame 
-dochtervan een filatelist-
de zegels zo licht mogelijk 
afstempelt en de barcode 
zodanig plakt, dat de ze
gels niet beschadigen. In 
het onderhavige geval, zie 
kortheidshalve de bijlage, 
was de sticker op de brede 
zijkant geplakt. Toch heeft 
een onverlaat een (nieuwe?) 
sticker op de zegels 
geplakt. Op mijn klacht 
hierover aan TNT Post heb 
ik nog geen reactie mogen 
ontvangen. 

J.P. Lokker, 's-Grauenhofle 

BARCODESTICKERS (6) 

Ik herken alles in het 
artikel over vernietigende 
barcode stickers n.a.v. de 
opmerkingen van Dick 

nog erger: Ook omgekeerd 
stuur ik vaak vanuit Neder
land zwaar filatelistisch 
gefrankeerde brieven. Een 
op de drie enveloppen 
verdwijnt en alleen als ik 
ook pakketjes aangetekend 
verstuur dan gaat alles 
goed, tot nu toe. Ik denk 
dat TNT de georganiseerde 
filatelie erg graag kwijt wil 
ondanks alle marketing 
boodschappen en vele 
zegels. Na bijna 40 jaar 
Nederland gestempeld 
en postfris verzameld te 
hebben ben ik daar op i.i. 
2010 maar mee gestopt. 
Waanneer krijg ik nog post 
met een postzegel? 

J.J. (Hans) Domburjj, Zelhem 

BARCODESTICKERS (3) 

De afgelopen jaren heb 
ik zeker een tiental keren 
te maken gehad met 
barcodestickers die over 
de postzegels heen waren 
geplakt. Recentelijk 
nog met een brief uit de 
Filippijnen. In de meeste 
gevallen was het volstrekt 
onnodig omdat er meer 
dan genoeg plek elders 
op de enveloppe was. 
Ik heb een aantal malen 
mijn ergernis onder de 
aandachtvan bezorgers 
en TNT Post gebracht, 
die echter allen verwezen 
naar het distributiecen
trum. Hopelijk kan een 
gemeenschappelijke actie 
iets opleveren. 

Ton Plu^, Bodegrauen. 

BARCODESTICKERS (5) 

Bij deze wil ik u vragen 
of er ook wat te doen is 
aan de ontwaarding van 
de brieven die ik krijg. Ik 
krijg nogal veel correspon
dentie met mooie zegels. 
Deze zijn - als ze niet zijn 
afgestempeld - met pen 

doorgekrast, waarna ze 
voor mij geen waarde 
hebben om te verzamelen. 
De postbodes zeggen, dat 
ze dit mogen en moe
ten doen. Hopelijk kan 
iemand mij daar antwoord 
op geven. 

J.R. Niehqf, Appm êdam. 

Wibier in het Aprilnummer 
van Filatelie. Ik heb zelf 
ook soortgelijke ervaringen 
met TNT post, en helaas op 
klachten hierover, ontvang 
je een nietszeggend ant
woord. Ik krijg nogal wat 
aangetekende post vanuit 
m.n. de Verenigde Staten 
en Israel, waarvandaan 
Aangetekend verzenden 
redelijk gebruikelijk is ge
zien de relatief lage kosten 
in vergelijking met de 
hier gehanteerde tarieven, 
maar dat even terzijde. Het 
komt in bijna 50% van de 
gevallen voor dat er zegels 
onbruikbaar zijn geworden 
voor een verzamelaar door 
het overplakken met niet 
verwijderbare barcodestic
kers van TNT Post. Nog 
groter wordt het probleem 
als er onverhoopt niemand 
thuis is. Dan wordt er nog 
een grote groene sticker 
overheen geplakt met de 

aankondiging dat er geen 
gehoor was tijdens het 
bezorgen. En die laatste 
wordt bijna altijd over 
een of meerdere zegels 
geplakt!!! Het aanspreken 
van de postbode heeft ook 
weinig zin, dat wisselt 
nogal vaak en bovendien 
komt dit soort post, in 
tegenstelling tot het 
verleden, nooit gelijk met 
normale postbezorging. 
Nu er concurrentie is op 
de postmarkt zou het TNT 
post sieren als zij eens 
rekening ging houden met 
een van haar belangrijkste 
klantengroepen, de Verza
melaars. Tenslotte kopen 
zij gezamenlijk nogal wat 
zegels, die ongebruikt en 
zonder tegenprestatie door 
TNT, in verzamelingen 
verdwijnen. 

Willem van Schie, Krimpen 
aan den IJssel 
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Lange tijd was er betrek
kelijk weinig aandacht 
voor de lotgevallen van 
Nederlanders in Neder
landsIndië tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
Daar is aan het eind van 
de 2oe eeuw verande
ring in gekomen (i). 
In Den Haag werd een 
monument opgericht om 
de herinnering aan de 
slachtoffers van de oorlog 
in NederlandsIndië 
levend te houden. Op 15 
augustus vindt daar weer 
de jaarlijkse herdenking 
plaats van de capitulatie 
van Japan, nu 65 jaar 
geleden (2). De groep 
mensen die de verschrik
kingen zelf nog heeft 
meegemaakt wordt steeds 
kleiner, maar opvallend 
genoeg komt een steeds 
grotere groep jongeren 

naar Den Haag om stil 
te staan bij het leed van 
toen. 

Aanval 
Het was al jarenlang dui
delijk dat Japan van plan 
was om zijn invloedssfeer 
te vergroten. Nederlands
Indié, met haar rijkdom 
aan natuurlijke grond
stoffen als rubber (3) en 
olie (4), was een uitgele
zen doelwit. Velen in de 
kolonie beseften, dat het 
slechts een kwestie van 
tijd was voor Japan zou 
overgaan tot de aanval. 
Waar mogelijk werd aan 
de wereld getoond, dat 
het met de verdediging 
van het enorme eilan
denrijk wel goed zat (5). 
De ultieme testcase brak 
aan op 7 december 1941, 
toen Japan de Ameri
kaanse marinebasis Pearl 
Harbour aanviel (6). Nog 
voor de Amerikanen zelf. 

verklaarde Nederland(s
Indié) de oorlog aan het 
Japanse keizerrijk. 

Tragische nederlaag 
Het zelfvertrouwen aan 
geallieerde kant was 
enorm, met ongepaste 
minachting keek men 
neer op de Japanners. Al 
snel zou blijken hoe onte
recht dat zelfvertrouwen 
was. Binnen de kortste 
keren moesten Britten 
en Fransen in Japan hun 
meerdere erkennen. De 
val van Singapore was een 
regelrechte vernedering 
voor het Britse rijk (7). De 
Japanse opmars ging ra
zendsnel en eind februari 
1942 dreigde een invasie 
van Java. Het zag er slecht 
uit, maar in een laatste 
wanhoopspoging werd 
besloten de Japanners aan 
te vallen. Een geallieerd 
eskader, onder leiding van 
schoutbijnacht Karel 

Doorman, voer uit om 
nog te redden wat er te 
redden viel. Het zou een 
tragische nederlaag wor
den, die de invasie slechts 
24 uur ophield en velen 
het leven kostte (8). Op 9 
maart 1942 capituleerde 
het Koninklijk Neder
landschIndisch Leger na 
een korte strijd. 

Zware arbeid 
De Japanners lieten zich 
van hun slechtste kant 
zien. Wreedheden, waar 
aanvankelijk met name 
de Europese bevolking 
mee werd geconfron
teerd, waren eerder regel 
dan uitzondering. De 
Nederlanders verloren 
hun werk, woningen 
en overige bezittingen. 
De militairen gingen in 
krijgsgevangenschap 
en later gingen ook de 
gewone burgers naar spe
ciale kampen. Mannen en 

vrouwen werden van el
kaar gescheiden. Jongens 
ouder dan tien mochten 
niet bij hun moeder 
blijven, maar moesten 
naar het mannenkamp. 
Ontsnappen was zo goed 
als onmogelijk, en wie het 
toch probeerde kon erop 
rekenen geëxecuteerd te 
worden, als hij werd op
gepakt. Op een karig rant
soen moesten de gevange
nen hard werken voor de 
Japanners. Wie geluk had 
mocht licht administratief 
werk doen, maar zwaar 
lichamelijk werk kwam 
zeer vaak voor. Vrouwen 
liepen bovendien de kans 
gedwongen te worden tot 
prostitutie. 

Spoorlijnen 
De aanleg van twee 
spoorlijnen heeft dui
zenden mensenlevens 
gekost, waaronder ook 
die van vele Indonesiers 
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die als moderne slaven 
werden ingezet. Berucht 
is de Birmaspoorlijn. 
Wie de overtocht naar 
Thailand en Birma had 
overleefd, 4.000 Neder
landers stierven tijdens 
het transport, had een 
grote kans om vervol
gens tijdens het verblijf 
in het kamp (9) en het 
werken aan de spoor
lijn te sterven. Onder 
erbarmelijke omstan
digheden moest men in 
de moordende hitte een 
spoorlijn aanleggen tus
sen Thailand en Birma. 
Minder bekend, maar 
niet minder wreed, was 
de aanleg van de Pakan 
Baroespoorweg in Suma
tra (10). De spoorlijnen 
zouden uiteindelijk 
amper gebruikt worden. 
Na de oorlog wijdde de 
cabaretier Wim Kan (11) 
die zelf aan de spoorlijn 
in Birma had gewerkt, er 
een lied aan: 
"Er leuen met veel mensen 
meer die het hebben meê e
maalct, 
De uijand heeft er on̂ eDcer een 
derde afgemaakt. 
Die slapen in een jutezak, de 
Birmahemel is hun dak. 

De kampen zijn verlaten, leefl 
de cellen, 
Er leven niet ueel mensen meer 
die het kunnen navertellen." 

Onafhankelijkheid 
Hoewel de Japanners aan 
de ene kant niet schroom
den om Indonesiërs 
als dwangarbeiders te 
gebruiken, probeerden ze 
hen aan de andere kant 
te paaien. Zo deden ze 
allerlei beloften over een 
onafhankelijk Indonesië. 
Dat was koren op de mo
len van nationalisten als 
Soekarno (12). Eind 1943 
ging hij naar Japan om 
daar tevergeefs te praten 
over onafhankelijkheid op 
korte termijn. Er kwamen 
geen concrete toezeggin
gen, maar wel werden een 
jaar later twee natio
nale symbolen erkend: 
de roodwitte vlag en het 
volkslied, het Indonesia 
Raya(i3). 

Atoombom 
Ondertussen wisten de 
geallieerden steeds meer 
terrein te winnen. In 1944 
slaagden de Amerika
nen erin om op Nieuw
Guinea te landen en het 

in handen te krijgen. 
Generaal MacArthur 
hoopte verder te kunnen 
doorstoten om zo in de 
zomer van 1944 Java te 
bevrijden. Er werd anders 
beshst. Voor alles moest 
Japan verslagen worden 
en daarvoor wilde men 
alle manschappen spa
ren. Japan gaf zich echter 
niet zo maar gewonnen 
en de Japanners waren 
vastbesloten om zich tot 
de laatste man te verde
digen. President Truman 
(14) meende mets anders 
te kunnen doen dan het 
geheime Amerikaanse 
wapen in te zetten. Op 
6 augustus 1945 werd 
de eerste atoombom 
op de belangrijke stad 
Hiroshima gegooid (15). 
De bom had een alles ver
woestende kracht, maar 
kreeg Japan niet op de 
knieën. Daarom werd een 
paar dagen een tweede 
atoombom op Nagasaki 
gegooid. Tegen de wens 
in van de legerleiding 
beval keizer Hirohito, 
dat het genoeg was. Op 
15 augustus 1945 maakte 
hij persoonlijk in een 
radiotoespraak bekend. 

dat Japan de strijd zou 
staken. 

Onduidelijkheid 
Met het einde van de oor
log was nog niet het lijden 
van de Nederlanders in 
de kampen ten einde. Er 
ontstond een onduidelijk 
situatie, doordat op 17 au
gustus 1945 Soekarno en 
Hatta de onafhankelijke 
Republiek Indonesië uit
riepen (16). Nederlanders 
werden vijandig bejegend 
en het was veiliger om 
in de kampen te blijven, 
waar ze nota bene door 
Japanse kampbewaarders 
beschermd werden. Daar 
kwam nog bij, dat er grote 
onzekerheid was over 
het lot van geliefden die 
in andere kampen waren 
ondergebracht. Voor 
sommigen zou het nog 
maanden duren voor er 
zekerheid kwam. 

Zwijgen 
Wie had gehoopt, dat met 
het einde van de oorlog 
de draad van het gewone 
leven weer opgepakt kon 
worden, kwam bedrogen 
uit. Er volgden jaren van 
chaos, die velen deed 

besluiten om het land 
te verlaten. Gedesillusi
oneerd ging men naar 
Nederland, een onbekend 
moederland, waar de 
mensen geen oor hadden 
voor verhalen over gele
den ontberingen. Zwijgen 
en aanpassen aan de 
Nederlandse samenleving 
werd het motto, maar 
onderhuids bleef het kna
gen en toen de erkenning 
eindelijk kwam, was het 
voor menigeen al te laat. 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMERS IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOURNAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, 
Sittard. Telefoon 0464512751. 
Email rQbertvyiktór^hcime.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 
O.G., tevens collecties Europese 
landen. D.N. Sluis. 
Telefoon 0229261611. 
www.stampsdns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
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, Kir
kevaenget 317, 8310 Tranbjerg, 
Denmark. www.l.BPstamps.dk 

Kilomixture 60% large stamps, 
150 grams Finland or Norway 
20, euro, 120 grams Denmark or 
Sweden 15, euro in letter or to 
ING. nr. 1624853. Wantlistser
vice, Lennart von Wowern, Tule
gatan 23, SE602 17 Norrköping, 
Sweden. 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. 
Beperkte voorraad gestempeld/ 
FDC's/vellen en Anrs. Info 
en prijslijsten: mennosnoekrg) 
hetnet.nl Telefoon 0614511744 
of 0228318267. Per post: 
M. Snoek, Verlaat 27,1601JW 
Enkhuizen. 

■̂  Ditjaar35%kortingopalmijn 
'Q oude partijen. Zie www.centrofi
;;; latelico.nl. J. RosmuUer, 
= Woerden. Telefoon 0348423885. 

Z Kilowaar grf wb. 2009. Duits
^ land 200 gr. 7 euro, 400 gr. 12 
^ euro, Noorwegen 200 gr. 12 euro. 
S Bank. 894812335. H.J. de Vries, 
2 Hillegom. Telefoon 0252518302. 

SjO ^'^^^'^ n̂ motieven van de hele 
wereld met afbeelding vindt u 
op vyww.oosteuropafilatelie.nl 
M.v.Dal. Telefoon 0492522224. 

Te koop 5 albums postwaarden 
Nederland van Joh. Enschedé 
met 30 supl. waarde 1000 euro 
voor 395 euro. Overname abon. 
mogelijk. J. Sluis. 
Telefoon 0165850378. 

Hierbij laat ik weten dat er weer 
leuke zegels binnen zijn, iets 
voor u bel mij dan even, wie weet. 
P. v.d. Schans. 
Telefoon 0180318285. 

VE + Frankrijk verzamelingen 
ook los. Stuur mancolijsten 
naar G. Borst, Want 19,1276 HC 
Huizen. 

Te koop grote thematische ver
zameling voetbal en thematische 
verzameling sport in Nederland. 
H. Meima. 
Telefoon 0553553597. 

MACAU en PR of China nog di
verse postfrisse series. K. Blaauw. 
Telefoon 0513463093. 
Email klaasblaauw2fg)tele2.nl 

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 post
zegelverzamelingen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk. Bre
denhof Telefoon 0104826725. 

Schepen op postzegels, dukaat
album van Importa. J.A. de Kok. 
Vlielandhoeve 19, 3137 GV Vlaar
dingen. Telefoon 0104742771. 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging 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 Vati
caan. Bekijk de veiling en wordt 
lid via 0651140411, 0703460328 
ofwww.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika bestaat reeds ruim 
20 jaar. Maak eens kennis met 
ons, 5 bijeenkomsten inTiel, 5 
veilingen, eigen blad, rondzend
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20, euro. Inl. A.A. de Hilster. 
Telefoon 0344661897. 
Email ] 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilin
gen, rondz., 4 bijeenkomsten p.j. 
in De Bilt. Contr. 19 euro. 
Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 0206277894. 
Email: p.zwaagfjóhccnet.nl 

Verenigde Naties en/of Ver
enigd Europa. Al vanaf i960 dé 
gespecialiseerde vereniging in 
ons land. Een must voor elke 
Verenigde Naties en Verenigd Eu
ropa specialist. 4 Bijeenkomsten 
met veiling per jaar en 4X ons 

eigen gerenommeerde tijdschrift 
"Grenzeloos" per jaar. Interna
tionale contacten. Contributie 25 
euro per jaar. Voor inlichtingen 
telefoon 0334943567 of email 
porfier(ä)hotmail.com 

Postzegel, Ansichtkaarten en 
Muntenbeurs zaterdag 28 augus
tus NVPV Alphen, Bodegraven, 
Boskoop, Goudapostzegelver
zamelaars 9.30 16.30 uur. 
Maranathakerk, Raadhuisstr. 84 
Alphen a/d/ Rijn. Semihandela
ren aanwezig. Inl. L. Louwerse 
0182395103. D. Verwwoerd 
0653260579 en C. Schoonhoven 
0182394584. 

Zaterdag 9 okt. Gouda Int. 
Tentoonstelling + handelaren en 
jeugdboek. IDCollege, Groen 
van Prinsterersingel 52 van 
10 16 u. Spec, jubileumzegel 
verkrijgbaar. 
Inl. Telefoon 0182535666. 
P.C. de Bode. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

( 

^V Postzegels 
W . van der Bijl I) 

<—M 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.motiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.l.BP-stamps.dk
http://hetnet.nl
http://www.centrofi
http://latelico.nl
http://vyww.oosteuropafilatelie.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://ofwww.filitalia.nl


BREDENHOFPOSTZEGELIMPORT 
Bove 

emai l info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof .n l 

De winkel is geopend van dinsdag t /m zaterdag van 9.00 t /m 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

Verzendkosten €5 ,00 . Rembours € 6 , 5 0 . Boven €100 ,  geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
AUSTRALIË, FRANKRIJK, BELGIË, JAPAN, 

OOSTENRIJK, U.S.A. MISSIE, 
BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

^ AANBIEDINGEN: , 

250 gr 
AUSTRALIË 
m NU 18,^ Ä 

'■*" 500 gr 

LUXEMBURG' 
^ MISSIE 

100 gr. 

CANADA -m 
NU IS,«» Jk 

LET OP! 
WIJ ZIJN 

AANWEZIG OP 
HOLLANDFILA 

27/28 
AUGUSTUS 

'T 
)WAA KIJK VOOR ANDERE KILOWAAR OP; 

WWW.BREDENHOF.NL 
WEER VOLOP NIEUWE PARTIJEN 

IN VOORRAAD. 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 21,50 50,00 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 21,50 39,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 50,00 

FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 14,50 35,00 
FRANKRUK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 40,00 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 32,50 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 

JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 33,50 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 

LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8 50 19,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9 50 22,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13 50 32,50 
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 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 25,00 49,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 29,50 55,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 79,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42 00 

Jaargangen postfris vig. Nvph, Michel of Zonneb loem (pniswiizigingen voorbehouden) 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

Aland Alderney Aruba 

7,00 
7,00 
14,00 
19,00 
17,00 
13,00 
11,00 
18,00 
25,00 
18,00 
17,00 
18,00 
19,00 
23,00 
18,00 
17,00 
24,00 
22,00 
27,00 
20,00 
25,00 
26,00 
25,00 
29,00 
32,00 
32,00 

5,00 
26,00 
38,00 
13,00 
23,00 

7,00 
6,00 
19,00 
13,00 
11,00 
10,00 
20,00 
19,00 
22,00 
20,00 
27,00 
33,00 
33,00 
32,00 
32,00 
34,00 
34,00 
36,00 
47,00 
56,00 
38,00 

WERELD NIEUWTJES 
DIENST 

33,00 
23,00 
26,00 
26,00 
24,00 
23,00 
20,00 
20,00 
23,00 
25,00 
25,00 
44,00 
26,00 
36,00 
32,00 
27,00 
25,00 
26,00 
19,00 
34,00 
26,00 
26,00 
65,00 
47,00 

Antillen Suriname 
40,00 46,00 
48,00 47,00 
37,00 81,00 
29,00 95,00 
37,00 73,00 
32,00 79,00 
43,00 70,00 
40,00 71,00 
56,00 82,00 
50,00 80,00 
41,00 111,00 
59,00 145,00 
43,00 123,00 
59,00 127,00 
88,00 114,00 
100,00 135,00 
104,00 87,00 
82,00 115,00 
93,00 108,00 
121,00 118,00 
132,00 110,00 
151,00 150,00 
121,00 136,00 
166,00 137,00 
123,00 138,00 
104,00 153,00 
229,00 190,00 

Leuchtturm 
Depothouder 

Indonesië Faroer Duitsland Oostenrijk 
155,00 
155,00 
33,00 
26,00 
42,00 
235,00 
187,00 
70,00 
49,00 
56,00 
57,00 
50,00 
118,00 
133,00 
62,00 
97,00 
68,00 
85,00 
59,00 
56,00 
58,00 
55,00 
32,00 
40,00 
40,00 
64,00 
49,00 

23,00 
43,00 
31,00 
31,00 
31,00 
30,00 
29,00 
29,00 
29,00 
31,00 
30,00 
28,00 
29,00 
32,00 
33,00 
34,00 
34,00 
40,00 
53,00 
54,00 
61,00 
62,00 
61,00 
65,00 
70,00 
74,00 
76,00 

43,00 
44,00 
49,00 
51,00 
52,00 
67,00 
82,00 
73,00 
125,00 
124,00 
94,00 
87,00 
79,00 
78,00 
93,00 
78,00 
75,00 
91,00 
124,00 
106,00 
97,00 
74,00 
88,00 
106,00 
87,00 
87,00 
72,00 

" Mooi Nederland " 
23,00 
24,00 
25,00 
27,00 
27,00 
29,00 
30,00 
28,00 
32,00 
34,00 
35,00 
36,00 
36,00 
36,00 
43,00 
44,00 
46,00 
89,00 
45,00 
72,00 
84,00 
88,00 
81,00 
118,00 
85,00 
131,00 
84,00 

INKOOP  VERKOOP 
BEMIDDELING  TAXATIE 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

12 blokjes 
12 blokjes 
12 blokjes 
6 blokjes 
6 blokjes 

Compleet 48 biokies" 

€69,50 
€ 49,50 
€ 49,50 
€ 24,50 
€ 24,50 
€ 209.50 

"Nederland  Brazilië" 
Blok 1 ( inboorl ingen) € 9 ,50 
Blok 2 (Landkaart) € 9,50 
Blok 3 (Dieren/noten) € 9 , 5 0 
De 3 blokjes samen € 27 ,50 

"Provincievelletjes" 
2002 V2065/V2076 12 stu ks 

Compleet postfris € 69 ,50 
Compleet gestempeld € 79 ,50 

"Nederlandse Antillen" 
1122/25 serie ongetand I €79 ,50 
1126 Blok vlinders ongetand €49 ,50 
1198 Blok ongetand I €49 ,50 

Postzegel en Muntenhandel 
HOLLANDS GLORIE 

Camplaan 8 
2103 GW H E E M S T E D E 

Tel 023 5477444 Fax 023 5291605 
Postbank; 4208935 

hg@stampdealer .n l 
Openingstijden ; maandag + dinsdag op afspraak, woensdag t/m vri)dag 09.30 t/m 18.00 zaterdag tot 17.00 www.stampdealer.nl 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.stampdealer.nl
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Italië, San Marino 
& Vaticaan 

Sassone 123-126, luxe 
gebruikt op briefstuk. 
Gekeurd Vossen. Cat. € 1.100 

Sassone LI 9, specimen 
(saggio) opdruk. 

Cat. € 160 

Sassone 156, Manzoni luxe 
ongebruikt en goed gecentreerd. 

Cat. € 500 

Sassone PUB 13, 
luxe gebruikt. 
Cat. € 400 

r Schriftelijke Veiling 
van exclusieve stukken en rariteiten. 

2 oktober 2010 
San Marino 

Sassone LP 1-10, 
luxe postfris. 

Cat. € 2.000 

San Marino 
Sassone176-179, 
luxe postfris, 
gekeurd Diena. 
Cat. € 1.500 

De veilingcatalogus is begin september 
2010 beschikbaar zowel als catalogus 

aisopWWW.dutchstamp.nl 
Vraag nu reeds uw exemplaar aan! 

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

Volgende veiling: 20 november 2010 Duitsland & gebieden 
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