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Postzegelshouu 
P 0 5 T E X 2010 16 oktober 

Rpel doorn 
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

Organiseert op verzoek van de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen, 
een samenwerkingsverband van 

de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 

en TNT Post 

Voor de twaalfde maal de nationale 

POSTZEGELSHOUU POSTEX 2010 
15, 16 en 17 oktober 2010 

Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin met o.a. 

Junior Plaza 
10 cent hoek 

Handelarenstands 
Dag van de Postzegel 

Week van de Postzegel 
Dag van de Aerofilatelie 

100 jaar Scouting Nederland 
Promotie- en wedstrijdtentoonstelling 

Presentatie gespecialiseerde verenigingen 
Viering 50-jarig jubileum VN-VE Filatelie 
Viering 40-jarig jubileum Papieren Druk 
Postzegel berg, gratis postzegels uitzoeken 

Jeugdfilatelie met stripfiguren en postzegelberg 
Gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels 

Viering 40-jarig jubileum Vereniging voor USA & Canada Filatelie 
Viering 40-jarig jubileum Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars van het 

Vorstendom Liechtenstein (NVPVL) 

Ruime aandacht voor niet-filatelisten met o.a. 
Creatief met / door postzegels 

Entertainment 

Op 15 en 16 oktober geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op 17 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegangsprijs € 5,00 (met ledenpas KNBF / NBFV € 4,00). Jeugd t/m 17 jaar gratis toegang. 

Parkeren is gratis. 
Americahal, Laan van Erica 50 te Apeldoorn 

Voor het laatste nieuws: www.postex.nl ofwww.nvpv.nl 

http://www.postex.nl
http://ofwww.nvpv.nl


DUTCH STAMP 2 0 0 0 

Italië, San Marino 
& Vaticaan 

Prof. rHapolitane, Sassone 23, 
20 Grana geel, postfris in 
blok van 4, keur Raybaudi. 
Cat. € 6.500++ 
Inzet €1.500 

Toscane, Sassone 9, 
60 Grazie, rood, minimale 
reparatie, cert. Raybaudi. 

Cat. € 35.000 
Inzet €3.500 

Regno, Sassone 1 e. 
10 ct bisterolijf, ongebruikt 
z. gom, cert. Enzo Diena. 

Cat. €17 .500 
Inzet € 1.750 

Regno, Sassone 60ba, 
'carta riconglunta', 

cert. Sorani. 
Één exemplaar bekend. 

Inzet € 20.000 

Schriftelijke Veiling 
van exclusieve stukken en rariteiten, 

2 oktober 2010 
BLP, Sassone 
7Afga, 20 ct oranje, 
ongetand in strip 
van 4. 
Cat. € 10.000++ 
Inzet €3.250 

Servizio dl Stato, 
postfris met Tillgrana 
lettere 10/10', uniek. 
Cat. € 30.000 
Inzet € 12.500 

'tKiiriBirinOirtiiniitciiBM 

TE KOOP GEVRAAGD: CHIINA" 
De veilingcatalogus is 10 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 

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


A ntwerpfila 

Internationale Postzegel-
en Muntenbeurs 

2 1 C X 0 O K L O U C l ^ U I U Jan van Rijswijcl<laan 191 Jan van Rijswijcl<laan 191 
2020 Antwerpen 
Zaterdag van lOuOO tot 18u00 
Zondag van lOuOO tot 16u00 

Toegangsprijs: € 3.00 

FNIP VZW BOEKENBERGLEI 181-3 BE-2100 DEURNE 
www.fnip.be - info@fnip.be - tel.: +32(0)486 96 22 85 - fax: +32(0)3 233 89 70 

In samenwerking met FNIP bieden wij onze lezers gratis toegang aan: 
Geef deze bon af aan de ingang voor gratis toegang op zaterdag 2 of zondag 3 oictober 2010 

naam: 
adres: 

■ viw'̂  '■"" fli.^^ 

http://www.fnip.be
mailto:info@fnip.be


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

'cuncuf sdul ̂- 1SS6 cUaiacn suu s f c 

Het nieuwe fiiateiistische seizoen 2010-2011 wordt geopend 
met een gevarieerd en opwindend aanbod in 

T | veiling 619, die plaatsvindt op 20 en 21 september 

Uit de collectie "Roos' 

ar-rrrc*^/ j-^ 

Uit de zitting postgeschiedenis 
Uniek censuurstempel van het postkantoor 

Tanahgrogot (Borneo) uit de Japanse bezetting 

POSTERIJEN NEDERL.-1NDIË. 

24 ZEGELS VAN 1 CENT. 

PRUS 24 CENT. 

Uit de zitting Nederland & Overzeese Rijksdelen 
Het zeldzame eerste postzegelboekje van 
Nederlands-Indië uit 1904 

Extra kijkdagen op ons kantoor in Enschede op 10 en 11 september van 10.00 uur tot 16.00 uur 
van uitsluitend de hoofdkavels (losse nummers, series en poststukken). 
Kijkdagen van alle kavels in Capelle aan den IJssel vanaf 13 september. 

Het gehele veilingaanbod en alle verdere details vindt u op: 

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

yAAv/ e/l vcrk()^<:/i... u eU^t 'H'é /ceé injj Vrcn IDicte/iI 

ifsda 
• • • 

Van Die ten Postzegelvei l ingen B.V. 

Kantoor Enschede: 
Hengelosestraat 76-78 • 7514 AJ Enschede 

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

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

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


Wegens succes geprolongeerdül 
5̂  Voorschotense Oudejaarsbeurs 
Regio Den Haag- Duin- en Bollenstreek - Leiden 

18 december 2010 

Postzegel, Brieven, Munten en Bankbiljettenbeurs 

Sporthal De Vliethorst 
Burgemeester Van der Haarplein 9,2251 CT Voorschoten 

van 10.00-16.00 uur 

Er zijn nog een beperkt aantal tafels beschikbaar 

Gratis vervoer van Station Voorschoten vice versa 

Postzegelhandel "ADVANTAGE" 
Gespecialiseerd in l{lassiel< topraateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1' klas kwaliteit. 

Europa t/m ca. 1960 - Israël - Indonesië - Ver. Naties 

Heeft u internet, kijkt u dan op onze zeer uitgebreide website: 

www.advantagestamps.com 
Bij ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

met 1' plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom, tenzij anders 
omschreven met volledige garantie op de omschreven kwaliteit. 

De duurdere zegels en/of series worden meestal 
met fotocertiflcaat van echtheid geleverd. 

Winkel aan huis (wilt u ons bezoeken, s.v.p. na tel. afspraak]. 
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities. 

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39  3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 6153386  Fax 078 6413340 
KvK nr: 23083937  email: sundquest@planet.nl 

RECENTE PRIJSLIJSTEN 
C. Groot Brittannië postfris 1880 t/m 2009. Januari 2010 
CO. Groot Brittannië 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 wordeti op aanvraag gratis toegezonden (wel gaarne opgeven welke lijst U wilt ontvangen) 
Ik ben specialist in Nederland & O.G.D., Groot Brittannië, 
Australië (t/m 2006), Nieuw Zeeland, Canada, Zuid Afrika, 

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

Grote Markt I  8011 LV Zwolle 
tel. 0384213838 (fax 4226330) 
INGbank 3931929 
Email: boomstamps{SJhome.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.0012.30 en 13.3017.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

Tijdens de vele postzegelevenementen in het land hebben wij, naast 
de bekende Leuchtturm stockboeken, ook weer nieuw kilowaar voor u 
uit diverse landen. 
Zegels van de gehele wereld, in postfris afgestempeld zijn bij ons in 
stock. Ook thematische zegels en catalogi behoren tot onze specialiteit. 
Onze website: www.^eertzenphilatelie.nl biedt u regelmatig 
interessante aanbiedingen. 
Wij maken graag kennis met u aan onze stand. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 348 501582 
Fax: 00 31 348 434602 

Mobiel: 
e-mail: 

Lid van IFSDA en NVPH. 

0031653447302 
geertzen.phila(a)wxs.nl 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 

hoog mogelijke bieding vast te stellen. 

Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 

Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 

alles! 

Een niet te slechte prijs kost u slechts 

een telefoontje. 

Bel ons even vrijblijvend. 

Wij bezoeken door heel Nederland 

(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 

bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 

Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

€1,10 per 100 BFR (vanaf 1960). 
€0,30 per I CAD. 

1 DKK. 
1 FF. 
I GBP. 
1 GBP. 
1 SFR (vanaf 1996). 
1 HFL (vanaf 1977). 
1 EURO (vanaf 2002). 
I USD. 

€ 0,08 per 
€ 0,06 per 
€ 0,60 per 
€ 0,35 per 
€ 0,35 per 
€ 0,20 per 
€ 0,50 per 
€ 0,40 per 

België = 
Canada = 
Denemarken = 
Frankrijk = 
Engeland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
Nederland = 
Nederland = 
USA = 
Zweden = €4,50 per 100 ZWKR. 
Zwitserland = €0,40 per 1 SFR. 
Duitsland Euro Zegels = €0,80 per I EURO. 
Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 netto per boekje. 
(losse zegels 0,25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. Prijzen onder voorbehoud van valuta-schommelingen. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen@hetnet.nl 

V FILATELIE DE BOEIER V 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

4 Nederland & OR (postfris/gestempeld) 

4 Zwitserland (postfris/gestempeld) 

4 Indonesië (postfris) 

4 Rep. Suriname (postfris) 

-¥ Thema Spoorwegen (vni. postfris) 

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.filateliedeboeier.nl 

Maandelijkse zaalveiling van: 
postzegels  post(waarde)stukken  fdc's  munten 

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 

W^^o(o]©^(2)®(?Sft[?(3(3fto[A)0 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

Voorstraat 23  8011 AAK Zwol le 
B , Tel. 038  4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.HRONHERSCHEIT 

Postbus 23, n ^ ^ 
6950 AA Dieren ^ ^ # 
Tel: 0313419041 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.%5eeertzenphilatelie.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


Jaargang 88  september zoio  nr. 995 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in 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 30014,1303 AA Almere 
Telefoon: 0651536872 
Email: redactie(3)defiiütelic,n! 
Website: ujiuuj.d îatelie.nl 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 0365384528 
Telefax: 03653 84 880 
info^burea udetro y e. n l 

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

(09002265263) 
Telefax: 025131 04 05 
Mutaties: www aboland nl/blod/filatelie 

Adreswijzigingen: 
Adres wij zigmgen 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 individueeïabonnement: 
hiervoor kunt u zich  m.u.v. België 
aanmelden bij Abonnementenland 
in Uitgeest (zie 'Abonnementen') 
voor €28,75 (Nederland), €47,05 
(buitenland, standaard) of € 71,25 
(buitenland, priority). Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand in; het loopt 
minimaal één jaar (n nummers). 
Abonnementsbeémdiging: zie 'Opzeg
ging abonnement'. 

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement € 29,80. Stort dit bedrag 
op rekening 000035088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres, waarnaar 
het blad moet worden verzonden! 

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

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

Bestuur: 
voorzitter: 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK 's Gravenhage 
penningmeester: 
P.J. van de Kasteele 

Copyright: 
© 2010 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
30.500 exemplaren 

ISSNnummer: or663437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

•556/557 

558 

Nieuw op het postkantoor 

Bondspagina's 

559 
..560/561/562/563 

564 

Po stwaardes tukken 

Postzegelboekjes 

Terrorisme 

Portugal 2010 

Luchtpostnieuws 

565 

.566/567 

.568/569 

. 570/571 

Een filatelistische collage (2) 
Boekenplank 

Vervalsingen herkennen 

WKÏoioVoiieybai 

• 572/573/574/575 

sSo/sSi/sSi 

583 

584/585/586 

587 

588/589 

Wij lazen voor u 

Filatelistische evenementen en stempels 

590 
..592/593/594 

596/597 
Nieuwe uitgiften 

5g8/599/6oo/6oi/6o2/6o3/6o4/6o5/6o6/6o7;6o8/6og/6io/6ii 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

612/613 

614 

Bilde voorpagina 
Op II september 2001  precies negen 
jaar geleden  vlogen terroristen de 
Twin Towers in New York en het 
Pentagon in Washington DC binnen 
met gestolen verkeersvliegtuigen. Deze 
rampzalige gebeurtenissen met dui
zenden doden drongen ook door in de 
filatelie. In deze editie meer uitleg over 
terrorisme, extremisme en activisme, 
een bijzonder thema in de filatelie. 

Portugal 2010 
580 
Een filatelistische 

wandeling door 
de Portugese 

hoofdstad 
Lissabon, waar 

komende maand 
de internationale 

tentoonstelling 
Portugal 2010 

wordt gehouden. 

Filatelistische 
collage (2) 
584 

De eerste twee 
presidenten 

Soekarno en Suharto 
van Indonesië 

hebben voor nog 
meer filatelistische 
juweeltjes gezorgd. 

WK 2010 volleybal 
590 

Het komende 
W K 2010 

Volleybal in 
Italië kan 

rekenen op 
een intensieve 
filatelistische 
begeleiding. 
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Apeldoornse De, Pzh 554 
Apeldoornse Postz + m beurs 576 
Boeier de, Fil 546 
Boomstamps, Pzh 546 
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Corinphila 578 
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FNIP 544 
Friesland, Pzv 552 
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Hollands Glorie, Pz + mh 615 
IJsselenLekstreekvan, Fil 554 
Leopardi, Pzv 576 
Lodewijk, Pzh 546 
Lokvenv, Pv 595 
Meinhardt 553 
Nijmeegse Pz + mh 554 
Nijs de, Pzh 595 
NVPH 591 
Postex 542 

■546 PPC 577 
Rietdijk, Pzv 6i6 
Ruiter de, Pzh 614 
Vergossen Ruud, Fil 546 
Rynmond, Pzv 555 
Safe Nederland 552 
Smits Philately 550 
St. Verz. Nederland 554 
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Voorstraat de, Veilinghuis 546 
Zeist, Pzh 554 

ADVERTEREN? ^ ï ' Bel voortaan Bureau de Troye! 
H & Telefoon 0365384528 

,547 
Het maandblad Filatelie is Official Partner van de AIJP (Association Internationale des Journahstes Philatdiques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en po stzegeltijdsch riften). jsm 

http://iatelie.nl


postzegelhandel 

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

• betere series 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. Franse Koloniën 
6. Rusland en Oost-Europa 
7. Zuid-, Midden- en Noord-Amerika 

8. Landenverzamelingen van alle landen van de wereld doorlopend tot NA 2002 
9. Spanje en Spaanse Koloniën 

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-mail: info@pzhcrimpen.nl 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

Postzegelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:info@pzhcrimpen.nl


^N^ Uw postzegelverzameling in goede handen! 

Aankoop frankeergeldige 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 
Griekenland 
Guernsey 
Hong Kong (vanaf 1997) 
Hongarije (vanaf 1990) 
Ierland 
Isle of Man 
Italië (meer dan 200 Lire) 
Japan 
Jersey 
Liechtenstein (vanaf 1996) 
Luxemburg 
Madeira (vanaf 2007!) 
Maleisië 
Malta 
Monaco 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Polen (vanaf 2000) 
Portugal (vanaf 2007!) 
San Manno 
Singapore 
Spanje 
Thailand 
USA 
Vaticaan 
Zweden 
Zwitserland 

10 Fr. 
lOOPtas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

1 10CZK 
10DKK 

1 GBP 

10FFR 

1 GBP 
10HKD 

. 100 HUF 

1 GBP 
1000 ITL 
100 JPY 
1 GBP 
1 CHF 

^ ^ l O M Y R 

B 10 FFR 
B 1 NLG 
W 1 NZD 

10 NOK 

1 PLN 

1 SGD 
■ lOOPtas 
■ 100 THB 
1 "l USD 

B 10 BEK 
■ "* ^^^ 

aankoop voor 
€ periode 

€0 ,35 
€0 ,12 
€0 ,18 

€1 ,00 
€0 ,29 
€0 ,04 
geen aankoop 
€0 ,15 
€0 ,82 
geen aankoop 
€0 ,67 

€0 ,67 
geen aankoop 
€0 ,37 
€0 ,48 
€0 ,18 
geen aankoop 
€0 ,37 
€0 ,17 
€0,42 
€0 ,37 
€0 ,33 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,50 
geen aankoop 
€0 ,52 
€0 ,22 
€0 ,14 
€0 ,40 
geen aankoop 
€0 ,12 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,21 
€0 ,21 
€0 ,80 
€0 ,42 
geen aankoop 
€0 ,39 
€0 ,40 

■ 

r ■ 
■ 

I H H H 

1 t 
^ 

i 

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 
0,56 

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 internationaie 
verkoopkanalen. Bij daadwerkelijke verkoop berekenen wij slechts 12% commissie. (VERGELIJK DAT EENS 
MET DE PERCENTAGES DIE VEILINGEN BEREKENEN) 

Langegracht 42c 1 3601 AJ Maarssen i email: info@pzhcrimpen.nl 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 
13887 Antarctica tentoonstellingscollectie. Prijs: € 1.250,00 
Fantastisch mooie tentoonstellingscollectie Antarctica in 6 luxe Lindner albums Collectie bevat Australisch-, 
Brits- en Frans Antarctica, Falklands en South Georgia, Ross etc Tevens allerhande uitgiften van diverse 
landen m b t Antarctica Verder ca 200 bneven en poststukken met diverse afstempelingen, waaronder veel 
zeldzaam matenaal Eenmalige koopi 
14022 Aruba 1986-2009. Prijs: € 350,00 
Complete, postfrisse collectie Aruba 1986-2009 in luxe Lindner album 

Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
13906 Aruba 1986-2010! Prijs: € 375,00 
Postfnsse, complete collectie Aruba 1986-2010 in luxe Importa Juweel album Albumbladen t/m 2004 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
13878 Australië 1912-1994. Prijs: € 425,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1912-1994 in 2 Davo luxe albums Goed gevulde col
lectie zonder de echt dure zegels, met ook Antarctica Koopje' 

Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
14011 Australië 1913-1986. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1986 in Davo cristal album Goed gevulde col
lectie met o a (Yvert no's) 87*, 87A*, 87B* (alle 3 specimen), 89-91,94-96,99', 104, blok 2', service 52-58*, 
62*, 63-64*, luchtpost service 2, leuk port, Antarctica, enkele oude FDC s etc 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
14012 Australië 1913-1992. Prijs: € 650,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1992 in 3 Davo luxe albums Redelijk gevulde 
collectie met leuk deel kangaroes en George Compleet gefotografeerd op www fllatelle.net 
13919 Australië 1913-2002. Prijs: € 500,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Australië 1913-2002 in Davo album 
en Davo luxe album Collectie bevat leuk klassiek materiaal, veel nominaal postfris matenaal en ook wat 
Antarctica Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
13857 België 1849-1959. Prijs: € 1.700,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte collectie, op enkele zegels na compleet met o a 1/2,1849/61 t/m 40c, 1863 
t/m 40c, 1865/6 t/m Ifr, 1869/81 incl 5fr bruin, 1884 en 1893 t/m 2fr, 1911 beide opdruksenes, 1912 t/m 5fr, 
1915 incl 5 franken, verder nagenoeg compleet incl vrijwel alle goede uitgaven (penode 1937/41 deels inge-
plakt), blokken incl 1931 korporaal*, 1935 SITEB *, 1936 Borgerhout gebruikt en Charleroi*, 1949 Jordaens 
en 1952 Koekelberg, verder heel goed spoon«eg en ander back of the book, in Kabe album Enorme cat w 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13867 België 1849-1996. Prijs: € 2.650,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1996 in 3 Schaubek albums Zeer goed gevulde 
collectie met veel beter matenaal zoals Staalhelm, Mercier, alle blokken vanaf blok 2, luchtpost, port, dienst, 
spoorweg etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14032 België 1884-1980. Prijs: € 1.700,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie België 1884-1980 in Davo album Goed gevulde collectie met veel beter 
materiaal zoals (Michel nos) 270-275**, 288-290", 342-343*, 354-365*, 432**, 433*, 828-829*, 854-862*, 
867-871**, 906-908*, 909-913*, 929-940" (UPU), 941-946*, 947-948**, 967-972**, 976-978**, 992-994", 
995-1000**, blok 5", 6*, 20*, 23*, 24", 25" etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
14049 België blokken ongetand 2002-2003. Prijs: € 550,00 
Insteekboek met ongetande blokken België 2002-2003 Bevat 3 dubbele blokken (dus nog met gesneden) en 
43 enkele blokken Cat waarde 2500 euro, meeste blokken 3x aanwezig 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14031 Belgisch Congo 1886-1960. Prijs: € 320,00 
Ongebruikte en gebruikte (en iets postfns) collectie Belgisch Congo 1886-1960 en Ruanda Urundi in Philac 
album Collectie is gedeeltelijk dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt) en bevat beter matenaal zoals 
(OBP no's) Belgisch Congo 3,10,28,64-71*, 85-94*, 104-105*, 106-117*, 135-149*, 150-158", 185-191*, 
192-193**, 203-208*, 209-213*, 209-213, 329-336*, blok 2 " , 2, Ruanda Urundi 28-35*, 36-44*, 50-61*, 81-
89**, 119-Cul* (kopstaand), 125-Cu* (kopstaand) etc Koopje" 

Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
13827 Brieven Australische Staten. Prijs: € 400,00 
Davo FDC album met ruim 70 bneven en kaarten van de Australische Staten Bevat veel leuk stempelmate-
naal en ook wat speciale vluchten Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
14002 Brits Levant. Prijs: € 435,00 
Map met stockbladen met een kleine collectie Britse zegels afgestempeld in Constantinopel (used abroad) 
Bevat ruim 60 zegels Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13850 Bulgarije 1879-1976. Prijs: € 350,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Bulgarije 1879-1976 op Schaubek bladen in album Leuk ge
vulde collectie met ook beter matenaal waaronder luchtpost 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13964 Bulgarije 1879-1991. Prijs: € 2.300,00 
Postfrisse en ongebruikte, maar ook iets gebruikte collectie Bulgarije 1879-1991 in Scott album en 2 
Leuchtturm albums Collectie is zeer goed gevuld met zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 1-5,6-
11,12-20*, 21-24, 242-248*, 249-251*, 274-279*, 252-258*, 280-285*, etc Ook veel kleinbogen aanwezig, 
goede brieven etc Mooie collectie, cat waarde ca 16000 euro (brieven met geteld) 

Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
13959 Canada 1859-1995. Prijs €320 ,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Canada 1859-1995 in Davo album Collectie bevat leuk klassiek matenaal in 
gemengde kwaliteit en is vanaf 1927 vrijwel compleet Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13873 China 1897-1948. Prijs: € 765,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie China 1897-1948 + provinciale uitgiften op mooie zelfgemaakte bladen in 
2 albums Leuk matenaal, waaronder ook veel complete senes 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13847 Curasao 1873-1981. Prijs: € 1.350,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Curasao 1873-1981 in Kabe album Collectie is goed gevuld 
met beter materiaal zoals 1-12,13-17*, 35-41,42-43,75-81*, 104-120*, 178-181*, luchtpost 1-3*, 18-25,82-
88, port 4,7,11-20* etc Mooie collectie, cat waarde ruim 5900 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13971 Curaeao/Antillen 1873-1980. Prijs: € 1.550,00 
Vrijwel complete voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Curagao/Antillen 1873-1980 in Davo cnstal 
album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals 1-12 (*), 26-28*, 3541*, 42-43*, 104-120*, 141-152*, 
178-181*, 230-233*, luchtpost 18-25*, 82-88*, port 31*, 32", 33", 34-43* Cat waarde ca 7000 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13953 DDR 1945-1990. Prijs: € 550,00 
Vrijwel complete, gebruikte collectie DDR 1945-1990 in 2 Davo albums Mooie collectie met alle betere ze
gels uit de eerste jaren en veel blokken, waaronder 3 Karl Marx blokken 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

13961 Denemarken 1851-1971. Prijs: € 450,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 1851-1971 in Facit album Redelijk gevulde collectie met 
leuk klassiek matenaal, betere zegels en ook luchtpost, dienst etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
13975 Denemarken 1915-1999. Prijs: € 600,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Denemarken 1915-1999 in Davo cnstal album Collectie is zeer goed ge
vuld en vanaf 1934 geheel compleet Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13927 Duitsland Franse Zone. Prijs: € 525,00 
Map met Davo albumbladen met een gebruikte collectie Franse Zone van Duitsland Bevat Baden, 
Württemberg en Rheinland-Pfalz Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
14025 Duitsland. Prijs: € 870,00 
Uitgebreide, postfnsse. ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland in 6 Davo albums in doos Bevat Duitse 
Rijk gebieden en Zones, Bund met veel beter matenaal uit de eerste jaren , Berlijn zeer goed gevuld, veel 
DDR met o a Debria blok 
13889 Duitsland. Prijs: € 620,00 
Uitgebreide, voornamelijk ongebruikte collectie Duitsland in 4 dikke Schaubek albums in doos Bevat leuk 
matenaal van Duitse Rijk, Bund, Berlijn en DDR, waaronder ook beter Koopje' 
13939 Egeische eilanden 1940. Prijs: € 180,00 
Map met 9 presentatiefolders met Egeische Eilanden 1940 (Michel 192-202), afgestempeld 28-10-1940 

Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
14021 Engeland 1937-2000. Prijs: € 565,00 
Goed gevulde, voornamelijk postfnsse collectie Engeland 1937-2000 in Davo cnstal album Collectie bevat 
zeer veel matenaal, waaronder enkele phosphor senes en zeer veel nominaal materiaal 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13952 Engeland 1977-2005. Prijs: € 500,00 
Vrijwel complete ongebruikte (met plakkers) collectie Engeland 1977-2005 in Davo album en stockboek 
(daarin postfns) Ook iets ouder matenaal aanwezig Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14010 Engelse koloniën. Prijs: € 550,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen letter S in blanco album Bevat leuk materiaal met o a 
Zuid Rhodesie, St Kitts Nevis, St Vincent, Samoa, Seychellen, Sierra Leone Veel langlopende senes, hoge 
cat waarde' Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14014 Engelse koloniën. Prijs: € 1.200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen in 3 blanco albums Collectie loopt tot ca 1980 en bevat 
zeer veel matenaal, waaronder beter Ierland, Hong Kong, Maleisië, Cyprus, Gibraltar etc 

Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
13881 Filippijnen 1864-1985. Prijs: € 765,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Filippijnen 1864-1985 op zelfgemaakte bladen in 2 albums en 1 stock
boek Collectie IS goed gevuld en bevat ook beter matenaal zoals (Michel no's) 56,187-206*, 312-322', 330-
336*, 339-348*, 476-478A*, 476-478B*, IX-XII** etc Verder stockboek met 34 postkaarten en bneven 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13969 Finland 1866-1983. Prijs: € 315,00 
Deels dubbel verzamelde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1866-1983 in 
Schaubek album Veel matenaal' Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
13911 Indonesië 1948-1969. Prijs: € 550,00 
Complete, postfrisse en ongebruikte collectie Indonesië 1948-1969 in oud album Iets gemengde kwaliteit, 
maar wei met alle betere senes, zoals opdruksene 1949, tempelsene 1949, RIS opdrukken, RIAU opdrukken 
etc Cat waarde ca 3400 euro Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
13836 Indonesië 1949-1991. Prijs: € 300,00 
Postfnsse en ongebruikte, redelijk complete collectie Indonesië 1949-1991 met veel blokken in Davo album 

Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
13914 Indonesië 1949-1999. Prijs: € 750,00 
Vrijwel complete, voornamelijk postfnsse (begin iets ongebruikt en gebruikt) collectie Indonesië 1949-1999 in 
2 Davo cnstal albums Mooie collectie met o a veel betere blokken Cat waarde ruim 5400 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13923 Indonesië 1949-2001. Prijs: € 1.100,00 
Voornamelijk postfnsse (iets ongebruikt), vrijwel complete collectie Indonesië 1949-2001 in 3 Davo albums 
Collectie bevat o a Tempel sene. Ris opdruk serie, Riau opdruk serie, blokken etc Mooie collectie, cat waar
de ruim 8200 euro Compleet gefotografeerd op www.fitatelie net 
13907 Indonesië 1974. Prijs: € 125,00 
Stockboek met 10 complete senes klederdrachten Indonesië 1974 op 6 FDC's Cat waarde 1250 euro 
Koopje' Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
13945 Indonesië variëteiten. Prijs: € 250,00 
Collectie van 40 foutdrukken en kleurvariaties van Indonesië op albumbladen in map Tevens wat postzegel
boekjes en combinaties Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
13854 Israël 1948-2008. Prijs: € 1.050,00 
Goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Israel 1948-2008 in 2 Schaubek albums en 1 
stockboek Collectie is in het begin zonder tab of half tab, vanaf ca 1960 voornamelijk fulltab en postfns 
Bevat ook beter matenaal waaronder no 1-9 (zonder tab) op FDC, blokken, boekjes etc 

Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
13979 Italië 1861-1984. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1861-1984 in 2 Schaubek albums Collectie is voor een 
groot deel dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt) en bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 
95-96*, 97-98, 157-159', 183-185", 201-204", 337-341', 342-344, 362-368, 446", 505-511*, 612-513*, 
538-542,793-794**, 834-836** etc Mooie collectie, iets gemengde kwaliteit, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
13897 Italië. Prijs: € 250,00 
Stockblad met betere postfrisse zegels van Italië Bevatoa (Michel no's) 399,486,487,511,512,584,758, 
770,792 852 etc Cat waarde ca 1020 euro Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
13962 Luxemburg 1852-1997. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1997 in 2 luxe Schaubek albums Goed ge
vulde collectie met o a Intellectuelen sene 1935 compleet ongebruikt 

Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
13844 Monaco 1885-1985. Prijs: € 1.500,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Monaco 1885-1985 in 3 Schaubek albums Collectie bevat 
vooral materiaal na 1945 met veel betere zegels zoals (Yvert nos) 332-333** ongetand, 415-419**, 420, 
441" , 453-472" (5x), 487-488" (lOx), 489" (lOx), 491 " (lOx), 658" (ongetand), luchtpost 45-48" onge
tand, 51-54, 55-58, 60**, 61-62** (5x), 71-72** (5x), port 39A-55** (4x) en bloes speciaux" 8** (2x), 8a** 
(2x), 10", 10a*', etc Compleet gefotografeerd op www.filatelle net 
13845 Nederland 1852-1978. Prijs: € 3.200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1978 m Kabe album Collectie is vrijwel com
pleet en bevat dus zeer veel beter matenaal zoals 3,6,12,29,48,49,80,101,104-105,130-131,136-138*, 
346-349*, 474-486**, 487-489", 534-537', luchtpost 12-13, roltanding 1-18,19-31, 33-56, 57-70, 71-101, 
dienst 1-8' etc Zeer mooie collectie met goede kwaliteit, cat waarde ruim 16000 euro 
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13872 Nederland 1852-1979. Prijs: € 3.200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1979 in 2 albums Collectie is vanaf 1913 dubbel verza
meld (ongebruikt en gebruikt) en bevat zeer veel beter matenaal zoals 1-12,29,48,101,104-105,130-131', 
346-349* 518-537*, brandkast, dienst, port, roltanding (compleet zonder no 32) etc Klassieke deel helaas 
gemengde kwaliteit, maar zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13946 Nederland 1864-1869. Prijs: € 585,00 
Gebruikte, gespecialiseerde collectie Nederland 1864-1869 op blanco albumbiaden in map Bevat o a diver
se tandingen, proeven, no 5 op brief, ongetand etc Leuk kavel' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13954 Nederland 1869-1996. Prijs: € 1.800,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 1869-1996 in 3 luxe Davo albums Collectie bevat veel beter 
matenaal zoals Jubileum 1913 t/m 5 gulden *, Jubileum 1923 compleet * Veth zonder v^atermerk compleet 
*, Konijnenburg compleet *, En Face compleet * etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13896 Nederland 1899-1968. Prijs: € 650,00 
Goed gevulde ongebruikte en postfnsse collectie Nederland 1899-1968 in Unie album Collectie is goed ge
vuld met veel betere senes voor de oorlog (o a 84-86*, 102-103*, 104-105*, 238-239*, 257-260*, 261-264*, 
356-a-d*), en ook de jaren 50 vrijwel compleet met o a 474-486*, 487-489*, 518-533*, 550-555*, 556-560*, 
592-595*, 637-640**, 641-645**, 671-675**, 681-682*, etc Ook iets Curagao en Sunname aanwezig Cat 
waarde ruim 4500 euro Compleet gefotografeerd op www.fil3tel1e.net 
13929 Nederland betere waarden. Prijs: € 500,00 
Stockblad met een ongebruikte serie hoge waarden Konijnenburg 1946 (346-349), en Face 1949 (534-537) 
en luchtpost Meeuwen 1951 (LP 12-13) Cat waarde (postfris) 2604 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13849 Nederland drukwerkrolstempels. Prijs: € 240,00 
Map met ca 130 zegels van Nederland met drukwerkrolstempels Alfabetisch opgezet, schaars matenaal' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14041 Nederland firmaperforaties. Prijs: € 250,00 
Klem insteekboek met 667 perfins van Nederland 1872-1980 Leuke samenstelling 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13937 Nederland gummistempels. Prijs: € 1.550,00 
Insteekboek met een zeer mooie collectie van 440 gummistempel afdrukken, op pakketkaartdelen Zeer 
zeldzaam materiaal, zelden in deze hoeveelheid aangeboden, voor de specialist' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13891 Nederland kleinrond stempels. Prijs: € 220,00 
Map met stockbladen met een kleine collectie kleinrond stempels van Nederland Bevat ca 390 zegels met 
stempels van zowel postkantoren als hulpkantoren, echter in gemengde kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13947 Nederland port 1870-1947. Prijs: € 950,00 
Complete postfnsse en ongebruikte collectie Nederland port 1870-1947 op Davo albumbiaden in map 
Collectie bevat helaas ook nagegomd materiaal, alles netjes aangegeven op de albumbiaden Hoge cat 
waarde' Compteet gefotografeerd op www filatelie.net 
14019 Nederland postzegelboekjes. Prijs: € 1.000,00 
Uitgebreide, gespecialiseerde collectie postzegelboekjes van Nederland in 6 albums Collectie bevat in totaal 
487 boekjes met ook veel betere zoals 20 boekjes no 6 9 boekjes no 9 etc Mooie gespecialiseerde collec
tie met snijlijntjes registerstepen telblokjes, inhoud met ingeplakt geweest etc 
13848 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 600,00 
Map met albumbiaden met een ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1948 Collectie is 
vrijwel compleet en bevat dus veel beter materiaal zoals 1 23-30, 58-61, 63-80, 81-98,149-159*, 160-166, 
288,289, dienst 2-7*, brandkast ongebruikt compleet etc Mooie collectie, cat waarde 2920 euro 

Compleet gefotografeerd op wwvi.fliatelie.net 
13868 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs: € 3.000,00 
Gebruikte zeer goed gevulde collectie Nederlands Indie 1864-1949 in Davo album Collectie bevat zeer veel 
beter matenaal zoals 1,2, 3-16,23-30,90f, 149-159,160-166,274-281, 282-289, 351-361, port 1,2, dienst 
1-7,4f (met certificaat), 9f, 21f, 24f brandkast 1-7 Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13974 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1949 in luxe Leuchtturm album 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals 2 63-80 (Java), 81-98* (Buiten Bezit), 149-159 (Bandoeng), 160-
166* (Jubileum), Indonesië 3-25* (Ris) etc Tevens Nederlands Nieuw Guinea compleet postfris Cat waarde 
4181 euro Compleet gefotografeerd op www.filateile.net 
13968 Nederlandse Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 585,00 
Redelijk gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese gebiedsdelen in Davo album 
Bevat Nederlands Indie, Nederlands Nieuw Guinea en Sunname Cat waarde ruim 3200 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
14017 Nieuw Zeeland 1857-2008. Prijs: € 2.150,00 
Postfnsse en ongebruikte (iets gebruikt) collectie Nieuw Zeeland 1857-2008 in 2 Davo en 7 Simplex albums 
Goed gevulde collectie met zeer veel beter matenaal zoals (Yvert nos) 135-143* 144-145*, 169-174*, 180-
182*, 193-206**/* 213-226**/*, luchtpost 1-4*, 5**, 8-8** etc Fantastische collectie met ook veel oude FDC's 
(o a health FDC's), Health blokken (ook met liggend watermerk), boekjes etc De collectie is ook op kleur en 
tanding verzameld Zeer mooi object, zeer hoge cat waarde' 
13973 Nieuw Zeeland 1944-2000. Prijs: € 550,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1944-2000 in 2 Davo albums Bevat veel post-
fns matenaal, ook wat zegels van voor 1940 en ook Ross Dependency 

Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
13942 Noorwegen 1856-1967. Prijs: € 400,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Noonwegen 1856-1967 op Yvert albumbiaden in map Leuke 
collectie met veel beter matenaal, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
13865 Oost Europa blokken. Prijs: € 1.250,00 
Zeer dik insteekboek met ca 1600 postfnsse en gebruikte blokken van diverse Oost-Europese landen Bevat 
ook beter materiaal zoals (Michel no's) Albanië blok 4* (lOx), Polen blok 12 (3x), Roemenie blok 24** (2x), 
25** (3x), 1041** (kleinbogen) (8x), 1104 (kleinbogen) (13x), Tsjecho-Slowakije blok 12 (lOx), 1910-1914 
kleinbogen (4x), Rusland blok 4 (8x), 22-23 (8x), 24-25 (5x), 26** (2x), 82** (9x), 82 (10x), etc Zeer hoge cat 
waarde' 

14023 Oostenrijk 1850-1990. Prijs: € 1.450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1990 in 2 Davo albums Goed gevulde collectie 
met zeer veel beter matenaal zoals (Michel nos) 418-424*, 433-441*, 442-446'*, 468-487*, 494-497*, 498-
511*, 512-517*, 524-529*, 530-543', 545-550** 551-554*, 560-562*, 563-566*, 584**, 586**, 587** 591-596**, 
598-612*, 616*, 617-622*, 623-626*, 693-696*, 893-926**/* 929-932**, 952-954**, 960-963**, 984-987**, etc 
Zeer mooie collectie zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
13980 Overzeese Gebiedsdelen 1864-1975. Prijs: € 680,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1864-1975 in 2 albums Collectie bevat 
Nederlands Indie, Nederlands Nieuw Guinea, Curagao en Suriname Collectie bevat ook beter matenaal zo
als Nederlands Indie 1,63-80*/o (Java), 81-98*/o (Buiten Bezit), 205-210*, Curagao 13-17*, 19-23*, 24*, 57-
67*, etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
13882 Overzeese Gebiedsdelen 1870-1975. Prijs: € 3.200,00 
Zeer goed gevulde postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1870-1975 in 3 
Schaubek albums Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals Nederlands Indie 149-159*, 160-166,287, 
289, Curagao 1-12, 29-43, 80', 81(*), 104-120* luchtpost 1-3*, 18-25*, 85, port 11-20*, Sunname 1-15, 34-
36*, 37-40', 56-57,58a-59a*, 64,115,151-156** luchtpost 8-14*, port 33-35**, 36-46, etc 

Compleet gefotografeerd op www.filateiie net 
13909 Papua Nieuw Guinea 1952-1984. Prijs: € 350,00 
Complete, postfnsse en ongebruikte collectie Papua Nieuw Guinea 1952-1984 in luxe Lindner album 
Collectie bevat tevens de 4 hoge waarden van de Ie 2 langlopende senes met Specimen opdruk 

Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
13888 Polen 1946-1995. Prijs: € 600,00 
Doos met 2 grote vellenmappen met een postfnsse stock Polen 1946-1995 in vellen en veldelen Gigantische 
hoeveelheid zegels waarbij ook veel leuke senes Zeer hoge cat waarde' 
13915 Republiek Suriname 1975-1999. Prijs: € 260,00 
Collectie onbeschreven FDC s Republiek Suriname 1975-1999 in 2 FDC albums Collectie loopt van El tot 
E227A In totaal 358 FDC s, koopje' Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
13890 Rusland 1959-2002. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse collectie Rusland 1959-2002 in 7 blanco albums in doos Zeer veel matenaal, hoge cat waarde 
Collectie bevat ook matenaal van de republieken Kazachslan Kirgizië, Oezbekistan, Toerkmenistan etc 

Comp/ee( gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
13866 Rusland. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Rusland in 3 insteekboeken Collectie bevat zeer veel matenaal, waar
onder ook veel betere zegels zoals (Michel no's) 200' (2x), 260D ('), 296-297*, 326-327*, 453455 539-541,819-
820, blok 30** etc Zeer veel matenaal hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
13879 Scandinavië 1875-1979. Prijs: € 330,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 1875-1979 in 2 dikke Schaubek albums Leuk ge
vulde collectie van Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden Beginpenode gebruikt, later ongebruikt en 
postfns Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
13837 Suriname 1975-1991. Prijs: € 200,00 
Geheel complete postfnsse collectie Sunname 1975-1991 in Davo cnstal album Collectie is compleet inclu
sief blokken Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
13883 Syrië 1920-2000. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Syne 1920-2000 op zelfgemaakte bladen in 3 albums Collectie 
IS zeer goed gevuld met ook beter materiaal zoals (Michel no's) 176-179*, 227-230* 254-257*,258-261*, 
284-299**, 318-331* 410-417*, 485-489*, 494*, V22-24**, 808-811**, blok 22", 23", VI , etc 

Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
13899 UPU boekje Zweden. Prijs: € 100,00 
UPU boekje, uitgegeven voor het UPU congres 1957 in Ottawa, met een postfnsse collectie Zweden 1951-
1957 Mooie boekje, goede kwaliteit Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
13886 USA 1861-1986. Prijs: € 385,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie USA 1861-1986 in 3 albums Collectie ziet er rommelig uit, 
maar bevat veel matenaal, waaronder ook betere zegels met o a leuk klassiek en goed luchtpost 

Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
14040 Venezuela 1850-1960. Prijs: € 250,00 
Klem insteekboekje met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Venezuela 1850-1960 Leuke samen
stelling met veel complete en betere series Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
14020 Verenigde Naties 1951-2007. Prijs € 825,00 
Overcomplete postfnsse collectie Verenigde Naties 1951-2007 m 5 Davo luxe albums Bevat New York (in
clusief blok 1 en vlaggenvellen). Wenen en Geneve Ook wat extra's zoals blokken van 4 aanwezig Koopje' 
13966 Verenigde Naties New York 1951-2005. Prijs: € 350,00 
Complete, postfnsse collectie Verenigde Naties New York 1951-2005 m luxe Lindner album en stockboek 
Collectie IS ogenschijnlijk compleet inclusief blokken en vellen (dus ook blok 1, vlaggenvellen etc) 

Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
14045 Zoogdieren. Prijs: € 1.550,00 
Grote doos met 10 insteekboeken met voornamelijk moderne postfnsse senes en blokken van de hele we
reld met het motief zoogdieren Heel veel matenaal zeer hoge cat waarde' 
14003 Zuid West Afrika 1923-1982. Prijs: € 435,00 
Map met blanco albumbiaden met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zuid West Afnka 1923-1982 
Leuk gevulde collectie met veel paren, hoge cat waarde Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
13965 Zweden 1855-1991. Prijs: € 1.050,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1991 m Davo en Leuchtturm album Goed gevul
de collectie met veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 2,6-11,14, 60', 163-177' (Ie UPU sene), 178-192' 
(2e UPU sene) etc Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
13944 Zweden. Prijs: € 500,00 
Map met insteekbladen met leuk ongebruikt matenaal van Zweden Bevat o a (Yvert no's) 12', 16', 19', 
44*, 45*, 46*, 47* 50*, 72*, 175-177', service interieur 2', port 1B', 2B*, 7A', 8B', 10A' Mooie kwaliteit, ho
ge cat waarde' Compieetgefotografeerdopwww.filateiie.net 
13858 Zwitserland 1852-1968. Prijs: € 1.000,00 
Nette gebruikte/ongebruikte collectie (later ook postfris) wo zittende Helvetia 5R t/m 40R, 1862/81 2R t/m 
IFr gebruikt, 1882/1907 t/m 3Fr, verder nagenoeg compleet incl Pro Juventute voorloper sene ongebruikt. 
Pax sene gebruikt, blokken wo 1936 Patna', 1941 Juventute', 1945 blokken, beter port en luchtpost, in 
Kabe album Michel ruim 8300 euro Compleet gefotografeerd op www.fiiateiie 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 

http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.fil3tel1e.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://filatelie.net
http://wwvi.fliatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filateile.net
http://www.filatelie
http://www.filateiie.net
http://filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filateiie
http://filatelie.net
http://www.fllatelie.net
http://wwwfilatelie.net
http://filatelie.net
http://www.filatelle.net
http://filatelie.net
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Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
Mr PJ Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
tel 058 2122096 
fax 058 2129180 
mail. pzvfries@xs4all.nl 

Onze 123' veiling wordt gehouden op 

zaterdag 16 oktober 2010 
in zalencentrum Intermezzo aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t o v deurwaarder J Venema 

Kijkgelegenheid op: 
donderdag 14 oktober van 
vrijdag 15 oktober van 
zaterdag 16 oktober van 

van 13 00 -18 00 
van 10 00 -18 00 
van 08 00 11 30 

Voor deze veiling hebben wij diverse zeer mooie nalatenschappen 
ontvangen 
Enkele afbeeldingen mogen u overtuigen van de importantie 
hiervan 
Rondom 2000 kavels komen ter veiling, waaronder tevens vele 
stockboeken en dozen 

De volgende veiling zal worden gehouden op 5 maart 201J 
Inzendingen dagelijks mogelijk ten kantore 
Voor grotere objecten komen wij graag biĵ jii langs. 
Renteloze voorschotten zijn mogelijk 

Op aanvraag zerrden wij u onze catalogus gratis \oe. 

Uit grote collectie Canada 

-^^^IPMI^'JP' 

Uit grote collectie Canada 

Het Com pact-A4-al bum 
Ideaal voor de motief verzamelaar 
De voordelen liggen voor de hand: 

• reusachtig inhoudsvermogen 
• eersteklas kwaliteit 
• geweldige prijs-kwaliteitsverhouding 
• zeer omvangrijk aanbod van verschillende bladsoorten 

3e nngbanden zijn zeer solide vervaardigd met 4-ring-meohaniek met 
algemeen gangbare gat-afstand garandeerd optimale bruikbaarheid 

Nr 480 
Nr 489 
Nr 430 
Nr 489 
Nr 431 
Nr 489 

Nr 5100 
Nr 5390 

Ringband "Classic" 
Bescherm kassette 
Ringband "Phila" 
Beschermkassette 
Ringband "Hobby' 
Beschermkassette 
Ringband-formaat 275 x 320 x 70 mm 
Benutbare dikte 60 mm 

Ringband "Exclusief" 
Beschermkassette 

€ 17,75 
€ 15,50 
€ 9,95 
e 15,50 
€ 9,95 
e 15,50 

€ 16,75 
« 15,50 

Nr. 480 Nr. 430 Nr. 5100 

Ringband-formaat 275x315x55 mm 
Benutbare dikte 30 mm 

Voor informatie en/of verkoopadressen 
Te l . :010-414 30 77 

SAFE NEDERLAND 
Fa M. van Mastrigt 

Botersloot 62-64, 3011 HJ Rotterdam 
Tel. 010 - 414 30 77 - Fax 010 - 414 94 99 

E-mail: m.mastrlgt@wxs.nl 
www.safenederland.nl 

SAFE NEDERLAND 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
mailto:m.mastrlgt@wxs.nl
http://www.safenederland.nl


P.W.Meinhardt 
boekhandrl voor de verxamelaar 

Pie t Heinstraa i 3 «  2 3 1 8 CH D e n Haag 

Nieuwe Michelcatalogi 

Overzee deel 1 2 MiddenAmerika 2010 
Overzee deel 8 1 India & Staten 2011 
Overzee deel 8 2 ZuidoostAzie 2011 (oktober) 
Catalogus Duitsland 2010/2011, in kleur aEuropa deel 1 MiddenEuropa 2010 in kleur 

Europa deel 2 ZuidwestEuropa 2010, in kleur 
Europa deel 3 ZuidEuropa 2010, in kleur 
Europa deel 4 ZuidoostEuropa 2010/2011, kleur 54,00 
Europa deel 5 NoordEuropa 2010/2011, in kleur 54,00 
Europa deel 6 WestEuropa 2010/2011, in kleur 54,00 
Europa deel 7 OostEuropa 2010/2011, in kleur 54,00 

62,00 
64,00 
64,00 
39,80 
54,00 
54,00 
54,00 

Winlteltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 ■ zaterdag 10.0016.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Eraail info@collectura oom 
ING 125.34.14 FortisBanli 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturenng werke 
lijke vcr/ciidkosten Prijswijzigingen voorbehouden n 

¥raag gratp de i^rijslijst catalogi aan! 

NVPH Neder land soeciaal 2011 nu met harde kaft! 
met Overzeese Rijksdelen Dit jaar met gratis blauwdruk no 8 29,90 

NVPH Neiit"ll.3!!U SWt«,,!.; I ) met zachte kaft 26,90 

Kleinrondstemoels Nederland 
Van Hoek gespecialiseerde catalogus van de kleine 
uurstempels (20,523,8 mm) van Nederland 18651894 
met kantorenlijst, beschrijvingen en waarderingen op 
zegel en poststuk van kleinrondstempels, proefstempels 
& tweeletterstempels 16,00 

Catalogus Duitsland 2009/2010, in kleur 
Europa deel 1 MiddenEuropa 2009, in kleur 
Europa deel 2 ZuidwestEuropa 2009, m kleur 
Europa deel 3 ZuidEuropa 2009 in kleur 
Europa deel 4 ZuidoostEuropa 2009/2010, kleur 
Europa deel 6 WestEuropa 2009/2010, in kleur 
Europa deel 7 OostEuropa 2009/2010, in kleur 
Catalogus Overzee deel 1 NoordAmerika 2004 
Catalogus Overzee deel 2 Canbsche Eilanden 2004/2005 
Catalogus Overzee deel 3 ZuidAmenka 2005 
Catalogus Overzee deel 4 Noord & OostAfnka 2005 
Catalogus Overzee deel 7 Australië & Oceanie 2006 

18,00 
29,50 
29,50 
29,50 
29,50 
29,50 
29,50 
32,00 
32,00 
32,00 
32,00 
33,00 

Classiques du monde 18401940, editie 2010, in kleur 89,00 
I Catalogus Frankrijk 2011, in kleur 21,90 
Zakcatalogus Le Petit Yvert Frankrijk 2010, m kleur12,00 
Monaco, Andorra, DOMTOM, CEPT 2011, in kleur21,90 
OostEuropa deel 1 Landen AP 2010, in kleur 44,00 
OostEuropa deel 2 Landen RU 2011, in kleur 44,00 

I Jaaroverzicht hele wereld 2009, in kleur 22 50 

^••s-ms^^'siVrWmÊFM"'' 

Maürv soeciale catatoai Frankr i ik 

Speciale catalogus Frankrijk 2011, 928 biz , in kleur 
Speciale catalogus Monaco, Andorra, Frans Antarctica 2010 
Speciale catalogus DOMTOM 2009, in kleur 
Speciale catalogus Franse Gebieden in Afnka 2010, in kleur 
Speciale catalogus Franse Gebieden in Europa & Azie 2009 

24,90 
42,90 
42,90 
42,90 
42 90 

SASCC spec. cat. ZuidAfrika 2011 69,00 

Importa, 10 stroken per bIz Importa, 10 stroken per bIz 
Edelweiss 8 (16 bIz) 
3 stuks 
Edelweiss 16 (32 biz) 
3 stul̂ s 
Edelweiss 24 (48 bIz ) 
3 stuks 
Edelweiss 32 (64 bIz ) 
3 stuks 

6,45 B 
14,90 H 
9,80 ■ 

22,90 H 
14,95 ■ 
34,90 H 
19,00 H 
46,90 H 

Climax 8 (16 bIz) 
3 stuks 
Climax 16 (32 bIz ) 
3 stuks 
Climax 24 (48 biz ) 
3 stuks 
Climax 32 (64 bIz ) 
3 stuks 

7,80 
16,90 
12,55 
31,00 
18,20 
43,50 
22,50 
56,00 

Nieuwe cata loai 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2011 in kleur 25 00 
Zumstein catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2011, m kleur 27,00 
ANK speciale catalogus Oostenrijk & Gebieden 2011, in kleur 45,00 
Edifil catalogus Spanje 2011, in kleur 16,90 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2011, in kleur 36,50 
JB speciale catalogus Malta 2010, in kleur 27,50 
Fischer speciale catalogus Polen 2010 inkleur 24,90 
JPS Sakura catalogus Japan 2011, in kleur 18,00 

GEORGEV SG gespecialiseerde catalogus van de postzegels van 
GrootBrittannie & Brits Commonwealth onder Koning 
George V 19101936, editie 2010, met afwijkingen & 
vanaties, in kleur 56,00 
SG gespecialiseerde catalogus van de postzegels van 
GrootBnttannie & Brits Commonwealth onder Koning 
George VI 19371948, editie 2009, met postzegelboekjes, 

! afwijkingen & vanaties, in kleur 49,00 
SG speciale catalogus GrootBrittannie & Commonwealth 18401970, 
editie 2011 in kleur 103,00 
SG speciale catalogus GrootBrittannie Concise 2010, in kleur 42,00 
MCC speciale catalogus Machinzegels 2010, 2 delen 84,00 
SG speciale cat GrootBnttannie Machinzegels deel 1 2009 49,00 
SG speciale cat GrootBnttannie Machinzegels deel 2 2010 49,00 
SG speciale catalogus Australië & Staten 2010, in kleur 38,50 
SG speciale catalogus India & Staten 2009, in kleur 32,00 
Barefoot speciale catalogus Fiscale zegels Commonwealth 2008 64,00 

Aanb ied inqen 

NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 2009 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 2007 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 2006 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 2004 
NVPH Juniorcatalogus Nederland 2007 
Mast catalogus Piaatfouten Nederland 2008 

17,50 
12,00 
9,90 
5,00 
5,00 

17,50 
Scott wereldcatalogus 2010 6 delen in kleur van 474,00 voor 295,00 
Gibbons speciale catalogus Concise GrootBrittannie 2008 20 00 
US Postal catalogus USA 2010 van 27,90 voor 19,90 
AFAcaf Denemarken Faeroer& Groenland 2010 van 39 90 voor 22 50 

Groth supplement 6 WWF op zegels 2010 10,80 

www.coiiectura.com mMä 
By P.W. hteinhardt International Booksellers 

http://www.coiiectura.com


Verkoop nooit uw postzegels 
Voordat u met ons contact heeft opgenomen, verkopen is geen kunst, 

iedereen geeft u de hoogste en beste prijs. Of nog erger, beloofd u de beste resultaten 
bij een (eventuele) verkoop! 

Postzegelhandel Zeist is een groeiend bedrijf met een steeds grotere klantenkring in binnen- en 
buitenland. Onze succesformule is een snelle verkoop tegen een winstmarge van maar 15%. 

Bij verkoop op een gemiddelde veiling rekent de veilinghouder toch 20% voor de koper en 
20% voor de verkoper. Dit is 40%. Bij een verkoop van 100,- euro krijgt u maar 80,- euro, maar de 

verkoper moet wel 120,- euro betalen en meestal moet u maanden op uw geld wachten! 

Dit is 50% meer als wat u krijgt!!!!!! 
Mocht u overwegen uw collectie, verzameling of doubletten te verkopen, 

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Postzegelhandel Zeist 
Bachlaan76 3706 BD te Zeist. Tel 0346351705 Fax 0306560277 

Of bezoek ons kantoor/winkel, vrijdags van 10 uur tot 17 uur 
Stemerdingweg 12B te Soesterberg, Internet info@pzhzeist.nl 

Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen bel dan nu. 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELIVIARKT 

9-10 oktober 2010 
^£M^' .„««w""" 

. 0 . - - ^ ; ^ ; ^ « ^ ^ ' ' 
:Sencien' 

VAN 9.30 -17.00 UUR 
GROTE VEEIVIARKTHAL 

UTRECHT OU" 

gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde "De Berenkuil" en A27 

680 kramen vol verzamelitemsl ENTREE: € 4,50 
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88 

www.verzamelendnederland.nl 
Alles over verzamelen bi/een te Utrecht 

Een evenement dat u niet mag missen! 

7Se Capelse postzef elbturs 
Zaterdag 25 en zondag 26 september 201 ( 
Capelle a/d IJssel, In de Trefterp, Marsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den Ijssel 
• Openingstijden beide dagen van 10.00 -17.00 uur 

Voor inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr. A.J. Eishoff) 

IJ (FILATELISTENVER EN IGING)-i 

SSEL- & LEKSTREEK' 
Laatste beurs dit jaar is op 27 en 28 november 2010 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
ftlatelistische benodigdheden. 

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

mailto:info@pzhzeist.nl
http://www.verzamelendnederland.nl
http://www.miintenenpostzegels.nl


POSTZEGELVEILING 

Runfflono 

Tax 150,-
Toeslag 290,-

Onze 63̂ *̂  veiling 
was een zeer groot succes! 
(toeslag 440.000 verkooppercentage 91%) 

Enkele resultaten 
(zonder commissie) 

Tax 90,-
Toeslag 170,-

Tax 200,-
Toeslag 380,-

Postfns Tax 100,-
Toeslag 675,-

Tax 300,-
Toeslag 410,-

Ex Collectie Elizabeth I I 
Tax 800,- Toeslag 1050,-

% 

Voor onze volgende veiling eind November 
kunt u inleveren tot en met 16 Oktober. 

- Desgewenst renteloos voorschot 
- Lage commissie 
- Desgewenst wordt uw collectie zonder verdere kosten 

bij u afgehaald # 4 * 
- Zeer deskundige verkaveling 

Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com 

mailto:rynmond@xs4all.nl
http://rynmond.com


WRBS& E 
POSTZEGELS? PRIMA BELEGGING! 

Postzegels sparen levert op 
de lange termijn meer op 
dan obligaties en goud. De 
rendementen kunnen op 
lange termijn oplopen tot 
gemiddeld 7 procent per 
jaar, zo hebben onderzoe
kers Christophe Spaenjers 
van de Universiteit van 
Tilburg en Elroy Dimson 
van de London Business 
School becijferd. 
Britse postzegels leverden 
tussen igoo en 2008 een 
gemiddeld rendement 
van zeven procent op. Het 
gemiddelde rendement 
over dezelfde periode op 
obligaties is 5,4 procent 
en op goud 4,7 procent. 
Alleen de rendementen op 
aandelen pakten met 9,2 
procent hoger uit. 
Postzegels kennen ook een 
relatief laag risico. Fluctu

aties op de aandelenmarkt 
hebben geen grote gevol
gen voor het rendement 
van postzegels. Dit maakt 
postzegels volgens de 
onderzoekers tot een goed 
'diversificatie-instrument'. 
"Door te investeren in 
postzegels wordt het risico 
van een beleggingsporte
feuille beter gespreid." 
Postzegels zijn daarbij 
waardevast en daarmee 
bestand tegen inflatie. 
"Zeker in een economisch 
onzekere periode met 
een hoge inflatie kunnen 
beleggingen in postzegels 
een aantrekkelijke en 
relatief veilige investering 
zijn." 
Het artikel van de onder
zoekers verschijnt bin
nenkort in de Journal of 
Financial Economics. 

VULKANISCHE ASZEGELS UIT IJSLAND 

Vulkanische asdeel^es 
van de uitbarsting van de 
Eyja^allajökull zijn door 
middel van zijdezeef-

^ druk op deze postzegel 
- uit IJsland gedrukt. Drie 
o- zegels uit IJsland tonen 
^ dramatische beelden van 
«= deze vulkaanuitbarsting 
L̂  tussen afgelopen maart 
'Z en mei die het Europese 
^ luchtverkeer wekenlang 
^ lamlegde. Om de impact 

van de zegels te vergroten 
heeft Iceland Post stukjes 
vulkanische as in het ont
werp verwerkt. 
Volgens Iceland Post viel 
dit zeer fijne as uit de 
Eyjafjallajökull op 17 april, 
ruim drie maanden voor de 
uitgiftedatum op 22 juli. 
En met een Nederlands 
tintje, want Joh. Enschede 
security printing drukte de 
as op de zegels. 

TNT POST IN DE ETALAGE 

Na de ingrijpende reorga
nisatieplannen bij de post 
kondigde het bezorgbedrijf 
onlangs aan de onderdelen 
Post en Express volledig als 
zelfstandige bedrijven ver
der te laten gaan. "Een in
grijpende scheiding", aldus 
topman Peter Bakker. TNT 
Post kampt al jaren met de 
voortdurende achteruitgang 
van de traditionele post
markt. Door de opkomst 
van internet en e-mail is er 
steeds minder post om te 
bezorgen, terwijl nieuwe 
concurrenten de inkomsten 
verder onder druk zetten. 
"Post en Express hebben 
binnen TNT te weinig 
voordeel van elkaar om 

het voortbestaan van beide 
onderdelen in één bedrijf te 
verantwoorden", aldus Bak
ker. ,,Die synergie moest 
komen van de uitbreiding 
van onze Europese post-
netwerk", verduidelijkte 
hij. Omdat de liberalisering 
van de postmarkt in veel 
landen nauwelijks van de 
grond komt, heeft TNT die 

ambitie echter opgegeven. 
Uit onderzoek naar de 
toekomst van de post bleek, 
dat volledige splitsing de 
beste optie is. Eerder werd 
nog gesproken over een 
gedeeltelijke beursgang 
van de postdivisie. "Maar 
dat is te onduidelijk", zei 
Bakker. Begin volgend 
jaar zijn er twee aparte 
bedrijven binnen TNT. 
Daarna wordt besloten 
hoe het nieuwe postbedrijf 
op eigen benen wordt 
gezet. Dat kan bijvoorbeeld 
door een beursgang of via 
een overname door een 
investeringsmaatschappij. 
De verzelfstandiging van 
de postdivisie zal volgens 
hem waarschijnlijk niets 
veranderen aan de geplande 
reorganisatie. Daarbij 
worden bijna alle fiiUtime 
postbodes vervangen door 
bezorgers die in deeltijd 
werken en wil TNT voor de 
zakelijke markt overgaan 
op drie bezorgdagen per 
week.,,Niets is in beton 
gegoten, maar de nood
zaak voor de reorganisatie 
blijft", concludeert Bakker. 

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. 

VIJF TON VOOR VELLETJE HEPBURN? 

Tijdens een kijkdag van 
het veilinghuis Schlegel 
in Berlijn op 11 juni is een 
uniek postfris postzegelvel
letje uit 2001 opgedoken, 
dat maar liefst 
€ 500.000 kan opbrengen. 
Het betreft hier een velletje 
van tien zegels met het por
tret van filmactrice Audrey 
Hepburn, waarvan er niet 
minder dan 14 miljoen 
zijn gedrukt. Het velletje is 
echter nooit uitgegeven om 
twee redenen: De frankeer-
waarde was nog in Duitse 
Marken vermeld en toen 
werd de euro ingevoerd. 
Van deze zegel waren tot 
dan slechts vijf gestem
pelde exemplaren bekend. 
Een ander postfris velletje 
is in bezit van het nationaal 
filateliearchief in Bonn. 
Bij de veilingkijkdag bleek 
Sean Hepburn Ferrer (50), 
de zoon van Audrey Hep
burn (1929-1993) en Mel 
Ferrer (1917-2008) het vel
letje ter veiling te hebben 
aangeboden. Saillant detail 
is, dat hij het ontwerp toen 
aflceurde,omdat ze rookte 
op de afbeelding. Hij vond 

dit ongepast, want de ex-
Unicef ambassadrice is aan 
kanker overleden. 
Op 16 oktober wordt het 
velletje geveild en komt 
de gehele opbrengst ten 

gunste van Unicef en het 
Audrey Hepburn Children's 
Fund. De veilingmeester 
noemde het velletje 'het 
grootste waardeobject en 
een kroonjuweel van de 
moderne filatelie'. 

feJfr.kJi' 

Audrey Hepburn 



REPUBLIKEINS 
SLIPPERTJE VAN TNT 

Koninklijke TNT Post 
stopt met het drukken van 
persoonlijke postzegels 
van de republikeinse or
ganisatie Pro Republica. 
Volgens een woordvoer
ster van TNT is deze 
postzegel in strijd met 
de algemene voorwaar
den van het postbedrijf 
. "Het betreft een zegel 
die voorzien is van een 
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politieke uiting. Dat is 
niet toegestaan." 

. -äiläJi 

De bewuste postzegel is 
voorzien van het logo van 
Pro Republica. Boven aan 
de zegel staat de tekst: 
'Hier moet een president 
komen!' De controle op 
persoonlijk ontworpen 
postzegels gebeurt 'met 
het menselijk oog in de 
drukkerij', aldus de TNT
woordvoerster. "Deze 
zegel is er tussendoor 
geslopen." Overigens gaf 
de organisatie eerder ook 
al een velletje uit. 

UDO LINDENBERGZEGELS 

De Duitse zanger Udo Lindenberg (64) besteeg in Nederland 
diverse keren de hitladders met zijn Duitstalige popsongs. Tegen
woordig is de gevierde popster populair met zijn zelfontworpen 
postzegels. Deutsche Post bracht twee zegels 'Andrea Doria' en 
'Sonderzug aus Pankow' (MiNr. 28032804) uit. De eerste refereert 
aan zijn hit 'Alles klar auf der Andrea Doria' en de tweede is ook een 
hit, dat speelt in OostDuitsland vlak voor de val van de Berlijnse 
Muur. De zegels hebben een frankeerwaarde van € 0,45 en € 0,55. 
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SHANGHAIEXPO 2 0 1 0 

De eerste wereldten
toonstelling vond in 1851 
in de Britse hoofdstad 
Londen plaats. De huidige 
wereldtentoonstelling 
in 2010 speelt zich afin 
de Chinese havenmetro
pool Shanghai nog tot 31 

oktober met als slogan; 
'Betere stad, beter leven' 

Het Franse paviljoen, 
ontworpen door architect 
Jacques Ferrier, illustreert 
de zegel met het uitzicht 
op de centrale boulevard 
Bund in Shanghai. Waar 
blijft de postzegel van het 
Nederlandse paviljoen? 

CATAWIKI KRIJGT INJECTIE 

Catawiki, de Nederlandse 
handels en wikisite voor 
verzamelaars, heeft een 
investering van meer 
dan een miljoen euro 
gekregen. Peak Capital 
en Drentse Participatie 
Maatschappij (DPM), een 
dochter van de NOM, 
krijgen hiervoor een 
substantieel minderheids
belang. Verzamelaars 
kunnen hier hun collectie 
invoeren, bijhouden en 
te koop aanbieden in de 
webshop. Het idee is de 
site meer armslag te ge
ven voor marketing, ont
wikkeling en de sprong 
naar het buitenland 
voorbij Vlaanderen. Voor 
het komende jaar staat 
uitbreiding naar Wal
lonië, Frankrijk, Groot
Brittannie en Duitsland 
op stapel. 

JAN BAKKER 19342010 

Op 28 meijl. is Jan 
Bakker overleden. De 
lezers van Filatelie zul
len Jan Bakker kennen 
als vaste medewerker 
van het jeugdkatern De 
Posthoorn, waarvoor hij 
geregeld de rubriek De 
Grote Twaalf schreef 
Die titel verwees naar de 
twaalf filatelistische ele
menten, wat tegenwoor
dig zonder het getal een 
algemeen begrip is, en 
waarvan Jan aan de wieg 
heeft gestaan. Tijdens 
cursussen voor jeugdlei
ders, die Jeugdfilatelie 
Nederland organiseerde, 
was Jan een van de do
centen. Met niet aflatend 
enthousiasme besprak 
hij met de cursisten de 
verschillende filatelisti
sche elementen en liet 
vele voorbeelden uit zijn 
eigen collectie zien. 
Jan had een aantal 
mooie verzamelingen, 
daarbij waren er enkele 
die opvielen door hun 
eenvoudige materi
aal. Hij probeerde te 
laten zien dat je ook aan 
simpele Crouwelzegels 
of Decemberzegels veel 
plezier kunt beleven en 
er tentoonstellingsver
zamelingen van kunt 
maken. 

Jan was op vele fronten 
actiefin filatelistisch Ne

"^ i r?^ 

derland. Hij is jeugdlei
der, jurylid, radiopresen
tator bij Omroep Zwolle 
en auteur geweest, 
maar altijd met slechts 
een doel: anderen te 
enthousiasmeren voor 
de hobby waaraan hij 
zijn hart had verpand. 
Hij deed dat vreemd 
genoeg zonder veel op 
de voorgrond te treden. 
In het juryteam werd hij 
gewaardeerd om zijn 
kennis en de manier 
waarop hij opbouwende 
jurygesprekken met vaak 
nog jonge inzenders 
voerde. Voor zijn werk 
werd Jan dan ook terecht 
door de KNBF (foto) en 
JFN onderscheiden. 
De laatste maanden 
kwakkelde Jan erg met 
zijn gezondheid, maar 
zijn overlijden kwam 
heel erg onverwacht. De 
filatelie heeft een warm 
pleitbezorger verloren, 
maar vooral missen we 
hem als enthousiaste 
medeverzamelaar. Moge 
Jan Bakker in vrede 
rusten. 

Jefrey Groeneueld 

FOTOGRAFISCHE VLISSINGENZEGELS 

Met golfbrekers, schepen, 
meeuwen en de Oran
jemolen laat Vlissingen 
 stad aan zee  zich van 
zijn mooiste kant zien op 
vier verschillende postze
gels. Met deze postze
gelserie wil de stichting 
Centrummanagement 
promotie maken voor de 
Zeeuwse havenstad. De 
afbeeldingen zijn gefo
tografeerd door Lex de 
Meester, HenkNoevers, 
Koos Davidse en Jedidja 
Brouwer. De eerste zegel 
van Jedidja Brouwer is nu 

verkrijgbaar bij de VW, 
Primera en Bruna in Vlis
singen. De andere zegels 
volgen elk met tussenpo
zen van drie maanden. De 
persoonlijke postzegels 
hebben een waarde van 
€ 0,44. 



,Jlpil̂  
SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: info@galeopux.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

g KONINGIN BEATRIXZEGELS 

Ondanks alle ontwik
kelingen bleef het zaak 
op de lopende zegels te 
letten. Niet altijd zijn 
nieuwe oplagen simpel 
te herkennen. Bij de 
hangblokjes van 5X van 
de 88c Kon. Beatrix is de 
drukker - Walsall Security 
Printer - overgestapt bij 
het 'perforeren' op een 
ander slitplaatje met 
een zogenaamde 'rechte 
buitenslit', waar daarvoor 
een 'ronde buitenslit' was 
gebruikt. Dit feit alleen 
is duidelijk te zien aan de 
zegels in het blokje, maar 
nog spannender werd het 
toen bleek, dat de slitplaat 
een oude bekende was. 

Enkele jaren gelden waren 
al enkele Beatrix-waarden 
geconstateerd waarbij 
een zegel in de linkerbo
venhoek niet geheel was 
geslit. Dit verschijnsel 
was indertijd aan TNT 
Post doorgegeven en 

l-X, Hult 
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aangenomen kon toen 
worden dat het defecte 
slit-plaatje bij de drukker 
in de pruUenmand zou 
verdwijnen! 

VUURTORENS EN ANDERE 
SIGNALEN 

De op 27 april versche
nen zegels van € 7 waren 
een vervolg op al eerdere 
emissies met een onei
genlijk gebruik van een 
postzegel ten behoeve 
van extra inkomsten.... 
Niet beoogd voor fran
kering maar uitgegeven 
voor het legen van de 
verzamelaarbeurs. 

Een voortdurende 
terugloop van het post-
volume met 6-9 °/o per 
jaar noopte TNT Post tot 
impopulaire maatre
gelen - zie hierboven -
echter de verzamelmarkt 
business unit binnen 
TNT Post leidt al jaren 
een eigen leven. 
Kun je als filatelist nog 
hier aan mee blijven 
doen - met een schoon 
geweten - terwijl je 
buurman bij TNT Post 
een ontslag dreigt? 

Het standaard assorti
ment OK, de eigenhan
dig ingevulde afbeelding 
van de frankeerpost-
zegels van ' i ' resp. 
'December' OK, maar de 
rest??? 

Mooi Nederland, Vuur
torens, e.d.? 

GEBOORTE, 
UEFOE EN ROUW 

Tegelijkertijd met 
de invoering van de 
nieuwe waarden op 
alle postzegels, heeft 
TNT Post ook alle 
geboorte-, liefde- en 
rouwzegels vervan
gen met de nieuwe 
aanduiding. De 
zegels zijn te koop 
in hangblokken van 
vijftig zegels. Het 
zegelformaat is 25,3 
X 20,8 mm; tanding 
in slitvorm; normaal 
papier met fosfor-
opdruk, zelfklevend, 
offset. 
Al deze zegels zijn 
gedrukt bij Walsall Se
curity Printers, Enge
land in geel, magenta, 
cyaan en zwart. 
De oplage bedraagt 
ieder 125.000 vellen 
van 50 permanente 
zegels. 

mailto:info@galeopux.nl
http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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DE EMISSIES IN 
SEPTEMBER 2010 

Het gaat om de volgende 
emissies in september: 

 20.09 Nieuw leven in de 
brouwerij 
Regio's: Haspen
gauw 

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

NIEUW LEVEN IN DE 
BROUWERIJ 

Op 20 september 2010 
verschenen drie blokken 
met elk vijf zegels van 
(i wereld). Ontwerp: Rob 
Buytaert. 

 Rotselaar  Mena brou
werij  nu Vrijetijdscen
trum „de Mena". 

 Marche en Famenne 
klooster en brouwerij 
van Carmes  nu Cen
trum voor Telematica 
ondersteuning. 

 Brussel  Forst Wiele
mans  de Wielemans
Ceuppens brouwerij  nu 
„Wiels Centrum voor 
hedendaagse kunst". 

De zegels zijn mogelijk 
gedrukt op de ofFsetpers 
in de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. 

Het zegelformaat is 
3  27.66x40.20mm  met 
een perforatiemaat 111/2 
16/22 tanden hor./vert. 

Aan drie zijden geheel 
doorlopend, een gat door
lopende perforatie naar 
de bedrukt andere helft 
van het blok. De cilinders 
omvatten vermoedelijk 8 
blokken. Productbarcode 
op de onderrand van het 
blok. 

REGIOZEGELS 
HASPENGAUW 

Op 20 september 2010 
verscheen een blok met 
vijf zegels van (i Europa) 
in verschillende formaten 
gewijd aan het landschap 
van Haspengauw. Ont
werp: Bart van Leuven. 

 Sint Truiden  in Bel
gisch Limburg onder 
Hasselt 

 kersenbloesem 
 bieren en wijnen 
 Abdij van Hélécine 

Heilissem  in Waals 
Brabant in het arrondis
sement Nivelles Nijvel 

 Perwez Perwijs  in 
Waals Brabant in het 
arrondissement 
Nivelles Nijvel 

De zegels zijn gedrukt 
in rasterdiepdruk op een 
Goebelpers met scheer
perforaat in de Zegel
werkplaats te Mechelen. 

Het zegelformaat is divers 
met tanding doorlopend 
naar de zijranden, opdat 
de zegels uitgescheurd 

BELGiqUE  BELGIË 
aoio Balt Van Leuven 

kunnen worden. De cilin
ders omvatten vermoede
lijk vier blokken. Product
barcode op de onderrand 
van het blok. 

: BELGIË BELGIQUE 

iBHOie BCLGIQUet 

I ; MLGie BCLGIQUC 

Nieuw leven 
in de brouwerij 
Nouvelle vie 
dans la brasserie 

BELGIË BELGIQUE(2) 

IBILGIQUC BCLOie, Nouvelle vie 
dans la brasserie 

Nieu^ leven 
in de brouwerij 

Brussel 
Bruxelles 

Tf/flS' Cenlrum voor keéeadiiagse Kmal 
"WICLS' Centre d'irl anltmporain 

'^GiiBciGiout^ Nieuw leven 
■ 11 n^1 ^ H I '" ''̂  brouwerij 

I S Nouvelle vie 
X'.'TV.'XiTSï. L dans la brasserie 
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STINKENDE REUZEBLOEM 
Wie houdt er niet van 
bloemen met een geur-
tje? Lavendel, rozen, 
een mooie zomeravond 
in de tuin w/ordt er 
alleen maar plezieriger 
door. Maar wat dacht 
je van bloemen die 
stinken? En wat dacht 
e van bloemen die 
stinken en dan ook nog 

i REPUBLIK INDONESIA 

eens heel groot zijn. De 
rafflesia, een plant die 
in Indonesië voorkomt, 
heeft zulke bloemen. 
Het is eigenlijk een erg 
nare plant. Hij groeit 
namelijk op andere 
planten. Zoiets noemt 
men een parasiet. Hij 
maakt gebruik van 
het voedsel van de 
plant waar hij op zit. 
Die moet harder om 
in leven te blijven. De 
bloem van de rafflesia 
is het belangrijkste deel 
van de plant, want hij 
heeft geen bladeren en 

een stengel die niets 
voorstelt. Zijn wortels 
groeien in de plant waar 
hij op zit. De bloem 
kan wel een doorsnee 
krijgen van meer dan 
een meter. En nu komt 
het: de geur die hij ver
spreidt ruikt naar verrot 
vlees! Nee, niet bepaald 
iets om thuis in de vaas 
te zetten. 
Gelukkig maar dat er 
zoogdieren zijn, die de 
vruchten van de raffle
sia erg lekker vinden. Zo 
is de plant tenminste 
nog nuttig. 

KaUCeMft 9|i 

REPUBUKINDONESIA 

ZWEEFVOGELS 
)_ Greater C£) 

P Fr^acebird ^ 4 
fregala mmor p n | \ , 

Op deze postzegel zie je 
een paar grote fregat-
vogels. Waarschijnlijk 
had je er nog nooit 
van gehoord. Ze horen 
tot de familie van de 
pelikanen en die ken je 
vast wel. Fregatvogels 
leven aan de kust. Het 
zijn enorme beesten van 
wel een meter lang. De 
lengte van het ene puntje 
van de vleugel naar het 
andere puntje kan wel 
twee meter zijn. Het rare 
is dat deze vogels heel 
erg licht zijn, wat je niet 

zou verwachten. Door 
de grote vleugels en het 
lichte gewicht kunnen ze 
uren blijven zweven. Tij
dens dat zweven speuren 
ze naar voedsel, zoals 
vis. Zien ze iets dan 
kunnen ze een duikvlucht 
maken. Een vis die net 
even naar boven komt, 
wordt zo opgepakt en 
opgepeuzeld. Mannetjes 
ftegatvogels hebben aan 
de voorkant een grote 
rode keelzak. Daarmee 
kunnen ze een goede 
indruk op de vrouwtjes 
maken. De felheid van 
het rood laat zien hoe 
gezond het mannetje 
IS. Zo kunnen vrouw
tjes dus het gezondste 
mannetje uitkiezen. De 
fregatvogels hebben 
trouwens ook nog een 
naar trekje. Ze vinden 
het geen probleem om 
het voedsel dat andere 
vogels hebben gevangen 
af te pakken. 

1629 Den BoxilvermieTd op de Spargaarden 

ENVELOP DAG VAN DE jEUGDFILATELIE 2010 
Wie de Dag van de 
Jeugdfllatelie heeft 
gemist kan nog steeds 
de speciale envelop met 
bijzonder stempel en 
persoonlijke postzegel 
bestellen. De prijs van 
de envelop is 1,50 euro 
per stuk. De verzend
kosten zijn 1 euro voor 
1 of 2 exemplaren en 

2 euro voor 3 t /m 6 
exemplaren. Bestellen 
kan door betaling op het 
bankrekeningnummer 
558776 van jeugdfllatelie 
Nederland met ver
melding van naam EN 
volledig adres. 
De persoonlijke post
zegels met de voetbal-
ler/ABC-voorkant zijn 

ROMANTISCHE TREINREIS 

"DR1£NT fi< P R F -I ̂ I 
Vind je het ook zo leuk 
om met de trein te rei
zen? Dan was de Orient 
Express wel iets voor je 
geweest. Met deze luxe 
trein kon je van Parijs 
naar Istanboel reizen. Aan 
boord had je alles om de 
reis heel plezierig te ma
ken. Een eigen bed, een 
goed restaurant en als je 
geluk had ook aangenaam 
gezelschap. De trein sprak 
erg tot de verbeelding. 
Agatha Christie schreef 
een spannend boek over 
een bijzondere treinreis 
met als titel Moord op de 
Orient Express. 

helemaal op. Die met 
het Stampkidspoppe-
tje op de bezemsteel/ 
pincet (Dag van de 
Jeugdfllatelie 2009) zijn 
nog beperkt verkrijgbaar 
voor 75 cent per stuk, 
plus verzendkosten van 
1 euro. Velletjes zijn niet 
verkrijgbaar. 

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

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: 0183 -40 39 52 
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Kamelen en 

romedarissen: 
weetji net 

verse hil 
De postzegels 

vertellen net jou. 
En ze vertellen nog veel meer. 

|ÖESK8SI(\VENSK0 

Ezelsbruggetje 
Hoe weet je nou 
dat een kameel een 
kameel is? Want die 
dromedaris hebben 
we ook nog. Ik doe 
het zó: kameel heeft 
twee lettergrepen, 
dus twee bulten. 
Dromedaris heeft 
vier lettergrepen, en 
zoveel bulten zijn 
er niet. Makkelijk, 
toch.> 

Er op gaan 
Kijk, zo ga je erop. 
De kameel gaat zit

ten en jij wordt er 
opgeholpen. Je gaat 
dan in een stoeltje 
zitten. Gelukkig krijg 
je ook een plankje 
waar je voeten op 
steunen. Je krijgt als 
toerist geen teugels 

in handen, want ze 
zitten allemaal aan 
elkaar vast in een 
rijtje. 

Heel hard 
Kamelen kunnen 
heel hard lopen. Ze 
rennen zomaar 25 
km per uur, maar 
dat houden ze niet 
lang vol. Ze lopen 
echter wel 30 tot 
40 km per dag. Ze 
hebben dan ook nog 
een last te dragen 
en de zon schijnt 
de hele dag op hun 
bolletje. Want het 
zijn wel woestijn be

woners. 

Zonder water 
Het bijzondere van 
deze dieren is, dat 
ze heel lang zonder 
water kunnen. Hoe 
werkt dat nu? 
Ze gaan pas zweten 
als ze warmer wor

den dan 40 graden. 
Daarbij komt, dat 
èls hij drinkt, dan 
neemt hij meer 
dan TOO liter op. In 
de bulten zit geen 
water, maar vet. Dus 
daar bewaart hij zijn 
energiereserve. Als 
er te weinig eten is, 
gebruikt hij dat vet. 

Het schip van de 
woestijn 
Kamelen worden 
gebruikt als lastdier, 
en ze trekken vaak 
in lange rijen door 
de woestijn. Zo'n 
enorme optocht 
heet een karavaan. 
Een kameel kan 280 
kilo dragen, en weet 
jij hoeveel kilo je 
dragen kan? 

De nomaden 
De nomaden zijn de 
mensen die trekken 

van de ene plaats 
naarde andere. Ze 
hebben hun schapen 
en geiten bij zich 
en daar zoeken ze 
goede grond voor. 
Nomaden hebben 
veel kamelen in hun 
bezit, omdat die de 
tenten dragen als ze 
onderweg zijn. En ze 
gebruiken de melk, 
de wol en het vlees 
van de kameel. 

De dromedaris 
Dit familielid van de 
kameel is ook een 
hoeftJier. Behalve de 
bulten, zijn er weinig 
verschillen. Ze heb

ben korter haar, lan

gere poten en ze zijn 
slanker gebouwd. Ze 
komen niet meer in 
het wild voor. 

SAHARA ESIÄNOL 
COR RE o s 
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Leefwijze 
Kamelen en dro

medarissen leven 
in kudden. Ze eten 
gras en groene plan

ten, of vruchten en 
takjes. In de zomer 
zwerven ze alleen 
over de vlakte, in 
de winter sluiten ze 
zich bij hun kudde 
aan. 

In de dierentuin 
Als je een kameel 
of een dromedaris 
ziet, ben je meestal 
in de dierentuin. Of 
bij een toeristische 
attractie. Tegenwoor

dig zie je ze ook 
wel bij een "levende 
kerststal". Het zijn 
hele rustige, aardige 
dieren. Ideetje om er 
eens een paar zegels 
van te verzamelen? 

UZBEKI, 

Succes er mee! 

QfufiM^ VJt̂ VV 
ijyiui^ 

5é1 
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• .THEMATISCH PANORAMA JUNIOR 

Piraten; iedereen heeft wei vn§ ze genooi 
talloze fihDS en tv-series over piraten gemaakt. Pirates of the Caribbean, Piet Piraat, 
Peter ^an, Blackbeard... Maar piraten bestaan niet alleen in boeken en films, ze be

staan ook in het echt 1,2,3. Piraten doen eigenlijk hetzelfde als in de films. Ze overval
len andere schepen om geld, sieraden en wapens te krijgen. 

Op jacht naar zilver 
De meeste piraten m de 
Caraïben waren Engels, Frans 
en Nederlands. Hun schepen 
waren vergaan en ze moesten 
een nieuwe manier vinden om 
aan eten te komen. Ze woon
den langs de Braziliaanse kust, 
waar ze grote, rokerige vuren 
maakten om vlees op te grillen. 

^w^^^r^ 
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De rook en de geur van het 
vlees trokken schepen aan die 
handel wilden drijven. Zodra 
de schepen bij de kust kwamen 
konden de piraten het schip 
veroveren. In de zestiende eeuw 
werden ze uit het land gezet en 
moesten ze een nieuwe manier 
vinden om schepen te verove
ren. Ze bedachten een manier 
om Europese handelsschepen 
in handen te krijgen, en dan 
vooral de Spaanse schepen, 
want die hadden meestal een 

heel kostbare lading 4. Niet 
alleen in de Caraïben maar ook 
op de Atlantische Oceaan liepen 
de schepen gevaar. Daarom 
besloot de Spaanse overheid 
de schepen in een konvooi te 
laten varen. Aan boord van het 
grootste schip was niet alleen 
de kostbare lading maar ook een 
groot aantal soldaten. Vooral op 
de terugreis naar Spanje had
den de schepen veel zilver aan 
boord. Maar de piraten waren 
slim genoeg om niet het grote, 
zwaar bewapende schip aan te 
vallen. Er was altijd wel een klei

ner schip dat wat achterbleef, en 
ook dit schip had meestal wel 
wat interessants aan boord. De 
schepen voeren bijna altijd via 
dezelfde route, wat het mak
kelijk maakte voor de piraten. 
Zij konden zo de vloot in een 
hinderlaag laten lopen 5,6,7. 

I CAYMAN / f n 
ISbANDS J L ï\ 

De Gouden Eeuw 
Het einde van de zeventiende en 
het begin van achttiende eeuw 
wordt ook wel de "Gouden Eeuw 
van de Piraterij" genoemd. De 
macht van het Spaanse rijk werd 
minder toen Filips IV overleed 
en Karel II de kroon kreeg. 
Door problemen en oorlogen in 
Europa kon de koning minder 
troepen naar Amerika sturen 
en was het makkelijker voor de 
piraten om Spaanse schepen te 
overvallen. Er was veel onrust in 
de Caraïben door oorlogen en 
machtswisselingen. Een klein 
eilandje hoorde elk jaar bij een 

ander iMHt>e onrust en gebrek 
aan m i i W ^ bescherming 
zorgden #voor dat de piraten 
makkel-qk hun werk konden 
doen. Op Jamaica deden de 
piraten weer wat ze jaren eerder 
deden: met grote vuren lokten 
ze schepen naar de kust waar 
die werden oven/allen. 

Het einde van de piraten 
Langzaamaan kwamen er meer 
soldaten naar Amerika. Er 
waren constant oorlogen tussen 
de verschillende landen die 
koloniën bezaten waardoor er 
meer troepen nodig waren. Als 
deze soldaten niet nodig waren 
in de oorlog, beschermden ze 
de grote vloten. Het werd weer 
veiliger voor handelaren om 
schepen naar de Nieuwe Wereld 
te sturen. Na 1720 was de mees
te piraterij verdwenen. Door de 
aanwezigheid van de marine 
was het onmogelijk schepen te 
veroveren. Jammer genoeg, of 
misschien wel gelukkig, zullen 
wij in de Caraïben niet zo snel 
een piratenschip vinden. Maar 
als je toch zin hebt in een span
nend piratenavontuur kun je 
altijd nog een film opzetten! 

Amy Croeneveld 
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ANTWOORDEN PUZZEL APRIL 2010 

Dit zijn de 
antwoorden van 
de puzzel van 
april 2010:1. 9,3 
centimeter; 2. 
eucalyptusbladeren; 
3. meer dan 70 
miljoen; 4. Oslo, Noorwegen; 5. mannetjes vos; 
6. Afrika; 7. Ierland. 

Na loting heeft Robijn Timmer uit Sint 
Maartensdijk een prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL SEPTEMBER 2010 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1. Hoe oud is de zon volgens een schatting van de 

astronomen? 
2. Waar komt de rafflesia voor? 
3. Waarmee maken mannetjes fregatvogels indruk 

op vrouv/tjesvogels? 
4. Welke nationaliteit hadden de meeste piraten in 

de Cariben? 
5. Wat vervoerden de Spaanse schepen meestal? 
6. Wat zijn nomaden? 
7. Hoeveel kilometer kunnen kamelen wel op een 

dag lopen? 

Stuur je antwoorden voor i november 2010 naar 
de redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL SEPTEMBER te vermelden. Graag fllatelis-
tisch frankeren met geldige postzegels! 

Meer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

Design ZdenékZieglerSOIO 
AJtons Mucha Sarah Bernhardt Penèko / La Plume 
Uféeno pro pnoritni ctfjyóeinó zäsilky 
do 20g - mimoevropské zemè 
For priority ordinary matt up to 20g 
to non-European countries ,::,,„.,„:.... 
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ABC VAN HET 
POSTZEGELS VERZAMELEN 
Een boek dat Iedereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van 
het Postzegels Verza
melen deel 2 (2e druk). 
Het is uitgegeven door 
JFN en geschreven door 
een aantal deskundige 
verzamelaars die al jaren 
verzamelen, meedoen 
aan tentoonstellingen en 
optreden als jurylid. Het 
gaat over de manieren 
waarop je kunt verzame
len en over de vele soor
ten verzamelingen die er 
zijn. Het is een ideeën-

ABC >4i 
VAN HET O J I M ^ 

VBIZAKIELEN>JHH|| 
YjmmaM 

DEEL 2 ^ * ^ y J j 
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bus. In de Posthoorn 
geven we die ideeën uit 
het boek aan jullie door. 
Deze maand stellen we 
de vraag: 

Moet ik een postwaar-
destuk altijd in zijn 
geheel tonen? 
Het antwoord is: ja! Het 
hele postwaardestuk 
geldt als een filatelistisch 
element. Verzinken is 
te vergelijken met het 
gedeeltelijk tonen van 
een postzegel. Dat zou je 
ook niet doen. Voorbeel
den van postwaardestuk-
ken zijn briefkaarten of 
luchtpostbladen. Meestal 
zijn ze te herkennen aan 
de ingedrukte waarde. 
De postzegel is er niet 
opgeplakt, maar op het 
poststuk gedrukt. Alles 
wat er op een postwaar
destuk staat mag je 
gebruiken om iets uit 
je thema te laten zien. 
Maar je moet wel in de 
gaten houden dat het 

III 

niet om een piepklein 
detail gaat. Dan kan je 
misschien beter op zoek 
naar een ander filatelis
tisch element. Misschien 
heeft men je een keer 
vertelt dat een postwaar
destuk altijd gebruikt 
in je verzameling moet 
worden opgenomen. 
Dat is beslist niet waar. 
Soms is het wel mooier 
om dat te doen, want een 
ongebruikt poststuk staat 
soms een beetje kaal op 
je albumblad. Ook is het 
niet waar dat je gebruikte 
zegels altijd met een 
gebruikt postwaardestuk 
moet combineren. Als de 
zegels gestempeld zijn 
mag het postwaardestuk 
best "postfris" zijn. 

WIST JE DAT... 
...onze zon ongeveer 5 miljard jaren oud is? Nou 
ja, precies weten we het niet, het is een redelijke 
schatting van de astronomen (sterrenkundigen). 
Maar daar heb jij niet zo veel aan. 
Wat wel belangrijk is dat jij er niet zou zijn als er 

geen zon was. De 
zon wordt algemeen 

TOESTEMMING 
rnemen van 

artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 

gezien als de bron van alle leven. Alle leven op aarde 
kan alleen bestaan als er zonlicht in de buurt is. Ze 
zeggen ook wel eens: de zon geeft je warmte en nieu
we energie. En ook: de zon maakt je vrolijk. Daarom 
gaan zoveel mensen op vakantie in gebieden waar de 
zon veel schijnt. En als de zon een keertje niet schijnt 
en het is koud en nat ga je toch gewoon postzegelen! 
(Toon Oomens) 

5i3 
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NEDERLANDSE MAXI-
MUMKAARTEN2010(I) 
Voor de nieuwe oogst 
aan Nederlandse maxi-
mumkaarten starten 
we traditiegetrouw met 
de kaarten van de serie 
Mooi Nederland. Dit 
keer waren de velletjes 
ontworpen door het 
bureau Ontwerpwerk. 
Het zijn mooie maar ook 
complexe postzegels 
geworden, waar verras
sende aantallen, soms 
wederkerende elementen 
in verwerkt zijn. Op de 
(te) kleine postzegels is 
dat niet altijd te ontwa
ren, maar de maximafilie 
helpt hier weer goed bij. 
Helaas kunnen we maar 
enkele aspecten uitver
groten; van elke postzegel 
zouden we een complete 
aflevering lainnen vullen. 
Eerst tonen we op de aflj. 
[i] t/m [4] de postze
gels van de provincie
hoofdsteden Haarlem, 
Middelburg, Maastricht 
en Arnhem waar het hier 
om gaat. 

Haarlem 
Nieuw element in het 
ontwerp zijn afbeeldin
gen van bekende stads
bewoners van deze oude 
steden. De beroemdste 
bewoner van Haarlem is 
ongetwijfeld de schilder 
Frans Hals van afb. [5]. 
De kaart is naar het afge
beelde zelfportret op het 
velletje en de postzegel. 
Hierop staat hij een beetje 
vaag afgebeeld, links van 
molen "De Adriaan". Op 
afb. [6] ziet u deze stel-
üngmolen en hoe deze 
schilderachtig gelegen is 
aan de rivier het Spaarne. 
De oude kaart beeldt de 
bedrijvigheid van weleer 
af met het markante 
profiel van de St. Bavo op 
de achtergrond. 

Middelburg 
Op de Middelburgse 
postzegel staat rechts-
midden de vrij onbekende 
brillenmaker en lenzen-
slijper Hans Lippershey 
van afb. [7]. Zijn verdien
ste is dat hij de Hollandse 
kijker perfectioneerde. 
Zijn teiescopische (uit-
schuifbare) verrekijker 
was commercieel een 
succes in militaire en 
wetenschappelijke 
toepassingen. Verschil

lende bouwwerken 
sieren de zegel en het 
mooiste element is wel 
het laatgotische stadhuis 
van Middelburg. De oude 
kaart van afb. [8] toont de 
beelden van de Zeeuwse 
graven en gravinnen van 
de gevel, alsmede de wa
terspuwers, zoals die ook 
op de postzegel staan. 

Maastricht is een nog ou
dere stad en de postzegel 
kent vele oude bouwwer
ken, waaronder de oude 
stadspoort, de Heipoort 
van afb. [9]. Bijzonder is 
de ontwaarding van deze 
maximumkaart met het 
oude filatelieloket stem
pel van afb. [10], waar 
de Heipoort op prijkt. 
Het stempel is echter 
ingetrokken en hoorde 
ingeleverd te zijn bij de 
Filatelistische Dienst in 
Groningen. Tot onze ver
rassing werden er op de 
uitgiftedatum poststuk
ken mee gestempeld. De 
afgebeelde bewoner van 
Maastricht is Andre Rieu, 
met zijn onafscheidelijke 
viool. U ziet hem op kaart 
[11] hard aan het werk 
voor zijn Johan Strauss 
Orkest waarmee hij veel 
succes oogst en interna
tionaal de best bezochte 
mannelijke artiest is. 

Arnhem 
Minstens zo succesvol, 
maar dan voornamelijk in 
Nederland, is de country 
zangeres Ilse de Lange 
van kaart [12]. Zij staat 
midden op de Arnhemse 
postzegel op een gevel 
afgebeeld, met tegen
over haar het profiel van 
een hert. Dit bronzen 
beeldhouwwerk 'Hert' 
van kaart [13] staat op 
een lage sokkel op het 
Willemsplein. Het is 
gemaakt door de Franse 
beeldhouwer Frangois 
Pompon en werd voor het 
eerst getoond op de Sons-
beektentoonstelling in 
Park Sonsbeek. Het is in 
1952 door de Gemeente 
Arnhem aangeschaft als 
symbool voor de natuur 
van de Veluwe. Volgende 
maal gaan we door met 
Nederlandse maximum-
kaarten van 2010. 

Haarlem 2010 
Nederland £ Q ^ ^ 

Middelburg 2010 
Nederland £ Q ^ ^ ^ 

l Maastricht 2010 
. Nederland £ Q ^ ^ ^ J 

I Arnhem 2010 l 
> Nederland 4 €0,44: 
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GRENZELOOS NEDERUND-SURINAME 

De eeuwenoude histo
rische banden tussen 
Nederland en Suriname 
staan centraal in de derde 
serie van Grenzeloos Ne
derland die i8 augustus 
uitkwam. Deze bestaat uit 
drie velletjes die elk een 

aspect van de historische 
banden met Nederland 
uitbeelden in zes zegels. 
In het eerste postzegelvel 
komt de geschiede
nis van Suriname op 
diverse plaatsen terug. 
De achtergrond toont 

hout, diverse soorten 
vruchten, gekleurde 
vogelveren, groente én 
zure augurkjes en uitjes. 
De Surinamers namen 
de gewoonte van het in 
zuur bewaren indertijd 
over van de Nederlanders. 

De Surinaamse produc
ten op het postzegelvel 
gaan naadloos over in de 
eerste twee postzegels. 
Het tweede postzegelvel 
toont klederdrachten uit 
Suriname en Nederland. 
Het derde postzegelvel 

concentreert zich op 
de architectuur. Vooral 
houten huizen hebben 
een lange geschiedenis in 
Suriname. 

*e®9 f" GRENZELOOS ' 
NEDERLAND 8, SURINAME 
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'LANG LEVE HET BOS' 

Dit jaar bestaat de Ko
ninklijke Nederlandse 

Bosbouw Vereniging loo 
jaar. TNT Post zet de jubi-

Lang leve het bos! 

lerende KNBV extra in het 
zonnetje met een eigen 
postzegel: 'Lang leve het 
bos!' Naast het postze
gelvel met tien unieke 
postzegels brengt TNT 
Post een postzegelmapje 
en een eerstedagenvelop 
uit. 

Voor de onderste laag 
postzegels bleek de 
wortelstructuur van de 
Noorse esdoorn het 
mooiste grafische effect 
op te leveren." De grillige 
structuur loopt speels 
door over de velrand. 
Op de postzegel links 
is bloeiend mos over de 
wortelstructuur afge
beeld. Op de rechter post
zegel gaat de wortelstruc
tuur over in diapositief 
Enkele paddenstoelen, 
mycena's, completeren 
het beeld. In de tweede 
laag postzegels groeit de 
adelaarsvaren met zijn 
kenmerkende bladveren. 

De afgebeelde diversiteit 
van het bos rechtvaardigt 
volkomen de uitbundige 
slagzin ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van de 
Koninklijke Nederlandse 
Bosbouw Vereniging. 
Met grote letters is die 

afgebeeld boven in het 
postzegelvel: 'Lang leve 
het bos!' Zo'n 350.000 
velletjes met tien ver
schillende bijzondere 
postzegels worden hier
van gedrukt door Joh. 
Enschede Security Print. 

UITGIFTEPROGRAMMA TWEEDE HELFT 2 0 1 0 : 

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) 
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RECLAMEACTIE VAN DE BONDSKEURINGSDIENST BKD 

bijdrage aan de portokos
ten van de BKD maar 
alleen de portokosten 
voor terugzending naar 
uzelf. Geef dus duidelijk 
aan of u de 'mening per 
brief' wenst of de 
'gewone' keuring 
(waarbij dan vanzelf het 
lagere tarief geldt). Om 
aan deze actie mee te 
kunnen doen moeten de 
zegels in ons bezit komen 
tussen I oktober en i 
november; de uitslag 
ontvangt u dan uiterlijk 
op I december. U kunt de 
zegels inleveren bij de 
stand van de BKD op de 
POSTEX als u portokos
ten wilt besparen, maar u 
mag ze natuurlijk ook 
toezenden aan ons adres 
in Zoetermeer (zie het 
colofon). 
Een keuringsaanvraagfor
mulier kunt u downloa
den van onze website of 
aanvragen bij ons 
secretariaat. Deze actie 
geldt voor zowel 
materiaal van Nederland 
en O.G. als voor buiten
lands materiaal. Omdat 
wij ons strikt aan de 

De Bondskeuringsdienst 
organiseert dit jaar een 
reclameactie, waarbij u 
uw zegels tegen een 
gereduceerd tarief kunt 
laten keuren. Dit is een 
eenmalige actie en er 
gelden aparte spelregels 
en lagere tarieven voor 
deze keuringen. Normaal 
is het tarief 3% van de 
cataloguswaarde of mini
maal € 12 met een 
factuurminimum van 
€ 20, maar in deze 
actieperiode is het 
keuringstarief een vast 
bedrag van € 10 per 
gekeurde zegel of object, 
zonder minimumbedra
gen. Een certificaat kost 
ongewijzigd € 8, als u die 
wenst. Maar naast deze 
mogelijkheid kunt u 
eenmalig ook kiezen voor 
alleen een mening per 
brief (per defiinitie zonder 
certificaat) voor een vast 
bedrag van € 5 per zegel 
of object, eveneens 
zonder minimum. 
Daarnaast rekenen wij in 
deze actieperiode geen 
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einddatum willen houden 
is het van belang dat u 
ons het materiaal vóór i 
november toezendt. Maak 
gebruik van deze actie 
want goedkoper zal het 
nooit meer worden, een 
unieke kans om een eind 
te maken aan uw twijfel 
over de echtheid van uw 
materiaal! 

ECHTHEIDSKENMERKEN : 
Het woord "ARMENWET" is te herkennen eieui: 
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DE POSTZEGEL 'DAG VAN DE POSTZEGEL 2 0 1 0 ' 

Het eerste deel van de serie Jubileumze
gels gewijd aan Koningin Wilhelmina 
werd op 31 augustus 1923 uitgegeven. 
Het waren de waarden 5 cent en i, 2V2 
en 5 gulden in wat de verzamelaars 
noemen: Tronende figuur met scep
ter en rijksappel. Later verschenen de 
zegels met het portret van Koningin 
Wilhelmina. De serie werd uitgegeven 
ter gelegenheid van het 25-jarige rege
ringsjubileum. Dat de serie niet zonder 
slag of stoot tot stand kwam wordt 

beschreven in het prestigeboekje, waarin 
de postzegel 'Dag van de Postzegel 2010' 
is opgenomen. De afljeeldingen en de 
teksten zijn onüeend aan het Handboek 
Postwaarden Nederland. 

De Jubileumzegels hebben als gewone 
frankeerzegels dienst gedaan, omdat 
er valse zegels waren uitgegeven ten 
nadele van de post in het Bontkraagtype 
en omdat de zegels in het type Veth later 
gereedkwamen dan eerst gedacht. Om 
die reden zijn van de Jubileumzegels van 
2 cent en 10 cent meer dan 100 miljoen 
exemplaren verkocht. 

Op de postzegel is afgebeeld een deel 
van een vel zegels van 10 cent in de kleur 
oranjerood waarop Koningin Wilhelmi
na haar handtekening ter goedkeuring 
heeft geplaatst. Dat de perforatie van 
de zegels een probleem opleverde voor 
de pen die de koningin gebruikte blijkt 
uit de grote inktvlek. De handtekening 
werd geplaatst een jaar nadat de laatste 
zegel van de serie in november 1923 was 
verschenen. 

KNBF NIEUWSBRIEF 

De KNBF Nieuwsbrief 
is een succes gebleken. 
Sinds het verschijnen 
van het eerste nummer 
hebben vele leden van 
verenigingen en andere 
belangstellenden zich 
aangemeld voor een 
(gratis) abonnement. 
De redactie probeert 
steeds wat actuele 
nieuwtjes in de Nieuws
brief op te nemen, met 
afbeeldingen. 
Ook zullen regelmatig 
speciale aanbiedingen en 
voordeeltjes verbonden 
aan de Bondsleden-
kaart in de Nieuwsbrief 
worden opgenomen. De 
digitale Nieuwsbrief is 
gratis beschikbaar voor 
iedereen die interesse 
heeft in de filatelie en het 
verzamelen van postze
gels. Aanmelden kan via 
redactienieuwsbrief@ 
knbfnl. 
De Nieuwsbrief is be
schikbaar voor medede
lingen en artikelen over 
verenigingsactiviteiten, 
voor filatelistische arti
kelen en dergelijke (ter 
beoordeling aan de re
dactie en afhankelijk van 
de beschikbare ruimte). 
De KNBF en de redactie 
zijn niet verantwoor
delijk voor de inhoud 
van deze (ingezonden) 
artikelen. 
Overname van artikelen 
is onder bronvermelding 
toegestaan. 



HERTOGPOST 2010 

In totaal io8 inzendingen 
werden door een groep van 
15 juryleden beoordeeld 
tijdens Hertogpost 2010. De 
inzendingen waren verdeeld 
over twee categorieèn. 
In categorie 2 werden 30 
inzendingen opgenomen en 
in categorie i maar liefst 78 
inzendingen. Dit was mo
gelijk door de inspanningen 
van het organisatiecomité 
van de tachtigjarige jubila
ris, de 's-Hertogenbosche 
Filatelistenvereniging. 
Dat het gehalte van de 
inzendingen hoog was werd 
bewezen door de behaalde 
bekroningen. 

In categorie 2 werd aan 
acht inzendingen een gou
den medaille toegekend. 
De hoogste bekroningen 
waren: B. Brandsma, 

Incoming Mail tot igoo, 
94 punten en ereprijs; S.J. 
Bakker, Victoria omslag
bandjes voor kranten, tijd
schriften en ander gedrukt 
materiaal, periode 1869-
1912,85 punten en ereprijs; 
mevrouw E. Conijn, 'Ver
gane Glorie', 84 punten. 
Verder vijf inzendingen 
met 80 punten. Aan de 
inzending van A. V^̂ elvaart, 
Post in Polen 1924-1939: 
Tussen geldhervorming 
en de 2de V^ êreldoorlog, 
werd eveneens een ereprijs 
toegekend. 
Het aantal diamanten 
bekroningen voor eenka-
derinzendingen was twee: 
H.M. van de Laak, 'Het 
Panamakanaal', 36 punten 
en ereprijs; D. Speksnijder, 
Zomaar een zegeltje: Li
berty Bell USA, 35 punten. 

In categorie i werd aan 

negen inzendingen groot 
goud en aan tweeëntwin
tig inzendingen goud 
toegekend. De hoogste 
bekroningen waren; B.J. 
Lux, 'Taxcijferstempels' 
van Frankrijk 1829-1875, 
94 punten en ereprijs; 
L. Jonker, Amsterdam 
Olympics 1928, 92 punten 
en ereprijs; E.J. van Raan, 
Overbruggen? Over brug
gen!, 91 punten en ereprijs. 
Verder zes inzendingen 
met 90 punten, waarvan 
de inzending van L. Selis, 

Gebruik van Belgische 
Postwaardestukken 1871-
1910 nog een ereprijs. 
Ook de inzending van 
R.J.A. Verberne, Enkel en 
meervoudige frankeringen 
emissie Germania 1902 

ontving naast 86 punten 
een ereprijs. 
Het aantal diamanten be
kroningen voor eenkader-
inzendingen was zes. De 
drie hoogste bekroningen 
met 36 punten waren voor 
H.T. Hospers, de 3-gaats 
roltanding; J.M. Vroom, 
Naar de Goden vernoemd: 
de Proteaceae en ereprijs; 
A.A.M.F. van Berkel, 
Singing; The story of my 
life. De inzending van 
N.G.M. Bakker, 17 juli 1935 
Ongeluksvlucht Douglas 
DC-2 PH-AKM 'Maraboe' 
ontving naast 35 punten 
eveneens een ereprijs. 

Het aantal jurygesprekken 
was verheugend. Van de 
108 inzendingen werden 
51 inzendingen besproken 
door de juryleden met de 
inzenders. Deze juryge
sprekken waren voor de 
meeste inzenders een 
welkome aanvulling op 
de juryrapporten, omdat 
de standpunten van zowel 
jury als inzender bij de 
kaders veel beter konden 
worden verwoord. Op een 
juryrapport staat soms een 

IN MEMORIAM JAN SPUI 

Ons bereikte het bericht 
dat de heer Jan Spijker op 
donderdag i juli is over
leden. Namens de KNBF 
waren bij de begrafenis 
op maandag 5 juli aan
wezig de heren Wal
raven en Mol. De heer 
Spijker was jarenlang een 
markante persoonlijk
heid binnen onze hobby. 
Hij was jurylid waarbij 
iedere verzamelaar een 
willig oor bij hem vond. 
In de lokale postzegel
wereld was hij gekend 
als erevoorzitter van zijn 
vereniging in Leiden en 
was hij zeer actiefin het 
rondzendverkeer van 
deze vereniging. 
Van huis uitwas hij 
verzekeringsagent en 
was lid van het Bondsbe-
stuur in de jaren '80 van 
de vorige eeuw. Vanuit 
zijn kennis heeft hij voor 
de KNBF (toen NBFV) 
een verzekeringsporte
feuille opgezet waar vele 
verenigingen en indivi
duele leden nog steeds 
gebruik van maken. Het 
verzekeringswezen is 
binnen onze organisatie 
een pijler geworden in 
de dienstverlening naar 
onze leden. 

Binnen het Bondsbestuur 
was hij zeer nauw betrok
ken bij het opzetten 
van het Audio Visueel 

verklaring die vragen kan 
oproepen of tot misver
standen kan leiden. Dit 
wordt in een jurygesprek 
voorkomen. Inzenders 
wordt dan ook aangera
den, een jurygesprek aan 
te vragen bij deelname 
aan tentoonstellingen in 
competitieverband. 

Enkele eenkaderinzendin-
gen voldeden niet aan de 
regels die daarvoor gelden, 
omdat deze uitgebreid 
kunnen worden tot een 
meerkaderinzending. De 
inzenders zijn daarover 
geïnformeerd. Het belang
rijkste kenmerk van een 
eenkaderinzending is, dat 
uitbreiding tot meer kaders 
beslist niet mogelijk is. 
Tevens zal de puntentelling 
worden gewijzigd naar 100 
punten. De termen dia
mant, robijn en smaragd 
gaan dan vervallen. Dit is 
opgenomen in de huidige 
regels van de FIP, die bin
nenkort worden gepubli
ceerd in de Nederlandse 
taal. Het reglement zal dan 
ook op de website van de 
KNBF worden opgenomen. 

Centrum (AVC) voor de 
dialezingen, jarenlang 
(ook nadat hij het Bonds
bestuur al had verlaten) 
was hij de stuwende 
kracht van het AVC. 
Als voorzitter van vele 
bekertoernooien gaf hij 
ongezouten maar correct 
zijn oordeel over de aan
geboden lezingen. 
Velen hebben naar 
aanleiding van deze op
merkingen hun voordeel 
kunnen doen met de op
bouw van hun collectie. 
We hebben in Jan Spijker 
een markant filatelist 
gekend en deelgenoot 
mogen zijn van de wijze 
waarop hij zich inzette 
voor de georganiseerde 
filatelie. 
Van de KNBF ontving hij 
de gouden Bondsspeld 
en werd later benoemd 
tot Lid van Verdienste. 
Jan Spijker is 80 jaar oud 
geworden. 

Hij ruste in vrede. 

WAAROM NIET NOG EEN VERZAMELING...? 

Zoals voor velen waarschijnlijk geldt, 
komt na een aantal jaren een punt waarop 
vastgesteld moet worden dat de eigen ver
zameling, vooral gerekend naar financiële 
mogelijkheden, vrijwel compleet is. Dat 
wil vaak zeggen dat er natuurlijk wensen 
overblijven, maar die laatste stukken zijn 
vaak zodanig geprijsd, dat het gemiddelde 
budget deze uitgaven niet verantwoord 
toelaat. En niet alleen dat, ook op beurzen 
en veilingen wordt nog zelden iets aange
boden dat een mooie uitbreiding van de 
verzameling, zou kunnen zijn. 
En zelfs voor deelname aan een ten
toonstelling is de verzameling zodanig 
compleet en van goede kwaliteit dat een 
beoordeling door een jury zonder meer 
mogelijk is. 

Wat dan te doen. Het plezier hebben aan 
de verzameling lijkt langzamerhand af 
te hangen van het beschikbare budget. 
Of dan toch maar doorsparen tot ook dat 
allerlaatste deeltje van de verzameling kan 
worden aangeschaft? Blijven uitbreiden 
binnen de verzameling kan natuurlijk wel. 
Iemand die bijvoorbeeld een landenverza-
meling heeft, hoeft zich niet te beperken 
tot alleen zegels, ook postwaardestukken, 
enveloppen en speciale uitgiften kunnen 
de verzameling verrijken. 
Zelfs het bezoek aan beurzen, tentoon
stellingen en de eigen vereniging krijgt 
minder prioriteit. De gedachte dat er 
'toch niets voor mij' te vinden is, dat er 
in de veiling weer geen geschikte kavels 
worden aangeboden, dat ook de handel 
uitgeput lijkt, maakt dat de voldoening 
in het verzamelen minder lijkt te worden. 
En dat laatste is de grootste bedreiging 
voor de hobby. Want, plezier hebben aan 

de verzameling, het op jacht gaan naar 
verdere vervolmaking, het zoeken naar 
totale compleetheid en dat laten zien aan 
andere verzamelaars, het ontmoeten, het 
ruilen, het kopen en verkopen, dat plezier 
is belangrijk. 

Dan komt het moment een verzame
ling 'erbij' te nemen. Waarom, naast de 
verzameling(en) die niet zoveel tijd meer 
vragen niet begonnen met bijvoorbeeld 
een thematische verzameling over een 
beroep. Veel verzamelaars hebben een rijke 
ervaring en kunnen aan de opzet van een 
'beroeps' verzameling veel genoegen on
dervinden. Van vrijwel elke hobby of sport 
is wel een rijke verzameling te maken. 
Of toch een ander land, waarvoor net iets 
meer speciale belangstelling is ontstaan 
door vakanties, bezoek of werk. En een 
dergelijke verzameling kan gemiddeld met 
minder financiële middelen tot iets heel 
fraais worden uitgebouwd. Een zelf op
gezette verzameling over een zelfbedacht 
thema, is zo compleet en zo uitgebreid als 
men zelf wil. En de werkelijke verzamel-
waarde en zelfs de mogelijkheid met een 
dergelijke verzameling aan een tentoon
stelling deel te nemen is bijzonder groot. 
Bovendien zal blijken dat het zich verder 
verdiepen in het onderwerp een grote mate 
van extra kennis oplevert, vooral ook door 
de mogelijkheden die het internet biedt. 
Niet alleen is daar de benodigde informatie 
"voor het opscheppen" ook ruilcontacten, 
aan- en verkopen van benodigd materiaal 
maken het uitbreiden van de verzameling 
gemakkelijk. En, de vereniging, de beurzen 
en tentoonstellingen, de andere verzame
laars ontmoeten, het wordt allemaal weer 
veel leuker doen dus. 

Willem-Alexander Arnhemer. 



SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

Aland 
Voor het derde opvolgen
de jaar werden in Aland 
briefkaarten uitgegeven 
die speciaal ontworpen 
zijn door Alandse kun
stenaars. Dit jaar gaat het 
om drie kaarten van de 
hand van grafica Minna 
Rundberg met gestileerde 
bloemmotieven. De kaar
ten kosten € 5,55 per set 
en zijn voorgefrankeerd 
(port betaald) voor we
reldwijde verzending, i 

Argentinië 
De aankondigingen van 
nieuwe Argentijnse post-
waardestukken komen 
af en toe erg laat binnen. 
Twee meldingen van 
briefkaarten uit 2009 en 
een van een recente: 

JUVENEX 2009, nationale 
postzegeltentoonstelling 
voor de jeugd. Zegel
beeld $1 schaapskudde, 
illustraties: veeboerderij, 
opnamen van de stad Rio 
Grande, medaille 
(17 november 2009) 2 
75 jaar Filatelistisch 
Centrum in Buenos Aires. 
Zegelbeeld $1,50 obelisk, 
illustraties: huizen, lan
taarnpaal, postzegel, drie 
poststukken (4 december 
2009) 3 
Internationaal Jaar van de 
Biodiversiteit. Zegelbeeld 
$1,50 jaguar (Panthera 
onca), illustraües: vlinder 
en emblemen. Deze kaart 
is een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart, met 
op de beeldzijde een 
weergave van de dieren
en plantenwereld in het 
Parana-regenwoud (17 

juni 2010). 4a, b 

Australië 
Afbeelding van de envelop 
voor de 93 e internationale 
conventie van Lion's clubs 
in Sydney, uitgiftedatum 
28 juni 2010. 5 

China (Taiwan) 
Na de Moederdagkaart in 
mei was het wachten op 
de Vaderdagkaart. Deze 
werd uitgegeven op 15 
juni 2010. Het zegelbeeld 
NT$ 2,50 'Taart' is weer 
onüeend aan de postze
gelserie 'Happy Times'. 
De wens op de kaart 
'Gelukkige Vaderdag', is 
afgedrukt in het Engels. 

China (Volksrepubliek) 
Alweer een kaart met een 
Nederlands motief Net 
als de kaart die ik in het 

vorige nummer meldde, 
is dit een exemplaar op 
opmerkelijk dun papier, 
met op de adreszijde 
het zegelbeeld '80 yuan 
Waterlehe'. Misschien is 
er sprake van een soort 
'Persoonlijke briefkaar
ten', waarbij de besteller 
een eigen afbeelding kan 
gebruiken. Ze worden 
regelmatig aangeboden 
op Ebay. Maar goed, een 
postwaardestuk met een 
foto van het Nederlands 
elftal zal verzamelaars wel 
aanspreken. De foto is 
gemaakt bij de oefenin
terland van Oranje tegen 
Italië, op 14 november 
2oog. 6a, b 

Een zakelijke envelop, 
waarmee publiciteitsma
teriaal verzonden voor de 
Import- en Exportbeurs in 
Guangzhou (Kanton) is 
voorzien een zegelbeeld, 
dat we al vaker zagen: een 
adellijke figuur met een 
kindje op een draak. Op
vallender is de illustratie, 
die de slogan 'Grenzen
loze mogelijkheden in 

2010' uitbeeldt: een wit 
konijn te midden van een 
onafzienbare hoeveelheid 
wortels. Op de achterzijde 
van de envelop is te lezen 
dat de beurs gehouden 
werd in april/mei 2010. 7 

Groot-Brittannië 
De eindeloze variaties in 
de postzegels met de Ko-
ninginnekopjes (Machin) 
zal u bekend zijn. Ook bij 
de postwaardestukken 
van het type-Machin zijn 
allerlei typen te onder
scheiden. Ik toon u twee 
stukken met rond het Ko-
ninginnekopje tweemaal 
de tekst 'Postage Paid' en 
ernaast een aanduiding 
van de postcategorie. 
De vensterenvelop 'Pri
vate' (ie klasse) is volgens 
de tekst op de voorzijde 
bedoeld voor binnen
landse zendingen tot en 
met 500 gram. Op de 
sluitklep is te lezen, dat 
de maximale dikte 25 mm 
mag zijn. Het formaat, 
'Large letter', is 228 x 320 
mm. Zoals gebruikelijk 
is bij een poststuk voor 

PRIVATE 



de ie klasse staan er twee 
fosforbalken naast het 
zegelbeeld, in dit geval 
in lichtblauw. Voor de af
beelding heb ik die kleur 
wat versterkt. 8a, b, c 
De briefkaart (ie klasse) 
is speciaal gemaakt voor 
leden van het Britse La
gerhuis. Het embleem van 
het 'House of Commons' 
staat op de voor- en op de 
achterzijde van de kaart. 
Links naast het zegelbeeld 
staat één fosforbalk, die 
met het blote ook nauwe
lijks zichtbaar is. 9a, b 

Hongarije 
Gyula II Graaf Andrassy 
(1860-1929) was een 
politicus wiens carrière 
zich voor een groot deel 
afspeelde in de Oosten-
rijks-Hongaarse monar
chie, waar hij kamerlid, 
staatssecretaris en minis
ter was. Nadat in igi8 een 
einde was gekomen aan 
dat rijk, zette hij zich in 
het Hongaarse koninkrijk 
in voor de terugkeer van 
de Habsburgers op de 
Hongaarse troon. Ter ge

legenheid van Andrassy's 
150ste geboortedag werd 
in juli 2010 een voorge
frankeerde prentbrief-
kaart uitgebracht met in 
het zegelbeeld (80 f) en 
op de beeldzijde een por
tret van de Graaf loa, b 

Italië 
In Asagio werd op 17 juli 
2010 de 'Premio Interna-
zionale d'Arte Filatelica' 
uitgereikt, een prijs voor 
postzegelkunst. Wie de 
winnaar werd, is mij niet 
bekend. Bij de gelegen
heid werd een briefkaart 
uitgegeven met een 
nominale waarde van 
€ 0,60. Het zegelbeeld 
toont een detail van de 
zogeheten 'Faunenfon
tein' in Asagio; links op 
de kaart staat de ereprijs 
afgebeeld. 11 

Liechtenstein 
TXvee nieuwe kaarten in 
de reeks 'Kasteel Vaduz 
in de vier seizoenen' zijn 
uitgekomen op 6 septem
ber 2010. De zegelbeelden 
€ 1.40 'het kasteel in 

de herfst' en € i.go 'het 
kasteel in de winter' zijn 
ontleend aan de post
zegels die op dezelfde 
datum verschenen. Op de 
beeldzijde van elke kaart 
staat een foto van het 
kasteel. 12,13 

Noorwegen 
De honderdste sterfdag 
van Bj0rnstjerne Bj0rn-
son (1832-igio) werd dit 
voorjaar gememoreerd 
door de uitgifte van een 
briefkaart. Bj0rnson die 
in 1903 de Nobelprijs voor 
Literatuur ontving, be
hoort tot de grote Noorse 
schrijvers. Ook de tekst 
van het Noorse volkslied 
is van zijn hand. De kaart 
kan wereldwijd verzonden 
worden en kost 20 kr. 

Ter gelegenheid van het 
Eurovisie Songfestival zijn 
twee Noorse briefkaar
ten uitgekomen. Op de 
beeldzijde van de ene 
kaart staat een zanger 
afgebeeld, op die van de 
andere een presentatrice 
en het scorebord. Ken-

I ners zullen uit de titel van 
de Nederlandse inzending 
('Wat een geluk') het jaar 

i van de opname kunnen 
afleiden. 14 

Portugal 
Ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de 
Portugese Republiek werd 
op 17 maart 2010 een 
briefkaart uitgebracht met 
in het zegelbeeld (port be
taald) een afbeelding van 
de Portugese 'Marianne'. 
Op de linkerzijde van de 
kaart staat een portret van 
Manuel de Arriaga (1840-
1917), de eerste President 
van Portugal. 15 

Op 31 mei werd weer een 
kaart uitgegeven voor 
het nationale eeuwfeest. 
Zegelbeeld (port betaald) 
embleem van de Geo
grafisch Genootschap in 
Lissabon. Links op de 
kaart staat een voorstel-
hng van 'Marianne' met 
de Portugese vlag. 

25 jaar Europese eenwor
ding werd op i juni 2010 

herdacht met een brief
kaart. Zegelbeeld (port 
betaald): gele sterren op 
een blauwe ondergrond 
van de Europese vlag; 
illustratie: Portugese 
postzegels met thema 
'Europese eenwording'. 

Rusland 
Onze Russische cor
respondent stuurde mij 
een mapje met fotobrief
kaarten van dieren.16 
De kaarten zijn voorzien 
van waardeaanduiding 
'B' en zijn genummerd 
'2010-137/1' toten met 
'2010-148/1'. 17 De opna
men zijn gemaakt in de 
dierentuin; de afgebeelde 
dieren zijn achtereenvol
gens een bruine beer, een 
olifantenjong 18, een go
rillamoeder met jong 19, 
een wasbeer, flamingo's 
20, lynxen, luipaarden, 
een witte tijger met jong, 
een zebraveulen 21, een 
wolf, een ijsbeer met twee 
jongen en twee manda
rijneenden. 22 
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Bosnië & Herzegovina 
(Federatie) 
Europa 
Plaatjes uit 'Kleine 
Blu in het land van de 
draken' sieren de op 26 
april verschenen Europa 
postzegels van Bosnië. 
De twee zegels (van i.oo 
en 1.50 km) zijn ook in 
een velletje van drie in een 
boekje verkrijgbaar. 

r 

De hoo/dpersoon kijkt door 
het kfl̂ e noor buiten. 

Bosnië & Herzegovina 
(Kroatisch) 
Medugorje 2010 
Naar verluidt com
municeert Maria sinds 
1981 met gelovigen in 
het bergdorp Medugorje 
in het zuiden van het 
Kroatische Bosnië.& 
Herzegovina. Hoewel 
het plaatsje niet door de 
Rooms-katholieke kerk 
als bedevaartsoord wordt 
erkend, krijgt deze Maria
verering jaarlijks postale 
aandacht. 
Op I juni verscheen er 
een boekje met tweemaal 
vijf postzegels van i.oo 
km. Op de zegels staan 

Voorzijde van het boekje uon 
Bosnië & Herzê ouino 

beelden van de verering. 
De kaft van het boekje be
staat uit twee postkaarten. 

China 
Het uerhaal van Wen Yanho 
De post van China haalde 
weer eens een verhaal uit 
de oude doos voor een 
nieuw postzegelboekje. 
Dit keer verhalen de 
zegels van Wen Yanbo 
(geboren in 1006 en later 
eerste minister onder vier 
keizers) die als kind al een 
slimme daad verrichtte. 
Een bal die verdwenen 
was in een gat in een 
boom werd er door hem 
uitgehaald door het gat 
met water te vullen. 
Het op I juni verschenen 
boekje bevat tien zegels 
van i.zof 

ir 

Inhoud uon het meestgangbore postzĉ elbockje m Frankrijk 

de Europese sterren) zon
der waardeaanduiding (= 
56c). Een nieuwe oplage 
levert meestal ook een 
nieuwe kafttekst op die 
meestal de aandacht ves
tigt op postale diensten. 
Zo verscheen een nieuwe 
oplage in juni met een 
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Door het ujotcr komt de bal spontaan te uoorschijn 

Duitsland 
Porselein 
Als kroon op het werk 
van apotheker Johann 
Friedrich Bóttger werd 
er in 1710 gestart met de 
productie van porselein. 
Plaats van vervaardiging 
was de Albrechtsburg in 
Meissen. De driehonderd
ste verjaardag van deze 
vinding vierde de Duitse 
post op I juli met de 
uitgifte van een speciale 
55-centzegel. 
Sinds 12 augustus is de 
zegel ook in een post
zegelboekje (Maxiset) 
verkrijgbaar. Het is de 
opvolger van het boekje 
met twintig wenszegels 
uit 2008. 

Frankrijk 
Tu)ee nieuuie edities Marian-
ne-boekje 
Het in Frankrijk meest 
verkochte postzegel
boekje is, dat met twaalf 
Mariannezegels (die met 

tekst over de webwinkel 
van de Franse post (La 
Boutique du Courrier 
pour les Pros) en in au
gustus wordt de gebruiker 
opmerkzaam gemaakt op 
het nemen van een abon
nement (Vous pouvez 
vous abonner...). 

Ierland 
Ierse modeontuierpers 
Ierse modeontwerpers 
zijn al jarenlang suc
cesvol. Het is wellicht 
daarom, dat de post op 15 
juli zes van hen eerde met 
de uitgifte van een serie 
postzegels. De ontwer
pers - Paul Costelloe, 
Louise Kennedy, Philip 
Treacy, Lainey Keogh, 
Orla Kiely en John Rocha 
- hebben ook in het bui
tenland roem vergaard. 
De zes postzegels (drie 
van 55c en drie van 82c) 
zijn ook in een prestige-
boekje verkrijgbaar. Deze 
alternatieve 'catwalk' 

showt bovendien veel 
extra informatie in woord 
en beeld. Het boekje kost 
€ 13 hetgeen betekent, dat 
de koper een toeslag van 
67c betaalt. Er zijn landen 
(Nederland!), waarbij de 
toeslag aanzienlijk hoger 

met betrekking tot dit 
tijdvak door de radio- en 
tv-presentator Ronan 
Collins. Prijs van het 
boekje is € 12. 

Kaaiman Eilanden 
Vogels 
Opnieuw verscheen er 

IRISH FASHION DESIGNFRS 
DEABTHÖIRl FAISIN NA hÉlRtANN 

UAINEY 

COLLECTION 

m^QH 

Ierse modeontwerpers en hun labels 

Legendarische shouibands 
Van de late vijftiger tot 
begin zeventiger jaren 
van de vorige eeuw was 
Ierland in de greep van 
een aantal immens popu
laire showbands, die een 
mengeling van dans, pop, 
country en rock'n roll 
tentoonspreidden. Om 
de sterren en de bands uit 
dit tijdperk te eren komt 
de post op 23 september 
met een viertal speciale 
postzegels. De zegels zijn 
ook in een prestigeboek^e 
verkrijgbaar. Naast de 
zegels bevat dit de nos
talgische bespiegelingen 

een herdruk van twee 
al in 2006 verschenen 
boekjes met vogelzegels. 
De eerste herdruk op 
glanzend wit papier da
teert uit 2008. De nieuwe 
herdruk verschilt er alleen 
van doordat de zegels het 
jaartal 2010 vermelden. In 
de boekjes zitten tienmaal 
25c (Suikerdiefje) en tien
maal 75c (Grand Cayman 
papegaai). 

Schelpen 
Op 30 juni volgden twee 
boekjes met schelpenze
gels: tienmaal 25c (Chla-
mys ormata) en tienmaal 

o- GRAND CAYMAN PAR80T 

Cayman Islands 
De papeflooi in het boekje uan de Kooiman Eilonden. 



75C (Vexillum pulchel
lum). Over afbeeldingen 
beschik ik nog niet. 

Kameroen 
Onafhankelijkheid 
Twee data met betrekking 
tot de onafhankelijkheid 
van dit WestAfrikaanse 
land zijn belangrijk: i ja
nuari i960, onafhankelijk 
van Frankrijk; i oktober 
1961, samenvoeging met 
WestKameroen. 
De vijftigjarige onafhan
kelijkheid werd in mei 
onder meer gevierd met 
een serie postzegels, plus 
een postzegelboekje. Het 
boekje bevat twee zegels 
van 125, 200, 250 en 5oof. 
De verkoopprijs op het 
postkantoor lag overigens 
aanzienlijk hoger (10.000 
CFA). 

Carnet de 10 timbresposte 
VaMité permanente pour uu envtu 

jusqu'ó 20 g. dans Ie régime intérieur 

l ÏAgcwt psjHilciwtdc (VI.VT 
; JSJÜMl NOUMEA tïOEX 
ï?lc) <6e7) 76X414 

Het kajtje uan het nieuuie boekje uan NieutuCalcdonie 

met een grootte van 50 
ä 60 cm, is uitsluitend te 
vinden in NieuwCaledo
nië, een Frans overzees 
gebiedsdeel in de Stille 
Oceaan. 
Deze inheemse vogel is 
dan ook op nogal wat 
postzegels van de archipel 
terug te vinden. 
En ook in boekjes. 
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Kajtje uan het onajhankelijkheidsboekje uan Kameroen. 

Malta 
Europa 
Al op 4 mei verschenen op 
Malta twee Europazegels. 
Afgebeeld op de zegels 
zijn plaatjes van bekende 
figuren in kinderboeken. 
Zoals de laatste jaren 
gebruikelijk is er ook een 
boekje met Europazegels. 
Het bevat een velletje met 
vijf 37c zegels. Op de zegel 
staan het engeltje Buttinu 
en het jongetje Toninu. 

Op 7 augustus verscheen 
er weer zo'n boekje. Het 
bevat tien rode Cagou
zegels (type 2009) zonder 
waardeaanduiding (= 75F, 
voor brief binnenland tot 
2ogr). 

NieuwZeeland 
Herdrukken 
NieuwZeeland doet 
altijd een hele tijd met z'n 
permanente zegels. En 
ook met boekjes, waarin 
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Voorzijde uan het Europaboekje uan Malta 

NieuwCaledonië 
Câ ou 
De cagou, een loopvogel 

ze verkocht worden. Er 
komen wel van tijd tot tijd 
herdrukken. Die herdruk

ken zijn te herkennen aan 
de kiwisymbooltjes op de 
achterzijde. 
Neem nu het boekje met 
vijf zegels Arrowtown 
($ 1.50) uit 2003. Dit 
boekje is al toe aan z'n 
tiende herdruk. Nummer 
9 verscheen op 18 februari 
en nr. 10 op 2 juli. Ze heb
ben drie en vier kiwi's op 
de kaft, omdat er vorig 
jaar ook al een gewijzigde 
versie met een nieuwe 
barcode kwam. 
Van het boekje met tien 
zegels Rangitoto Island 
($1.00) uit 2007 beleef
den we op 2 juli de vijfde 
herdruk. Het kaftje telt 
dan ook vijf kiwi's. 

De uijfde herdruk uan het boekje 
met tien zegels uan $ 1.00 

(Rangitoto Island). 

Singapore 
Bomen 
Singapore is een boomrijk 
landje. Je vindt ze volop 
langs de wegen, in de 
straten, tuinen en parken. 
De tien bekendste boom
soorten zijn te vinden 
op de tien zegels in een 
postzegelboekje, dat op 
26 mei is verschenen. 
De zegels zijn zonder 
waardeaanduiding, maar 
hebben de vermelding ist 
local (=25'/2c). 

Herdruk 
De vorig jaar in Singa
pore verschenen Flora & 
Fauna boekjes  met tien 
eersteklaszegels voor 
locale post(waarde 25y2C) 
 beleefden op 23 juni 
hun tweede herdruk. Het 
enige verschil is te vinden 
in het jaartal op de zegels: 
aan het jaartal 2009 is nu 
een C toegevoegd. 

ZuidAfrika 
The ByFiue 2010 
De ZuidAfrikanen 
hebben veel op met hun 
vijf grote in het wild 
levende dieren: olifant, 
leeuw, buffel, luipaard en 
neushoorn. Ze hebben 
dan ook al vaak mogen 
schitteren op postzegel
uitgiften. 
Op 5 mei verscheen er 
weer een nieuwe versie 
van vijf nieuwe permanen
te waarden voor airmail 
postcard (= 49r). Ze zijn 
ook in boekjes van tien 
stuks verkrijgbaar. 

Zweden 
Misdaadroman 
Zweedse misdaadromans 
genieten sinds de negen
tiger jaren wereldfaam. 
Men zegt dat dit vooral 
komt, omdat auteurs erin 
slagen realistische 'mys
teries' te bedenken die 

baar, de andere vier in 
een boekje. Het gaat om 
een pepermunt stick, de 
piramide cake, gemari
neerde zalm en gefermen
teerde haring. Deze 'rotte' 
haring verspreidt een even 
sterke onaangename geur 
als de durianvrucht in 
ZuidoostAzië. De zegels 
met gerechten zijn er tien 
in een boekje verkrijg
baar. Prijs is 60 kr. 

Zoet, zout, zuur, hard en zacht 
uit Zujedcn 

Zwitserland 
Jimmy Flitz 
De stripfiguur Jimmy Flitz 
leeft in Zwitserland. 'E 
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Jimmy Flitz, een creatie uan de musicus Roland Zoss. 

passen in de hedendaagse 
maatschappij. 
Zes auteurs werden op 
26 augustus geëerd met 
bijzondere postzegels: 
Maj Sjöwall, Per Wahlöö, 
Hakan Nesser, Henning 
Mankel, Liza Marklund en 
Stieg Larsson. De zegels 
zijn ook te koop in een 
postzegelboekje. De prijs 
is 60 kr. (tweemaal vijf 
zegels). 

Reis dür d Schwyz': de 
verhalen met bijbehoren
de songs zijn uitermate 
grappig en voeren door 
de mooiste plekjes van 
Zwitserland. 
Sinds 3 september straalt 
Jimmy Flitz ook op een 
postzegel van 85c. De pre
sentatie ervan ging zelfs 
gepaard met vijf concer
ten door de Roland Zoss 
& Jimmy Flitz Band. 

De uijfzegels met de Zweedse misdaadschrijuers. 

Delicatessen 
Nadat Frankrijk eerder 
dit jaar met regionale 
gerechten een tweetal 
boekjes vulde, volgde op 
26 augustus Zweden met 
zes 'heerlijkheden' op 
postzegels. Twee ervan 
zijn als rolzegel verkrijg

De zegel is ook in een 
boekje verkrijgbaar. In 
het door de Nederlandse 
drukker Joh. Enschedé h 
vervaardigde boekje zitten 
tien zegels. Op de kaft 
staan scènes van de muis 
met de beerwolf, de bloe
raenvlieg en de draak. 



TERRORISME, EXTREMISME 
EN ACTIVISME 

Ouer een bijzonder thema in de filatelie 
D O O R W I L L E M H O G E N D O O R N , L E I D E N 

Om het onderscheid tussen bo
vengenoemde begrippen helder 
te krijgen, is het goed om de 
definities hierover te raadplegen. 
Er bestaan verschillende defini
ties, maar die van de Algemene 
Inlichtingen en Veiligheidsdienst 
(AIVD), voorheen de BVD 
(afb. i) wordt het meest gebruikt. 
Ze staan in oplopende vorm van 
'zwaarte' vermeld: 

Activisme 
Het op buitenparlementaire 
wijze, maar binnen de grenzen 
van de wet, actief streven naar 
het verbeteren van (meestal 
ideologische) doelen. Bijvoor
beeld: een (geweldloze) demon
stratie voor dierenrechten. 

Extremisme 
Het op buitenparlementaire 
wijze, actief streven naar het 
verbeteren van (meestal 
ideologische) doelen, waarbij 
personen en groepen, bewust 
over de grenzen van de wet gaan 
en (gewelddadige) illegale acties 
plegen. Bijvoorbeeld: de auto in 
de brand steken van de directeur 
van een dierproevencentrum. 

Wat is precies het verschil tussen terrorisme, extremisme 

en activisme en komen deze drie vormen van terreur in 

Nederland voor? Op deze en andere vragen goot auteur 

lem Hogendoorn in, en tevens onderzocht hij of ter

rorisme ook in de filatelie (als thema) voorkomt. 

Terrorisme 
Het plegen van, of dreigen 
met op mensenlevens gericht 
geweld, of het aanrichten van 
ernstige maatschappijontwrich-
tende zaakschade, met als doel 
maatschappelijke veranderingen 
te bewerkstelligen en politieke 
besluitvorming te beïnvloeden. Ik 
denk, dat deze omschrijving voor 
een ieder te begrijpen is. Toen ik 
het aan een paar kinderen wilde 
uitleggen, zei een meisje: "Oh, 
terrorisme is dus anderen bang 
maken om je zin te krijgen" (afb. 
2). Ja, zo zou je het ook kunnen 
zeggen. 
De grenzen van bovengenoemde 
begrippen lopen vaak in elkaar 

over. Wat begint als activisme 
kan uitmonden in terrorisme. Ik 
zal in het vervolg van dit artikel 
daarom niet steeds het onder
scheid maken, maar het hoofd
zakelijk hebben over terreur of 
terrorisme. 

Binnen het terrorisme zijn drie 
vormen te onderscheiden, af
hankelijk wat men met de terreur 
wil bereiken. Dit zijn ideologisch 
terrorisme, nationalistisch ter
rorisme en religieus terrorisme 
We zullen alle drie vormen nader 
behandelen. 

a. Ideologisch terrorisme 
Ideologisch terrorisme is geba-

afb. 3 

seerd op opvattingen die pre
tenderen alle belangrijke vragen 
betreflfende mens en samen
leving op te lossen. Veelal zijn 
dit extreem 'linkse' of'rechtse' 
opvattingen, wat uiteindelijk kan 
doorslaan naar links- of rechts 
extremisme en/of terrorisme. 

Linkse ideologieën 
Binnen het linkse zijn de vol
gende 'stromingen' te onder
scheiden: 

- milieuactMsten 
Een milieuactivist maakt zich 
zorgen over het leefklimaat van 
mens, dier en plant. Over het 
algemeen acteert deze groep bin
nen de grenzen van de wet. Met 
name Greenpeace is regelmatig 
in het nieuws dat zij met acties 
bezig zijn. Zij maken hierbij 
gebruik van een eigen boot, de 
Rainbow Warrior (afb. 3) 

- Anti-elobalisten 
Anti-globalisten zijn tegen de 
grote machten en samenwer
kingsverbanden. Zij zijn bekend 
van hun acties bij bijvoorbeeld 
de C8-vergaderingen (afb. 4), 

afb. 6 SHtaSÉMRlftSBH« 
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Wl f 4 
Fortuyn 

met 
missie 

afb. 7 afb. 8 afb. 11 



waar grootste industriële landen 
bijeenkomen. Hier kan het bij 
de demonstraties nog wel eens 
heftig aan toe kan gaan met 
stenengooiende actievoerders. 

 Antifascisten/antikapitalisten 
Antifascisten zijn tegen ide
ologieën die berusten op 
nationalistische, autoritaire en 
corporatieve beginselen. De Rote 
Armee Fraction (RAF) is één van 
de bekendste linksterroristische 
groeperingen die Europa gekend 
heeft. Zij stond ook wel bekend 
onderde naam BaaderMeinhof
Groep, genoemd naarde leden 
Andreas Baader en Ulrike Mein
hof Eind van de jaren zestig 
kwam er in Duitsland steeds 
meer onvrede over het feit dat 
veel bestuurders uit het Nazi
tijdperk nog steeds 'waakten' 
over de fundamenten van de 
Duitse samenleving. Doel van de 
RAF was om zich ondergronds 
tegen 'het systeem' te verzet
ten, De RAF ageerde verder 
ook sterk tegen de in Duitsland 
heersende 'kapitalistische staat'. 
In Nederland opende het RAFlid 
Knut Folkerts in Utrecht het vuur 
op twee politieagenten, waarvan 
er één overleed en een ander 
ernstig gewond raakte. Op de 
postzegel van de DDR uit 1986 
wordt het 25jarig bestaan van de 
'antifaschistischer Schutzwall' 
(Berlijnse muur) gevierd, (afb. 5) 

 Antiapartheid 
Een voorbeeld van gewelddadig 
extremisme in Nederland is de 
actiegroep Rara (Revolutionaire 
Anti Racistische Actie). Deze 
pleegde in de tachtiger jaren 
aanslagen op Makro en Shell 
(afb. 6), omdat deze bedrijven 
belangen hadden in Zuid Afrika, 
waar toen het apartheidsregime 

nog heerste en waar Rara een 
fel tegenstander van was. Men 
heeft de mensenrechten hoog in 
het vaandel staan. Tegenwoordig 
zien we in Nederland acties bij 
detentiecentra en bajesboten 
(afb. 7) waar uitgeprocedeerde 
asielzoekers zijn opgesloten 

 Dierenrechten 
Hoewel dierenrechtenactivisten 
meestal onder de 'linkse ideo
logie' worden geschaard, zien 
we ook rechtse stromingen die 
opkomen voor de dierenrechten. 
In Engeland is het Dierenrech
tenactivisme doorgeslagen en 
nam het dermate gewelddadige 
vormen aan dat de regering daar 
besloot om deze activisten als 
een terroristische organisatie te 
beschouwen. In Nederland is 
ook van een groeiend dieren
rechtenactivisme sprake. Geweld 
of dreiging daarmee komt hierbij 
ook voor, met name bij pelsdier
fokkerijen en dierproevencentra 
van bv apen (afb.8).Een mildere 
vorm van dierenrechtenacti
visme zien we bij hun demon
straties tegen dierenleed bij 
circussen (afb. 9) Hier deelt men 
flyers uit aan bezoekers om hen 
te wijzen op het dierenleed en te 
bewegen niet (meer) naar een 
circusvoorstelling te gaan. 

De moord op Pim Fortuyn (afb. 
lo) werd in 2002 gepleegd 
door Volkert van der G, een 
linkse activist. Het beeld van een 
vermoorde man, die bloedend 
op straat lag (afb. n) staat bij 
veel Nederlanders nog in het 
geheugen gegrift. 

Rechtse ideologieën 
Als 'tegenhanger' van links ken
nen we ook het extreem rechtse 
gedachtegoed. Extreemrechtse 

bewegingen typeren zich vaak 
door een zeer sterke vorm van 
nationalisme, zoals bijvoorbeeld 
neonazi's. Deze koesteren sym
pathie voor het Nazihakenkruis 
(afb. 12) en soms is er sprake 
van een gewelddadige vorm van 
racisme tegen buitenlanders, 
homo's, etc. Op een Duitse brief 
vond ik een mooie antiracisti
sche tekst: 'Berlin sagt nein zu 
Fremdenfeindlichkeit' (afb. 13) 

b. Nationalistisch terrorisme 
Het belangrijkste kenmerk van 
nationalistisch terrorisme is, dat 
het gericht is op het stichten van 
een eigen onafhankelijke staat. 
Aanhangers zijn actief binnen de 
eigen gemeenschap en heb
ben daardoor vaak een grote 
aanhang binnen dat gebied. In 
Europa zijn de meest aanspre
kende voorbeelden hiervan de 
ETA en de IRA. 
ETA (Euskadi Ta Askatasuna) is 
Baskisch en betekent: Baskisch 
Vaderland en Vrijheid. Het is een 
gewapende beweging die een on
afhankelijke, socialistische Bas
kische staat wil stichten. De ETA 
voert een bloedige stnjd tegen de 
Spaanse overheid, waarbij ook 
onschuldige burgers niet worden 
gespaard. In Spanje wordt 
hier fel tegen geprotesteerd. 
Filatelistisch zien we dit terug 
op de Spaanse postzegel met 
een blauwe sjerp, wat betekent: 
"Geen geweld". Om te proteste
ren tegen het ETAgeweld hing 
men in Madrid ook vlaggen met 
een blauwe sjerp op, zoals te 
zien is op deze maximafiliekaart 
(afb. 14) 

IRA staat voor Irish Republican 
Army en is de verzamelnaam 
voor verschillende paramilita
ristische organisaties die zich 

het Iers Republikeinse Leger 
noemen. De IRA streeft een 
eilandbrede Ierse staat na, 
zonder banden met het Verenigd 
Koninkrijk (Groot Brittan
nië). Hierbij werd geweld niet 
geschuwd. De regionale Engelse 
postzegel met het Noordlerland 
teken (afb. 15) was de IRA een 
gruwel. 

Ook de gewelddadige strijd voor 
een eigen Palestijnse staat in het 
MiddenOosten valt onder deze 
definitie. Er is hierbij nog wel iets 
opmerkelijks te vermelden. Wat 
vooreen buitenstaandereen 
terrorist is, wordt door de eigen 
aanhang meer als vrijheidsstrij
den gezien. Dit zien we terug op 
de postzegel van Bangladesh, 
waarop te lezen staat: "We salute 
the valiant freedom fighters of 
Palestina (afb. 15a) 

Zwarte September 
Het bloedbad van München 
speelde zich af tijdens de Olym
pische Zomerspelen 1972 die 
in het Duitse München werden 
gehouden. Elf atleten en officials 
van de Israëlische ploeg werden 
in de nacht van 4 op 5 september 
gegijzeld in hun appartement in 
net Olympisch dorp door leden 
van de Palestijnse terreurbewe
ging Zwarte september. Uitein
delijk vonden alle elfde Israëliërs 
en een Duitse politieman de 
dood. Tijdens de pogingen de 
atleten te redden vonden vijf van 
de acht gijzelnemers eveneens 
de dood. De drie gijzelnemers 
die het bloedbad overleefden 
werden later door Duitsland 
vrijgelaten, na de kaping van een 
vliegtuigvan Lufthansa. Zwarte 
September is een niet meer 
bestaand Palestijns terreurnet
werk De naam is afgeleid van het 
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afb. 14 

Zwarte Septemberconflict, een 
conflict in de maand september 
van 1970 in Jordanië, waarbij 
Palestijnen probeerden de 
Jordaanse koning Hoessein (afb. 
i6) af te zetten. Later richtte deze 
organisatie hun terreurdaden op 
de aartsvijand Israel. Herinnert 
U zich nog de Tvbeelden dat 
een gemaskerde terrorist op een 
balkon verscheen (afb. 17)? 

Maar ook Nederland heeft te 
maken gehad met ideologisch 

terrorisme, lm975 en 1977 
pleegden een aantal Molukse 
jongeren treinkapingen en 
gijzelden schoolKinderen. Hun 
achterliggende motief was om 
een vrije Molukse republiek, de 
Republik Maluku Selatan (RMS) 
te verwezenlijken. Er bestonden 
zelfs al RMSpostzegels (afb. i8) 

c Religieus terrorisme 
De derde en laatste vorm is het 
religieus terrorisme. Dit is er al
tijd geweest. We kennen uit onze 

geschiedenisboeken de verhalen 
over de kruistochten. Dit waren 
militaire acties van de Chnstenen 
om Jeruzalem, dat gezien werd 
als behorende bij het Christelijke 
erfgoed, op de moslims te her
overen. Een heilige oorlog dus. 
De laatste jaren wordt religieus 
terrorisme vooral vereenzelvigd 
met moslimterrorisme. Extreme 
of radicale moslims streven de 
Jihad na, waaronderzij verstaan 
de gewapende strijd ter verdedi
ging van de Islam. Ook zij zien 

hun strijd als een heilige oorlog 
die vooral gevoerd wordt door of 
namens AlQaida. 
AlQaida is een islamitische 
paramilitaire beweging die door 
velen wordt beschouwd als een 
terroristische organisatie. De 
groep werd in 1988 opgericht 
door Osama Bin laden. De groep 
is fundamentalistischislamitisch 
van aard en verzet zich vooral 
tegen de invloed van de Wes
terse wereld, in het bijzonder de 
Verenigde Staten. Aanhangers 
van de beweging stellen, dat 
het geen terroristische organi
satie is, maar dat deze handelt 
in overeenstemming met de 
islamitische wet en de Koran (afb 
19). Omdat de Koran verschil
lend wordt uitgelegd, heeft dit tot 
gevolg dat men onderling ook 
aanslagen op elkaar pleegt, om
dat men elkaar als afvalligen of 
heidenen ziet. Dit gebeurt onder 
andere in Irak (afb. Tga) 

Nieuw terrorisme 
Terrorisme is er altijd geweest. 
Er is wel verandering waarneem
baar. De verantwoordelijkheid 
voor terroristische acties in de 
jaren zeventig en tachtig werd 
altijd met enige trots opgeëist 
door een terroristische organisa
tie, die vervolgens een uiteenzet
ting gaf van hun beweegredenen, 
soms vergezeld van een lijst van 
eisen. Terrorisme als geweldda
dige chantage dus. De IRA en de 
ETA probeerden door geweld
plegingen hun politieke idealen 
dichterbij te brengen. Een mid
del, dat deze terroristen hiervoor 
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gebruikten was o.a. springstof 
waarmee zij (op veilige aretand 
van zichzelf) gebouwen en/of 
voertuigen opbliezen (afb.20) 

Het nieuwe terrorisme onder
scheidt zich hien/an, doordat er 
nu aanslagen gepleegd worden 
door middel van zelfmoordac
ties. De acties van de nieuwe 
terrorist zijn niet gericht op 
onderhandeling of het verbete
ren van omstandigheden, maar 
lijken zoveel mogelijk slachtof
fers te willen maken om een 
zo groot mogelijke impact te 
hebben. Deze nieuwe terroristen 
zijn vaak goed opgeleid, maken 
gebruik van moderne communi
catiemiddelen en zijn bereid hun 
leven te offeren. 

Aanslagen 
Een eenzaam hoogtepunt uit het 
oogpunt van terrorisme waren 
de aanslagen van n september 
2001, waarbij meerdere doelen 
op het groncigebied van de VS 
werden aangevallen en waar 
circa 3.900 doden vielen. Wereld
schokkend waren de tvbeelden 
waarop te zien was dat de vlieg
tuigen de torens van de Twin 
Towers in New York invlogen 
(afb. 21) De aanslagen werden 
niet opgeëist, maar al snel was 
duidelijk dat de 19 daders, die 
allen waren omgekomen, lid 
waren van AlQaida. 

De hulpdiensten van New York 
waren maandenlang in touw 
om de puinhopen op te ruimen, 
waarna de VS besloot deze hulp

verleners tot helden uit te roepen 
(afb. 22) Op deze fdc staat ook 
de tekst die president Bush kort 
na de aanslagen uitsprak: Ter
roristische aanvallen kunnen de 
fundering van gebouwen laten 
schudden, maar niet de funde
ring van Amerika. 

De aanslagen blijven ook niet 
beperkt tot Amerika. Op n maart 
2004 vonden er aanslagen plaats 
in Madrid, doordat terroristen 
tijdens de drukke ochtendspits 
rugzakken met explosieven 
achterlieten in de treinen. Hier 
vielen 198 doden en 1400 
gewonden. De Spaanse PTT gaf 
ter nagedachtenis hiervan een 
postzegel uit, nu met een zwarte 
sjerp (afb. 23) 
Ook de aanslagen in Londen 
op 7 juli 2005 staan nog in onze 
herinnering, waarbij 56 doden 
en 700 gewonden vielen door 
aanslagen in drie metrostations 
en een dubbeldekkerbus. 
De eerste religieusterroristische 
aanslag in Nederland was de 
moord op Theo van Gogh op 
2 november 2004. Hiervoor 
is inmiddels Mohammed B. 
veroordeeld tot levenslange 
gevangenisstraf Deze dader was 
bereid om hiervoor te sterven. 
Zijn testament had hij reeds 
opgemaakt. 

Terreurbrieven 
Een bijzonder terreuraspect voor 
de filatelist is dat terreur ook 
postaal (per brief) kan. Er zijn 2 
varianten: bombrieven en antrax
brieven (miltvuur). 

Een bombrief is een brief die 
explodeert als deze openge
maakt wordt. De eerst bekende 
bombrief dateert uit 1895. Baron 
Alphons de Rothschild ontving 
een bombrief Zijn secretaris 
maakte de brief open en raakte 
door de explosie zwaar gewond. 
Ook Silvio Beriusconi, de huidige 
premier van Italië ontving van 
zijn tegenstanders, antiglo
balisten, tussen 1998 en 2001 
bombrieven. 
In oktober en november 2001 
ontvingen in de Verenigde Staten 
diverse personen en instanties 
brieven met antrax (miltvuur
bacteriën). Deze aanslagen met 
antraxbrieven leidden tot 22 
besmettingen die vijf dodelijke 
slachtoffers eisten, waaroncler 
twee postbeambten (Joseph 
Curseen en Thomas Morris). 
Deze inhaleerden antrax (milt
vuur) en overieden daaraan (afb. 
24V De daders zijn onbekend 
gebleven. Tengevolge van deze 
aanslagen werden brieven aan 
hooggeplaatste ambtenaren en 
tvstations gecontroleerd op milt
vuur. Als dit niet werd aangetrof
fen, kreeg de brief het stempel 
Tech Check OK' (Afb. 25) 

Wetgeving 
In veel landen werd er hard 
gewerkt aan nieuwe antiterreur
wetgeving. Ook in Nederiand 
was dit het geval na de moord 
op Theo van Cogh. Nader on
derzoek wees toen namelijk uit, 
dat er meer mensen (o.a. politici 
Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders) 
op de dodenlijst stonden. De zo

genaamde 'Hofstadgroep' werd 
opgepakt. Op lo maart 2006 
deed de rechtbank uitspraak, dat 
een aantal verdachten schuldig 
waren aan deelneming aan een 
terroristische organisatie, zoals 
omschreven in artikel 140a 
Wetboek van Strafrecht (afb. 26). 
Een terroristische organisatie 
wordt hierin beschreven als een 
organisatie met het oogmerk om 
terroristische misdrijven te ple
gen. Bij deze rechtszaak vallen 
er voor het eerst in Nederiand 
veroordelingen voor de nieuwe 
terroristen wetgevi ng. 

Strijd tegen het terrorisme 
Na de terroristische aanslagen 
zijn veel landen extra alert gewor
den op terrorisme. In Nederland 
werd een Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding (NCTb) 
ingesteld, die campagnes voert 
voor Nederland tegen Terronsme 
(afb. 27). Vele landen voeren 
soort:gelijke acties. De Verenigde 
Naties namen in hun frankeer
machinestempel de boodschap 
op: "eliminate terrorism" (afb. 
28a, b) wat populair gezegd 
betekent: "draai terrorisme de 
nek om". 
Geheime diensten observeren 
potentiële terroristen (afb. 29). 
Maar roei je het hiermee uit of 
zal het terrorisme ooit onze aard
bol doorklieven (afb. 30)? Wie 
het weet mag het zeggen. 

Bronnen: diverse internetsites, 
Wikipedia en jaarverslagen AIVD. 

Ms. Scarlet Zlatcva 
. Kï. Kadji Dimitar 
BI. 107, entr. B, ap. 35 
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?j^g'(¥Ai'vi: 
GRATIS 

j TOEGANG 
110.00-16.00 u« 

Goede catering 
Koftie/thec/tris € i , -
Broodjes vanal' €. 1,50 

LOCATIE: 
Wijkcentrum 
Het Bolwerk 
Ravelijn 55 
7325 NT 
APELDOORN 

18 september O.a.: Hiilebrand Filatelie jr.. Huisman, 
Peters, Dutch stamp 2000, Verhagen, R.v.d. Melle, 
Ham, Stijger. J den Besten, N. Haverkort, H. Bouw, 
J.P. Smit, Ten Kate, Hordijk etc. 
Als dubbeltjesstand deze maand het postzegelhoekje 
van jeugdfilatelie Nederland. 

Eigen vervoer: 
Komende van Al: uit richting Deventer / Amersfoort. 
Afslag A50 richting Zwolle. Dan afslag 24 Teuge / Apeldoorn. 
Komende van A50; uit richting Zwolle / Arnhem. Zelfde afslag 24. 
Op Zutphensestraat (N345) bij de 2" rotonde rechtsaf. 
Volg de borden wijkcentrum Het Bolwerk. 
Openbaar vervoer: 
De locatie ligt tegen het treinstation 
Apeldoom-Osseveld. (30 meter afstand) 
Stadsbussen vanaf Apeldoorn station. 
Bus 5 - Halte Talma Borgh 
Bus 15 - Halte NS - Osseveld. 

16 oktober (samenvallend met de Postex dus ideaal 
voor een gecombineerd bezoek) Als extra stands o.a. 
J. van Haarlem, v. Beek, Vion, Blerk, T. v.d. Schilden 
e.a. Als goedkope stands deze maand de alom 
bekende koopjescorner van de Elndejaarsbeurs en 
Hollandfila in uitgebreide vorm en een extra stand. 
Ook deze maand enige muntenstands. 

20 november Wederom een gevarieerd aanbod. Als 
dubbeltjeshoek deze maand het postzegelwinkeltje 
van de globe, commissie jeugdfilatelie. 

De beurs wordt samengesteld uit de standhoudersbestanden van Hollandfila/Eindejaarsbeurs en werkt met een 
kwalitatief hoogwaardige kern. Tevens worden iedere maand gelegenheidsstandhouders (w.o. buitenlandse) 
uitgenodigd zodat u altijd voor verrassingen staat. Er is altijd een grote (wisselende) dubbeltjeshoek aanwezig. 
Ca. 20-25 standhouders staan maandelijks voor u klaar. Zeer gezellige zaal met schitterend daglicht. 
Door de ligging tegen het station perfect te bereiken per spoor. Info:www.eindejaarsbeursjil (klik Apeldoorn aan) 
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

VEILING 169 
zaterdag 18 september 2010 

in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

KIJKDAGEN: maandag 13 september t/m vrijciag 17 september 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 18 september van 8.30 tot 12.30 uur. 
VEILING: zaterdag 18 september van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen 
Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
Veiling 170 wordt gehouden op 13 november 2010. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

http://www.eindejaarsbeursjil
mailto:info@leopardi.nl
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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 vrijblijvend 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) 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

OPENINGSTIJDEN 
maandag t/m zaterdag 
9 -17 uur 

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

Email: admin@postzeRelpartiiencentrale.nl 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl
mailto:admin@postzeRelpartiiencentrale.nl


CORINPHILA 
G J . Garritsen RegisterTaxateur FederatieTMV 

VEILING 7, 8, 9 en 14 OKTOBER 2010 

ALGEMENE CATALOGUS 7, 8 EN 9 OKTOBER 2010: 

Met zeer uitgebreid Nederland en O.R. waarbij afstempelingen Ie emissie, betere ex. en series, 
puntstempels, poststukken, variëteiten, originele landencollecties, engrosposten, prentbriefkaarten en 
munten. 

SPECIAALCATALOGUS COLLECTIE DRS. L.G. KLAASSEN 2e DEEL, 14 OKTOBER 2010: 
(IN SAMENWERKING MET RONALD BOUSCHER, PROFESSIONEEL FILATELIST EN COMMISSIONAIR) 

Nederland, Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw Guinea, Untea en Suriname: typen, tandingen en 
variëteiten o.a. ontbrekende kleuren en andere foutdrukken, perforatieafwijkingen waarbij geheel of deels 
ongetand, postzegel- en automaatboekjes. 

POSTZEGELBOEKJES NEDERLAND, NED.-INDIË EN CURAgAO, 14 OKTOBER 2010: 
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Noodzegel 

POSTERIJEN NEDERL.INDIÊ. 
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De catalogus staat vanaf 13 september op onze website: CORINPHILA Veilingen BV 

HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

WWW.CORINPHILA.NL 1181 VC AMSTELVEEN 

TEL. + 31 (0)20624 97 40 

Op aanvraag zenden wij u graag een gedrukt exemplaar toe. FAX F 31 (0)20624 97 49 

INFO@CORINPHILA.NL 

Live meebieden via internet mogelijk. WWW.CORINPHILA.NL 

http://www.corinphila.nl
mailto:INFO@CORINPHILA.NL
http://www.corinphila.nl


PORTUGAL 2010 
Filatelistische wandeling door Lissabon 

D O O R H E N K V E E N , Z O E T E R M E E R 

Dit jaar herdenkt Portugal het uit
roepen van de republiek loo jaar 
geleden. Ter gelegenheid hiervan 
worden veel festiviteiten georgani
seerd en één daarvan is een inter
nationale postzegeltentoonstelling 
w/elke van i tot lo oktober in Lis
sabon wordt gehouden. In 3000 
kaders worden de inzendingen van 
600 deelnemers uit 77 landen ge
toond, waaronder een deel van de 
collectie van de Engelse koningin 
Elizabeth II en van Prins Albert van 
Monaco. Ook uit Nederland zullen 
een aantal inzenders deelnemen. 
Zie verder www.portugal2010.pt 
voor meer informatie. 

Lissabon is een mooie stad 
en schitterend gelegen aan de 
monding van de Taag. Het is 
waarschijnlijk gesticht door de 

Op 5 oktober 1910 kwam er, na vele jaren parlementaire 

strijd een eind aan meer dan zeven eeuwen koningschap 

in Portugal. De toenmalige koning Manuel II vertrok in 

ballingschap naar Engeland, woar hij in 1932 overleed. 

De republiek Portugal was geboren. 

Feniciërs zo'n 3000 jaar geleden. 
Vanaf ca 200 v.C tot in de vijfde 
eeuw was het de belangrijkste 
Romeinse stad op het Iberisch 
schiereiland. Daarna is het tot 
1147 bewoond door de Mo
ren waarna het door Afonso 
Henrique, de eerste Portugese 
koning, met behulp van kruis
vaarders veroverd werd. 

Een bezoek aan de postzegelten
toonstelling is tevens een mooie 
gelegenheid om deze stad beter te 
leren kennen. Reisgidsen vermel
den vaak stadswandelingen langs 
de vele bezienswaardigheden, 
maar binnen het kader van dit be
zoek leek het mij een leuk idee om 
met behulp van Portugese postze
gels een wandeling te maken. 

We starten onze wandeling bij 
het Bureau deTurismo op het 
Praga de Restauradores. Op dit 
plein staat een monument dat 
herinnert aan het herstel van de 
monarchie in 1640 na 40 jaar 
Spaanse overheersing (2). We 
lopen in de richting van de be
nedenstad (de Baixa) langs het 
ruim 100jarige Rossio station 
(3), waar de trein naar Slntra 
vertrekt, naar het centrale en 
oudste plein van Lissabon: het 
ROSSIO. Aan dit plein staat het 
Teatro National da Dona Mana 
II. Bovenop het theater staat het 
beeld van de vijftiende eeuwse 
dichter/acteur Gil Vicente.(4) 
Het is een druk plein met veel
kleurige mensen die allerhande 
koopjes aanbieden. 
De verkoopsters van bloemen en 
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gepofte kastanjes (5) hebben er 
hun vaste plaats. 

We steken het plein over en 
lopen door naar het volgende 
plein. Hier nemen we bus 37, 
die ons kreunend en steunend 
bij het hooggelegen Castelo do 
Sao Jorge brengt (6). Op dit ter
rein heeft ooit het paleis van de 
(Vloren gestaan. Na de verove
ring is het door vele Portugese 
koningen bewoond. Thans is het 
een toeristische trekpleister. Van 
de oorspronkelijke inrichting is 
weinig of niets meer over. 

I-Het terras van het kasteel geeft 
een schitterend uitzicht over de 
stad en de Taag. Voor ons zien 
we beneden de door de Markies 
van Pombal (7) ontworpen Baixa 
met zijn rechthoekige straten. In 
de verte zien we de over de Taag 
liggen de Brug van de 25e april 
(8). Oorspronkelijk heette deze 
brug Ponte Salazar, maar na de 
omverwerping van de dictatuur 
in 1974 kreeg het zijn huidige 
naam als herinnering aan de dag 
waarop dit plaatsvond. 

We verlaten het kasteel en 
lopen door de nauwe straatjes 
langzaam naar beneden naar het 
Largo da Santa Lucia. i-Hier is een 
mooi uitzichtpunt over de wijk 

Alfama (9) en de Taag. Kijkend 
in oosteliJKe richting zien we de 
torens van het Convento do Sao 
Vicenta da Fora {lój, een voor
malig augustijner klooster waar 
zich ook net Pantheon van het 
laatste koningshuis bevindt. Heel 
in de verte zien we ook de Vasco 
da Gama brug (n). Dichterbij, 
op het voormalige Expo terrein 
waar de internationale postze
geltentoonstelling "Portugal 
2010" wordt gehouden, ligt het 
Oceanèrio aquarium (12). Nog 
dichterbij vinden we het Azulejo 
museum, over de geschiedenis 
van de mooie (meestal) blauwe 
Portugese tegeltjes (13). 

We lopen verder naar bene
den naar de oudste kerk van 
Lissabon: de Sé (14). De Sé is 
gebouwd op de plaats waar eens 
een grote moskee heeft gestaan. 
De kerk is gewijd aan de Sint 
Vincentius, de oeschermheilige 
van Lissabon. 
Door de drukke straatjes (let op 
de oude trammetjes (15) wan
delen we verder naar net grote 
Praga do Comércio (i6). Voor 
de grote aardbeving van 1755 
lag aan dit plein het koninklijke 
paleis. Daarom wordt het ook 
wel Terreiro do Pago (Paleisplein) 
genoemd. Engelsen noemen dit 
plein "Black Horse" plein, want 

in het midden staat het stand
beeld van Dom José, de koning 
die regeerde ten tijde van de 
aardbeving, op een zwart paard. 
(17) 

Door een riante poort komen 
we in de Rua Augusta (i8). Een 
drukke winkelstraat met veel 
restaurants en eethuisjes. Het is 
inmiddels etenstijd en we zoeken 
een plekje op een terras om iets 
te eten. Pas na een uitgebreid 
middagmaal (19) vervolgen we 
onze tocht. 

Iets verderop zien we links de 
Santa Justa lift (20). Deze ijzeren 
lift is in 1902 door een leerling 
van Eiffel gebouwd. Je kan ermee 
naar het hoger gelegen stands-
deel (de BairoAlto) komen. Dat 
doen we echter niet maar we 
gaan de trap op om het Chiado 
in te gaan. Na de grote brand in 
1988 is achter de schitterende ge
vel van het oude Chiado waren
huis een modern winkelcentrum 
herbouwd. We lopen er langs en 
slaan rechtsaf de Rua Garrett in. 
Het is er erg druk met toeristen 
en winkelende Portugezen. Voor 
het nostalgische café A Brasileira 
zetelt voor eeuwig de dichter/ 
schrijver Fernando Pessoa (21). 

We kunnen hier de trap afgaan 

om met de metro (22) naar het 
Museu Calouste Gulbenkian (23) 
of verder naar de dierentuin (24) 
of naar het geheel gerestaureer
de Praga de Touros (25) te gaan. 
We doen dat echter niet maar 
lopen de nauwe straatjes van de 
oude wijk Bairo Alto in met zijn 
vele eethuisjes en fadorestau-
rants en komen tenslotte bij het 
SolardoVinhodo Porto f26). 
Dit instituut promoot de kennis 
van portwijn en we kunnen hier 
een keuze maken uit meer dan 
300 soorten. In een heerlijke 
ambiance genieten we van een 
uitstekend glas port. 

Vlakbij is wederom een mooi 
uitzichtpunt waar we het drukke 
centrum, maar nu vanaf de 
andere zijde, kunnen overzien. 
Met de Gloria tramlift ^27) dalen 
we nu af naar de benedenstad en 
staan we weer bij ons uitgangs
punt: het Bureau deTurismo. 

Geïnteresseerd in de filatelie van 
Spanje en Portugal en/of voor
malige koloniën? In Nederland is 
de Kontaktgroep Spanje-Portugal 
actief voor verzamelaars van 
deze gebieden. Inlichtingen 079-
3611910 of www.ksp-iberia.nl. 

http://www.ksp-iberia.nl
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Dat de Lufthansa veel aan 
herdenken doet, weten we 
al uit vorige jaren. Zo ook 
dit jaar, want het is 50 jaar 
geleden, dat de Duitse 
vlagcarrier ging vliegen 
op diverse steden in de 
Verenigde Staten. 
Op 13 mei was er Frank
furt  San Francisco ook 
retour plus UNO New 
York post, en op 14 Mei 
Frankfurt naar Chicago. 
FrankfurtBerlin Tegel
HannoverHamburgBre
menDusseldorfKeulen 
en weer retour naar 
Frankfurt, [i] 

Op 26 maart vond de eer
ste vlucht van München 
naar Tallinn per A319 [2] 

Op 26 april de eerste 
vlucht van Edinburg 
naar Düsseldorf met een 
CRJ700 [3] 

Dan heeft Deutsche 
Lufthansa de A380 in 
dienst genomen met maar 
liefst 555 stoelen en daar
aan wordt ruime aandacht 
besteed. Zie het volgende 
overzicht: 

Op 195 de doop van de 
eerste A380 de DAIMA 
[4] 

Dan volgende er verschil
lende trainingsvluchten 
naar diverse vooral Duitse 
Luchthavens. Op 16 van 
Frankfurt naar Leipzig, 
op 26 van Frankfurt
StuttgartZurichWenen
DresdenLinzMunchen 
naar Frankfurt. [5] 
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EEN FILATELISTISCHE COLLAGE 
Soekarno en Soeharto: de eerste presidenten van Indonesië 

deel 2 (slot) 

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 

Krijgsmacht 
Er Is veel militaire post terug 
te vinden, met name van de 
landmacht (i). Het grootste deel 
IS ongefrankeerd en te herken
nen aan de aanduidingen "Pos 
Mlllter", de datum en het num
mer van de militaire eenheid (2). 
Andere militaire post Is afkom
stig van Indonesische eenheden 
in het buitenland. Meestal 
dienden zij onder de vlag van de 
Verenigde Naties in een vredes
missie. Post van de marine Is 
minder makkelijk te vinden, die 
van de luchtmacht en de politie 
(de nationale politie was lange 
tijd onderdeel van Indonesische 
krijgsmacht) Is buitengewoon 

zeldzaam. 

De heerschappij van de eerste twee presidenten van Indo

nesië, Soekarno en Soeharto, overbrugt bij elkaar meer 

dan een halve eeuw. Beide mannen hebben een onuitwis

baar stempel op de Indonesische samenleving gedrukt. 

Nieuwe orde 
Het economische beleid van 
president Soekarno was desas

treus. In 1966 was de inflatie 
650%, een jaar daarvoor kostte 
een Amerikaanse dollar op de 
zwarte markt 8100 Roepla, in 
1966 was dat 50.000 Roepla. In 
deze moeilijke tijden leidde een 
mislukte communistische coup 
de val in van Soekarno. Generaal 
Suharto, de bevelhebber van de 
Mobiele Strategische Comman-
do-eenheid, nam de plaats in 
van de vermoorde stafchef van 
het leger en trok steeds meer 
macht naar zich toe. In maart 
1966 werd Suharto premieren 

een jaar later interim-president, 
om vervolgens in 1968 door het 
parlement gekozen te worden als 
tweede president van de Repu
bliek Indonesië. De Nieuwe Orde 
("Orde Baru", ofwel ORBA) had 
de plaats ingenomen van het 
oude bewind ("Orde Lama", 
ofwel ORLA). 

Nieuwe provincie 
lm975 werd de Portugese 
kolonie Oost-Timor, dat deel 
uitmaakte van een eiland In 
Oost-lndonesië, onafhankelijk. 

Gebruik makend van de instabie
le situatie In Oost-Timor, vielen 
Indonesische troepen het land 
binnen en lijfden het in als 27ste 
provincie van Indonesië (3). Na 
een bloedige strijd herwon het in 
1999 de onafhankelijkheid (4). 
Tegenwoordig heet het de Repu
bliek Oost Timor (Timor Leste of 
Timor Lorosae). 

Kleurrijk 
Het bewind van de president 
Suharto werd aanvankelijk 
gekenmerkt door economisch 
vooruitgang, met name op Java 
in en rond de hoofdstad Jakarta. 
De vooruitgang werd bereikt 
door vrij ondernemerschap 
en buitenlandse investeringen 
te stimuleren. Het positieve 
economische klimaat en de 
aanwezigheid van het leger in 
de regering zorgden ervoor dat 
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2 Poststempels van latere datum zijn voorzien van de tekst POS MIUTER, zoals deze brief uit Purwokerto 
(Middenjava) van een lid van het Wijayakusuma Commando, een eenheid van de Diponegoro Divisie 

1 Luchtpostblad van de landmacht met het stempel POS TENTARA afkomstig van 
een sergeant-majoor gelegerd in de buurt van Bogorjuli 1951 

Cbe êéSUn 9ktk§ 

ï« ^nbaneeia-ßiil 12-10-X38Er 
3 In igSg werd het bezoek van pousjohannes Paulus II aan Dili, de hoofdstad van Oost Timor, herdacht 

met eer) gelegenheidsstempel De bevolking van Oost Timor is voor het overgrote deel rooms-katholiek Op 
dat moment was Oost Timor nog deel van Indonesië 

4 Deel van envelop met postzegels die het sojarig lidmaatschap von Indonesië vanae 
UPU herdenken De zegels zijn op verzoek gestempeld door het veldpostkantoor van 
het Australische leger dat in 1999 betrokken was bij het herstellen van de mst en orde 

op Oost Timor 



n Ceillustreerde briefkaart var) 
600 roepia, met bijfrankenng 

met twee postzegels van looo 
Rp voor aangetekende expresse 

luchtpost verzending van 
Soerabaja naarde Verenigde 

Staten. 
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6 Een L'on iie i^ele vißarenpian postzegels uitgegeven tijdens het bemnd van Soeharto Horizontale stnp met verschoven kleuren 

Indonesië een periode van rust 
kreeg. De economische vijfja
renplannen door middel van spe
ciale postzegeluitgiften onder de 
aandacht gebracht. Er kw^amen 
ook tal van kleurrijke postzegels 
van behoorlijk formaat en vaak 
uitgegeven in velletjes met 
uiteenlopende thema's. Een van 
de populairste onderwerpen was 
de inheemse flora en fauna en 
zo verschenen de neushoorn, de 
komodovaraan, de gemsbuffel, 
het hertzwijn, de orang oetan 
(5) en de rafflesia met zijn grote 
bloemen op de postzegel. Verder 
was er filatelistische aandacht 
voor allerlei vormen van kunst, 

juwelen, wapens, klederdracht en 
(sport)evenementen. 
In de jaren 19941996 werd er ge
ëxperimenteerd met automaat
zegels, maar door technische 
problemen leidde dit tot niets. 
In 1978 werd er voor het eerst 
een postzegelboekje uitgegeven 
en in de drie daaropvolgende 
jaren verschenen er verschil
lende, maar dit hield plotseling 
op. Pas in 1996 werd er weer 
een boekje uitgegeven voor een 
gemeenschappelijke uitgifte met 
Australië. 
Van diverse uitgiften uit de jaren 
vijftig en zestig zijn ongetande 
exemplaren bekend met ontbre

kende of verschoven kleuren (6). 
Van meer recente uitgiften zijn 
velletjes bekend met misperfora
ties of zonder tanding. Dit blijken 
allemaal drukoverschotten te 
zijn, die op illegale wijze op de 
markt werden gebracnt. 

Maakwerk 
De portzegels werden nog 
decennialang gedomineerd door 
het ontwerp van Snoek, dat hij 
maakte voor Nederlandslndië 
(7,8). Pas in 1978 werd een 
aantal zegels uit de muziekin
strumentenserie uit 1967 bedrukt 
met de tekst "Bajar Porto" (Te 
betalen port) in rood en zwart. 

Sommige zegels werden samen
hangend uitgegeven, andere 
kopstaand én samenhangend. 
Het gebruik van de portzegels 
is echter uitsluitend filatelistisch 
geweest. 
Het IS met ongebruikelijk dat ge
wone postzegels als belastingze
gel worden gebruikt, andersom 
IS minder gebruikelijk, tenzij per 
vergissing of als filateiistiscne 
aardigheid. 

Populair 
Briefkaarten werden in het 
premobiele telefoon en internet
tijdperk op ruime schaal door het 
publiek gebruikt (9). Ze waren 
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5 Orang Oetan, serie fauna '8g, op particuliere FDC, Surabaya, 6 maart 

8 Brief ajkomstig uit Singapore naar Pulusambu De brief was onvoldoende gefrankeerd en werd 
dus met port belast, maar de geadresseerde weigerde dit te betalen De portzegels werden nietig 

verklaard en de bnefging ven/olgens terug naar de afzender in Singapore 

7 Ruim dnejaar na de soevereinrteitsoverdracht, m i%}, werden 
de koloniale en nieuwe portzegels nog naast elkaar gebruikt Beide 
typen hebben hetzelfde ontwerp De Indonesische versie zou nog 
decennialang worden gebruikt 

Yi '2^ 
■«AA.» E]<t «tMn|S& VAN UClJkFXE:«J»fcM 
VAMACtA» A£.AXAT S<n<«?n:if»M 

\ ^ * * ^ ' * * * « ^ Jie^mJiü«,, 

9 Briefkaart uit Nederlands tijdperk, van 26 september ig^o van Singkarak via Solok, 
beide op de westkust van Sumatra, naar Jakarta Laat gebruik van het Sumatraans 

revolutionaire stempel 
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70 Briefkaart van ^o sen, opgewaardeerd met frankeermachinestempel tot 15 sen, 
voorbinnenlandsgebruik van Soerabaja (Oostjava) naar Purworejo (Midden 

Java), op 12 augustus i%} 



goedkoop en de jaren vijftig was 
het een efficiënt communica
tiemiddel (lO). In laterejaren 
werden de simpele briefkaarten 
vervangen voor exemplaren met 
meer uitbundige ontwerpen 
(n). Ze werden steeds minder 
voor de dagelijkse correspon
dentie gebruikt. Veel van deze 
poststukken werden filatelistisch 
verstuurd, maar ook 
nog wel om deel te nemen aan 
quizzen en wedstrijden die door 
de diverse media werden georga
niseerd. Ook waren ze populair 
om verzoeknummers bij de 
radiostations aan te vragen. 
Postzegels met de tekst 
"Sumbangan Ongkos Tjetak (of 
"Cetak")" worden gebruikt om 
administratieve redenen en wel 
om de kosten van postformulie-
ren of ID kaarten te vergoeden. 

Bijzondere diensten 
Hoewel er veel Indonesische 
zegels zijn met afbeeldingen van 
vliegtuigen, zijn er na 1949 nooit 
luchtpostzegels uitgegeven. Wel 
zijn er verschillende luchtpost-
bladen uitgekomen (12). 
Diverse bijzondere diensten 
kregen speciale zegels, zoals de 
Pos Kilat zegels, wat letterlijk 
vertaald "bliksempost" betekent. 

zo snel als de bliksem dus. De 
Pos Kilat was een soort expresse 
post. De zegels werden in 1968 
uitgegeven, maar konden al snel 
OOK in combinatie met gewone 
postzegels gebruikt worden (13). 
Er waren ook Pos Kilat postwaar-
destukken die gebruikt werden 
zowel met postzegels als zonder. 
In 1971 werd de Pos Kilat Khusus 
geïntroduceerd (14), een speciale 
vorm van de Pos Kilat. Hiervoor 
werd een speciaal formulier aan 
het poststuk geniet. Bij bezor
ging moest de geadresseerde het 
formulier tekenen voor ont
vangst en vervolgens werd het 
formulier teruggestuurd naarde 
afzender. Het was een procedure 
die men nogal omslachtig vond 
en daarom werd hij niet altijd 
even zorgvuldig doorlopen. 
Aanvankelijk was deze service 
beschikbaar in 220 steden 
verspreid over het hele land. 
Bezorging was gegarandeerd 
binnen 24-48 uur en er was een 
kleine schadevergoeding als het 
poststuk zoekraalcte. Andere 
diensten volgden, zoals de Pos 
Canta, die bezorging binnen een 
stad garandeerde binnen 8 uur, 
of de Pos Patas, die nog sneller 
was. De vraag naar betrouwbare 
en snelle postbezorging was zo 

groot dat er zelfs private expres
se busdiensten kwamen tussen 
verschillende steden. Om toch 
het post monopolie niet te om
zeilen werden de gewone post-
tarieven gehanteerd en werden 
reguliere postzegels gebruikt, 
die op de poststukken werden 
geplakt en door postbeambten 
werden afgestempeld. Zij hielden 
kantoor op de busstations. 

Falend beleid 
Tijdens het bewind van Suharto 
nam de corruptie, die nooit seri
eus bestreden werd, ongekende 
vormen aan (15). In 1997 brak er 
een economische crisis in Zuid
oost Azië uit en kwamen studen
ten in opstand kwamen tegen 
het autoritaire bewind van de 
president. Het werd erjg onrustig 
in Indonesië met als dieptepunt 
tal van rellen in Jakarta en andere 
steden in mei 1998 toen Suharto 
staatsbezoeken aflegde in het 
Midden-Oosten. In alle haast 
keerde hij terug, maar was niet 
in staat om zijn positie veilig te 
stellen. Hij werd opgevolgd door 
vice-president Habibi. 
De Reformasi beweging nam 
de failliete Nieuwe Orde van 
Suharto over. De hoogste frank-
eerwaarde was op dat moment 

5000 Roepia ofwel 5 miljoen 
oude Roepia. 

Erfenis 
Het tijdperk Soekarno is een 
posthistorisch luilekkerland. Het 
Diedt de verzamelaar uitingen 
van revolutie, opstanden, lokale 
uitgiften en devaluatie van de 
munt. Voor de thematische 
verzamelaar is het tijdperk 
Soeharto een paradijs met een 
overvloed aan grote, kleur
rijke zegels en talloze velletjes 
(i6). De filatelistische erfenis 
van Soekarno de Bevrijder en 
Suharto de Bouwer bestaat uit 
meer dan een grote hoeveelheid 
opdrukken en mooie plaatjes. De 
filatelie uit de eerste vijftig jaar 
van de Republiek laat ons de ge
schiedenis zien van een volk dat 
net zijn onafhankelijkheid had 
venworven en zich losrukte uit de 
ketenen van de kolonisatie. Een 
volk dat zijn identiteit probeerde 
te vinden en zwoegde om een 
moderne staat op te bouwen. In 
het post-Soeharto tijdperk zijn 
niet minder dan vier presidenten 
aan de macht geweest, waaron
der Soekarno's oudste dochter. 
Geen van hen is er tot nu toe in 
geslaagd om de erfenis van de 
eerste twee te evenaren. 
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u Filatelistisch gebruikt luchtpostblad gestempeld op 26 mei 7976 te Semarang 
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j j Brief verzonden in Soerabaja op i^fehnjan ig68, vervoerd per snelbus naar Jakarta, waar het de 
volgende dag aankwam 
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14 Kilat Khusus envelop op ig juni 79^7 verzonden van 
Soerabaja naar Jakarta Het aankomststempel op de 
achterzijde is onleesbaar Op de voorzijde bevindt zich ook een 
groot, paars stempel met reclametekst voor plaatselijk tounsme 

16 President Soeharto, uitgifle 79S3, horizontal 
paar met witte tussenstrook op bnefvan 79S9 

uit Moanemam, Papua (voormalig Nederlands 
Nieuw-Cuinea) naar Canada 

IS De invloednjke mevrouw Soeharto, 
vaak Ibu (moeder) Tien genoemd 

I Deel van een heraenkingsvelletje, dat 
' enkele maanden na haar dood werd 

uitgegeven. 



JEAN MEIJNTZ GAAT 
VERDER MET CARNAVAL 

Derde boek over 'carnaval 
in de filatelie' verschenen 

Reeds eerder verscheen 
in 'Filatelie' een artikel 
over Jean Meijntz en 
zijn carnavalistische 
activiteiten, met name 
op filatelistisch gebied 
(i). Er werd een velletje 
'Mooi Nederland' van 
Sittard gepresenteerd, 
waarop veel carnavalis

tische elementen zijn 
afgebeeld. Een en ander 
was mede het initiatief 
van Jean. Korte tijd later 
verscheen het eerste 
deel van zijn hendeka

logie (II boeken) met 
als titel: 'Karnaval in de 
filatelie'. Op i december 
2008 overhandigde de 
auteur aan Maria van der 
Hoeven, Ministervan 
Economische Zaken (en 
Limburgse), het tweede 
deel met als titel: 'Alaaf 
en alleluja: Kerk en 
Karnaval' (2). In dit deel 
twee weet de schrijver 
op inventieve manier het 
verband te leggen tussen 
de kansel in de kerk en 
de Bütt, het gestoelte 
in de vorm van een ton 
voor carnavalsredenaars. 
Beide objecten worden 
immers gebruikt door 
tonpraters. Hij begint 
met de behandeling van 
carnavalachtige riten in 
de oudheid. Zo wordt de 
Grieks/Romeinse god 
Dionysos/Bachus (afb. 
i) ten tonele gevoerd. Ik 
neem aan dat tegen

woordig tijdens carnaval 
ook nog veel aan Bachus 
wordt geofferd. In de 
middel "eeuwen waren de 
pausen geduchte carna

valsvierders. Clemens VI 
die in Avignon resideer

de (afb. 2), was verzot op 
narrenfeesten. Martinus 
V (afb. 3), die weer in 
Rome regeerde, werd 
door de Romeinse bevol

king 'Il Papa carnevale' 
genoemd. De westerse 
tijdrekening is in feite 
gebaseerd op de kerke

lijke kalender, waarbij 
belangrijke heiligenfees

ten markeringspunten 
zijn, bij voorbeeld Sint 
Maarten en Sinterklaas 
en natuurlijk Kerstmis 
(afb. 4). Het uit de VS 

overgewaaide Halloween 
(i november) krijgt ook 
een beurt. De vermom

mingen en de hocus

pocus passen goed in het 
thema carnaval (afb. 5). 
Deel 3, dat enkele maan

den geleden uitkwam, 
heeft als titel 'Van Vas

tenavond naar Karnaval 
in Nederland' . De schrij

ver waaiert hier uit naar 
aan carnaval gerelateerde 
gebruiken, zoals het 
gansrijden (afb. 6) en 
de Gilles van Binche die 
'Mardi gras ' vieren (afb. 
7). Het begrip 'carnaval' 
wordt door de auteur 
soms wel wat breed op

gevat. De huidige vorm 
van carnaval in Limburg 
is grotendeels gem

troduceerd vanuit het 
Rijnland. In 1823 werd in 
Keulen de eerste Karna

valsverein opgericht (afb. 
8). Elders in Nederland 
komen ook enclaves 
voor, waar echt carnaval 
wordt gevierd, bijvoor

beeld in Groenlo (afb. 9). 
Dit alles wordt verlucht 
met fraaie afbeeldingen 
in kleur, waarbij de 
filatelistische elementen 
soms in de minderheid 
zijn. Door de vele onver

wachte zijsprongen heeft 
de auteur er echter drie 
amusante werkjes van 
weten te maken. Ik wil 
aanbevelen dat Jean het 
reglement voor de Open 
Klasse eens bestudeert. 
Hij bezit zoveel orden, 
oorkonden en andere 
parafernalia, en ook 
filatelistische elementen, 
dat hij ermee aan een 
wedstrijdtentoonstelling 
zou kunnen deelnemen. 

De boeken hebben de 
volgende ISBNnum

mers: 
9057842742 

9789057843259 
9789057843631 
aflevering nummer 4 
is voor november 2010 
gepland 
1 Filatelie 20062 p.120 
2 Filatelie 20081 p. 17 

Frans Hermse 
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H.W. VAN DER VLIST FRPSL, AIEP 
ASSENDELFT ® 2010 

ARTIKEL 74 - VERVALSINGEN VAN DE HOGE WAARDEN TRALIEZEGELS (2) 
(NVPH CAT. NRS 3 7 1 , 3 7 2 EN 373) 

VERVOLG 

De in het eerste deel van 
artikel 74 (juni/augustus 
2010, pag. 522/523) reeds 
genoemde afbeeldingen 5, 
7 en 10 zijn kopieën van 
vervalsingen van de 
verzamelaar wijlen J.H. 
Rodenburg. De afbeeldin
gen II, 12,13 en 14 zijn 
kopieën van vervalsingen 
afkomstig uit het 
vervalsingenarchief van de 
Rotterdamse Philatelisten 
Vereniging ontvangen van 
Jaap Rodenburg. 

Afbeelding 7 en 7a (250 c 
waarde). Postzegel 
gedrukt in offset, de 
nauwelijks zichtbare 
'overdruk' in offset. 
Afgestempeld met 
machinestempel van 
Amsterdam. 
Afbeelding 8 en 8a (500 c 
waarde). Postzegel 
gedrukt in offset, zeer 
slechte 'overdruk' in boek

druk en afgestempeld met 
machinestempel. 
Afbeelding 9 en ga (500 c 
waarde). Postzegel 
gedrukt in offset, een 
bedrieglijk goede 
'overdruk' in offset. De 
vervalser heeft er veel werk 
van gemaakt om een zo 
goed mogelijk 'overdruk-
beeld' na te maken. Als 
men geen kennis heeft van 
de druktechniek van het 
originele zegel zou men 
deze als echt beschouwen. 
De afstempeling is een 
modern Rott(erdam) 
stempel. 
Afstempeling 10 en loa 
(500 c waarde). Postzegel 
gedrukt in offset, evenals 
de 'overdruk'. Afstempe
ling machinestempel 
Amsterdam Centraal Sta
tion 21-2217.V 1937. De 
vervalser heeft duidelijk 
niet naar het stempeljaar 
gekeken. 

Afbeelding 11 en na 
(500 c waarde). Post
zegel gedrukt in offset, 
de 'overdruk' in boek
druk. Feenstra noemde 
deze 'overdruk' type II. 
Vergeleken met andere 
typen hebben de cijfers 
bredere lijnen en zijn de 
guillocheerlijnen in de nul 
gesloten. 
Afbeelding 12 en 12a 
(500 c waarde). Postze
gel gedrukt in offset, de 
'overdruk' in boekdruk. 
Eveneens een type II. 
Afbeelding 13 en 13a 
(500 c waarde). Postze
gel gedrukt in offset, de 
'overdruk' in boekdruk. 
Feenstra noemde dit type 
III. Het onderscheid tus
sen de type II en III zijn 
de dunnere lijnen van de 
cijfers en fijnere guillo
cheerlijnen in de nul met 
rasterstructuren. 
Afbeelding 14 en 14a 

(500 c waarde). Postze
gel gedrukt in offset, de 
'overdruk' in boekdruk. 
Type IV. Het opvallende is 
dat er meer guillocheerlij
nen met rasterpunten te 
zien zijn. 
Afbeelding 15 en 15a 
(500 c waarde). De post
zegel, gedrukt in offset, 
heeft een geelgroene 
kleur. De 'overdruk' in 
offset en de afstempeling 
van Rotterdam (langebalk) 
XX 15.2 4. 
Deze laatste vond ik in een 
rondzendboekje van een 
vereniging. 

Omdat ik vrij regelmatig 
de verschillende rubrie
ken met artikelen van 
personen en verenigin
gen, aangegeven bij de 
bondspagina, bestudeer, 
valt het mij steeds meer 
op dat sommige schrijvers 
een artikel maken, waarin 
zij gebruikmaken van de 
kennis van anderen. Daar 
is niets op tegen, tenslotte 
doe ik dat soms ook, maar 
noem dan wel de bronnen. 

Er wordt vaak lukraak 
omgesprongen met het 
auteursrecht zonder dat 
men dit vermeldt. 
Zo heb ik een aantal 
artikelen over de interne
ringszegels geschreven 
met daarbij veel voorbeel
den en vergrotingen. De 
stichting Studiecentrum 
Eerste V^^ereldoorlog heeft 
aan mij gevraagd of zij dit 
mochten publiceren op 
hun website. Na schrifte
lijke toestemming dat dit 
eenmalig gebruikt mocht 
worden voor hun website 
is dit artikel te lezen op 
hun website. Wat schets 
echter mijn verbazing 
dat een andere auteur als 
referentie van zijn artikel 
over Interneringszegels in 
de door hem genoemde 
Noten en bronnen voor
noemde site noemt 'met 
goede beschrijvingen en 
voorbeelden', zonder zelfs 
maar te verwijzen naar de 
door mij geschreven ar
tikelen in het maandblad 
'Filatelie'. Ook valt het mij 
op dat sommige auteurs, 
nadat ik een bepaald on
derwerp heb besproken, 
vrij kort nadien een zelfde 
soort artikel schrijven, 
overigens ook zonder 
verwijzing naar het door 
mij geschreven en gepu
bliceerde artikel. 

Ajb. 7-250 cuiaardctraliezegel 
(uerualste overdruk m ojset) (verzameling JH) 

Afb. ja - deelvcr̂ rotma 25 en̂ uillocKe 

Afb. 8 - 500 c uiaarde traliczcflsl 
(vervalste overdruk m boekdruk) 

Afb. 8a - deeluetfirotinfl 50 en̂ uilloche 

Afb 9-50ocu)aardctraliezeflel 
(vervalste overdruk mojfset) 

Afb. ga - deeluerflrotinfl 50 enfluilloche 



Afb 10  500 c waardt trahezegel (uerualste ouerdruk 
m ojsct) (uerzamelingJH) 

Afb 10a  dceluergrotmg 50 en guilloche 

Afb 11500 c waarde trahezegel 
(uerualste ouerdruk m boekdruk) 

Afb 11a  decluergroting 50 en guilloche 

Afb 1 2  5 0 0 cuiaardetraliczegel 
(uerualste ouerdruk in boekdruk) 

Afb 12a  dceluergrotmg 50 en guilloche 
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Afb i^soocujaardetraliezegel 
(uerualste ouerdruk m boekdruk) 

Afb i30deeli;ergroting 5oenguilloche 

Afb i4500CU)aardetralie2egel 
(uerualste ouerdruk m boekdruk) 

Afb 14a  dceluergrotmg 5 o en guilloche 

Afb 1 5  5 0 0 cujaardetraliezegel 
(uerualste ouerdruk in ojfsct) 

Afb i5adceluergroting 50 en guilloche 



NA HET WK VOETBAL 
NU HET WK YOLLEYBAI 

D O O R P I E T V A N DEN B E R G , R O O S E N D A A L 

In 1978 organiseerde het land 
ook het WK maar toen in zes 
steden. Elke stad had toen zijn 
eigen stempel. Of dat dit jaar ook 
het geval zal zijn is op het mo
ment van het schrijven van dit 
bericht nog niet bekend. Alleen 
die van Modena (i) is bekend. In 
Modena zal ook een postzegel
tentoonstelling worden ingericht 
over volleybal. 
Tevens zal een boekwerkje 
verschijnen met hetfilatelistisch 
materiaal, dat tot nu verschenen 
is betreffende alle gehouden 
WK's van zowel dames als heren. 
In 1978 was het aanleiding om 
twee postzegels (2) uitte geven 
met zowel een eerste dag als 
machine stempel. 
Voor dit jaar staat de uitgifte 
gepland (op de openingsdag 24 
sept.) van een zegel van € 0,85. 
Het tarief t/m 20 gram voor 
Overzee bestemmingen excl. 
Oceanië (!?!). Een misser omdat 

Van 24 september tot en met 10 oktober 

a.s. zal het 17e WK volleybal voor 

heren gespeeld worden in Italië. 

De eerste ronde met elk vier teams zal 

verspeeld worden in Milaan, Modena, 

regio Calabria, Turijn, Triest en Verona. Daarna 

volgt de tweede ronde in Ancona, 

Catanië en Florence. De finales zijn in Rome. In totaal in 

tien steden. 

Australië zich wel geplaatst heeft 
voor dit WK. 
Nederland heeft zich helaas niet 
gekwalificeerd voor het WK in 
Italië en kan dus ook de finale 
niet halen. Zoals bekend lukte dit 
de voetballers wel dit jaar. 

Tot op heden is dit de volleybal
lers één keer gelukt en wel in 
1994 in Piraeus (3). 
Dit basketbal walhalla was 
tijdens de Olympische Spelen 
van 2004 ook het decor, waar 
de volleybal wedstrijden werden 

gehouden. De tegenstander in 
1994 was Italië en ook daar 
verloor Nederland de finale. 
Vanaf de derde editie (4) wordt 
erfilatelistisch gezien aandacht 
besteed aan elk WK. Gedurende 
het gehele toernooi werd dage
lijks een stempel uitgebracht. 
Aan het komende WK heeft 
tot nu toe alleen San Marino 
(5) aandacht besteed. Maar 
ongetwijfeld zullen er ook in de 
overige steden, waar het WK 
plaatsvindt, stempels verschij
nen. De grote favoriet is Brazilië, 
winnaar van de World League dit 
jaar eerste op de wereldranglijst 
en titelverdediger met als outsi
ders Rusland, Servië en Cuba. 
De grote vraag zal zijn of het 
gastland de Final Four zal halen. 
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Scheef geplaatste 
rugnummers 
Het meinummer van 
het driemaandelijks 
verschijnende Bulletin 
van Postaumaat is geen 
boekje dat een leek zoals 
ik met rode oortjes van 
voor tot achter doorleest. 
Maar het bevat wel een 
schat aan informatie voor 
mensen die in een of meer 
van de vele deelonderwer
pen geïnteresseerd zijn. 
Postaumaat bestrijkt een 
breed verzamelgebied: au
tomaatstroken, (bedrijfs) 
rolzegels, loketstroken, 
hangboekjes en  blok
ken, postzegelboekjes, 
prestigeboekjes, combi
naties, automaatboekjes, 
barcodeetiketten, en dat 
alles wereldwijd. Op de 
website van de vereni
ging (www.postaumaat. 
nl) worden de leden op 
de hoogte gehouden van 
actuele gebeurtenissen en 
nieuwe uitgaven op deze 
terreinen. 
De artikelen in Bulletin 
laten zien dat er heel wat 
speurwerk komt kijken bij 

blad maakt ook duidelijk 
dat het lidmaatschap 
van een gespecialiseerde 
vereniging eigenlijk een 
must is voor een ieder die 
zijn hobby serieus neemt. 

Stempels op niveau 
Het meinummer van De 
Postzak, uitgave van de 
Nederlandse Vereniging 
van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars 
combineert zoals gebrui
kelijk speurzin, diepgang 
en leesbaarheid. 
Jos Stroom schreef een 
goed gedocumenteerd 
stuk over de bloembol
lenstempels van Lisse. 
Het is toch opmerkelijk 
hoeveel er over 'mo
derne' poststempels 
nog te ontdekken valt. 
Stroom bespreekt eerst 
de reclamehandstempels 
die vanaf 1925 in gebruik 
kwamen. Lisse gebruikte 
dit stempel ('Centrum 
bloembollencultuur') 
van 1926 tot en met 1970, 
maar er zijn verschillen in 
uuraanduiding en belet
tering. In 1942 werd het 
stempel door de bezetters 
verboden, omdat het ook 
een Engelstalige tekst 
bevatte ('Centre of the 
Bulbdistrict'). Bij andere 
stempels die reclame ma
ken voor de bloembollen 
van Lisse (Bloemenlust, 
Keukenhof) is de grens 
tussen gelegenheidsstem
pels en reclamehand
stempels niet altijd scherp 
te trekken. 

Onderzoek als dat van Jos 
Stroom vraagt 'een lange 
adem en veel geduld bij 
het zoeken naar kleine 
stulqes van de puzzel'. 

is een belangrijk thema 
in het meinummer. René 
Taselaar presenteert een 
aantal aanvullingen op 
een eerder artikel over het 
Oranjehotel, de Duitse 
'Polizei Gefängnis' in 
Scheveningen. Taselaar 
analyseert de censuur
stempels en administra
tieve aanduidingen op 
poststukken die vanuit 
het Oranjehotel verstuurd 
werden. Waar mogelijk 
gaat hij in op het lot van 
de afzenders van die 
stukken. 
Adam van der Linden 
levert een mooi geïllu
streerd artikel over enkele 
historische en postale as
pecten van de NSB, voor, 
tijdens en na de oorlog. 
Hans van der Horst gaat 
diep in op de UberroUer. 
Het woord staat voor een 
verzamelgebied dat in 
Duitsland ontstaan is. Het 
gaat om post die vóór de 
geallieerde bezetting van 
Duitsland (najaar 1944 
 voorjaar 1945) gepost 
is, door de geallieerden 
in beslag is genomen en 
meestal is gecensureerd. 
Zulke post bestaat ook in 
Nederland en die wordt 
door Van der Horst in 
kaart gebracht. Na een 
zorgvuldige bepaling van 

website (www.ekpv.nl) 
haar leden extra informa
tie. De informatie uit het 
clubblad is daar ook in 
kleur te bewonderen. 
Het verenigingsblad, 
ruimhartig gesponsord 
door de lokale midden
stand, biedt in het mei/ 
juninummer naast het 
verenigingsnieuws een 
mooi artikel over het 
WKvoetbal. Het stuk 
is geschreven door Rob 
Rooijackers en verscheen 
eerder in het periodiek 
van Postzegelvereniging 
'De Postkoets' uit Nieu
wegein. Het stuk laat zien 
hoe voetbal is uitgegroeid 
van een van de talloze 
'spelletjes waarbij het 
draaide om het schoppen 
van een bal' tot een evene
ment dat wereldwijd mil
joenen mensen tot extase 
(of wanhoop) brengt. De 
wereldkampioenschap
pen voetbal werden voor 
het eerst gehouden in 
1930, in Uruguay. Slechts 
vier Europese landen 
(waaronder België) waren 
bereid de lange bootreis 
naar ZuidAmerika te 
ondernemen. Het thuis
land won de beker, door 
in de finale Argentinië te 
verslaan. 
Voetbal is ook voor 

('Net niet') blijft in het 
artikel buiten beschou
wing. TNTPost heeft 
het evenement vooraf de 
nodige aandacht gegeven, 
we zullen wel nooit te 
weten komen waarop we 
filatelistisch getrakteerd 
zouden zijn, als Robben 
die ene bal net over de 
voet van de Spaanse kee
per had geschoten. 
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uitgiften, uitgiftedata, 
typografische afwijkin
gen, fosforbedrukkingen, 
print afwijkingen en pa
pierbijzonderheden. Het 

Dat is soms een eenzame 
bezigheid, maar vaak ook 
een enerverende beleve
nis, zeker als medever
zamelaars bereid zijn 
ideeën en materiaal aan te 
leveren. 
De Tweede Wereldoorlog 

het onderzoeksterrein 
passeert een groot aantal 
Nederlandse Überrol
ler de revue. Het artikel 
zal medeverzamelaars 
ongetwijfeld aansporen 
hun eigen poststukken uit 
de Tweede Wereldoorlog 
nog eens kritisch tegen 
het licht te houden. 

Schopspelletje 
De Eerste Kerkraadse 
Philatelisten Vereniging, 
EICPV, opgericht i januari 
1955, brengt al jaren een 
keurig verzorgd clubblad 
uit: het Eekaapeevee
tje. Daarnaast biedt de 
vereniging met een fraaie 

filatelisten een dankbaar 
thema. Grote sterren, 
belangrijke toernooien, 
maar natuurlijk vooral 
de nationale successen 
hebben in het verleden 
tot gigantische hoeveel
heden zegels geleid. 
Rob Rooijackers volgt de 
historische lijn tot aan het 
toernooi in ZuidAfrika 
en herinnert de lezers dus 
ook aan de twee keren dat 
het Nederland bijna lukte: 
m 1974 tegen Duitsland 
('totaalvoetbal'), in 1978 
tegen Argentinië (laatste 
minuut: Rensenbrink 
tegen de paal). 
De finale van dit jaar 

Boeven 
Naast Leidse bestel
lersstempels, opwin
ding over persoonlijke 
postzegels (waar niet?) 
komt Sleutelpost van de 
Leidsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars in 
het juninummer met een 
alleraardigste bijdrage 
van Willem Hogendoorn. 
Hogendoorn ('al ruim 
50 jaar onomkoopbaar') 
verkent het thema Cor
ruptie. Omdat Sleutelpost 
vijftig jaar bestaat zijn 
daar zes kleurenpagina's 
voor ingeruimd. Waar 
moeten we aan denken bij 
corruptie? 
Hogendoorn; 'Een rondje 
bij vier van mijn vrienden 
leverde het volgende 
resultaat op: omkoping, 
zakkenvullen, prins Bern
hard en hebzucht.' Hij 
levert ook een bruikbare 
definitie; het aannemen 
van geld of geschenken 
in ruil voor een bepaalde 
gunst. Overheden (ambte
naren, politici), maar ook 
bedrijven en ondernemin
gen maken zich schuldig 
aan corruptie. Een zoek
tocht in de wereld der 
filatelie levert verrassende 
vondsten op. Natuurlijk, 
de Lockheedaffaire rond 
prins Bernhard laat zich 
mooi illustreren, maar er 
bestaan zelfs postzegels 
van een anticorruptie
dag (9 december 2007) en 
een corruptieindex. Met 
die laatste kunnen staten 
geclassificeerd worden op 
basis van het waargeno
men corruptieniveau. 
Nigeria scoort volgens 
kenners hoog als het 

http://www.postaumaat
http://www.ekpv.nl


gaat om firaude en cor
ruptie. Een groot deel 
van de emails die u blij 
maken met miljoenen
erfenissen en u gouden 
bergen beloven als u met 
de afzender in zee gaat, 
zijn vaak afl<omstig van 
Nigeriaanse oplichters. 
De Nigeriaanse posterijen 
hebben er een aantal goed 
bruikbare thematische 
zegels aan gewijd. Als we 
kijken naar de filatelie 
liggen de voorbeelden 
van fraude natuurlijk voor 
het opscheppen. In het 
Maandblad Filatelie wordt 
er in een speciale rubriek 
al jaren over geschreven. 
Maar Hogendoorn laat 
ons ook nog eens naden
ken over de Afinsa-aflFaire. 
'In 2006 deed de politie 
een inval bij de postzegel-
beleggingsfirma Afinsa 
in Spanje, die honderd
duizenden Europa-zegels 
had opgekocht en mensen 
(filatelisten?) daarin liet 
beleggen. Velen raakten 
hun geld kwijt. Fraude? 
Corruptie? Pech of eigen 
schuld dikke bult voor de 
hebzuchtige beleggers? 
Wie het weet mag het 
zeggen.' 

Rood nieuws 
Ze ontbreken in geen 
enkele thematische verza
meling, maar er zijn ook 
verzamelaars die de post
zegels links hebben laten 
liggen en zich uitsluitend 
op deze - meestal - rode 
rakkers richten: frankeer
machinestempels. Rood-
stempels of roodfranke-
ringen worden ze ook wel 
genoemd en uiteraard is 
er een vereniging actief 
van mensen die zich in 
deze tak van filatelie spe
cialiseren: Frankeerstem-
pel.nl. In 2011 bestaat 
de vereniging 25 jaar en 
dat zal 'op ingetogen 
wijze' gevierd worden. 
De vereniging brengt een 
uitgebreide Nieuwsbrref 
uit en organiseert bijeen
komsten. In de Nieuws
brief wordt veel aandacht 
geschonken aan nieuwtjes 
op frankeerstempelgebied 
en gaat men in op de acti
viteiten van buitenlandse 
zusterverenigingen.Ook 
worden nieuwe trends 
gesignaleerd en belicht 
men de achtergronden 
van bepaalde stempels. In 
de tweede aflevering van 
2010 wordt bijvoorbeeld 

de geschiedenis van het 
gemeenteziekenhuis van 
Sliedrecht geschetst en 
krijgen we interessante 
details over de inrichting 
Endegeest in Oegstgeest. 
Bij de oprichting in 
december 1896 sprak men 
nog van een 'krankzinni
gengesticht'. 'Inrichting 
voor zenuwlijders' en 
'psychiatrische inrichting' 
zijn benamingen van later 
datum. Veel informatie en 
inspiratie geeft de website 
van de vereniging: www. 
frankeerstempel.nl. 

BUmiiyUNDSE BIAMN 

Veel landenverzamelaars 
hebben een zwak voor 
afgesloten gebieden, 
landen of gebieden die 
niet meer bestaan in de 
betreflfende vorm. Voor 
verzamelaars is dit leuk, 
omdat er geen nieuwtjes 
meer verschijnen. Je kan 
het gebied dan in theorie 
compleet krijgen. Denk 
aan kleine gebieden als 
Bohemen en Moravie, oud 
Servië, oud Montenegro, 
maar ook grotere als de 
Sovjet Unie of de DDR. 

Stamp Magazine van juli 
2010 noemt een gebied 
dat in Nederland wat 
minder wordt verzameld: 
de Unie van Zuid Afrika 
als Engelse kolonie. In 
1910, precies 100 jaar 
geleden besloten de Brit
ten om de vier koloniën in 
Zuid Afrika (Kaapkolonie, 

IMIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Natal, Oranje Vrij Staat 
en Transvaal) samen te 
voegen tot een eenheid. 
Een hele prestatie, omdat 
10 jaar eerder twee van 
deze nog in oorlog waren 
met de andere twee. Het 

artikel toont veel fraaie 
zegels. De eerste uitgifte 
is al een grafisch mees
terwerkje, en is de eerste 
zegel die is uitgegeven 
van koning George V 
tijdens zijn regime: een 
blauwe zegel van 2 Vi 
pence met veel details. 
De frankeerzegels bieden 
veel mogelijkheid tot spe
cialisme. Door de lange 
looptijd zijn er verschil
lende druktechnieken 
gebruikt. Voor de liefheb
ber van postgeschiedenis 
is het leuk te weten dat de 
zegels van de vier staten 
van de Unie nog jarenlang 
geldig bleven en zelfs in 
de andere staten konden 
worden gebruikt voor 
frankering, wat prachtige 
mengfrankeringen kan 
opleveren. 
Verder in het blad wordt 
aandacht besteed aan de 
twee zegels die werden 
uitgegeven in België in 
1897 ter ere van de inter
nationale tentoonstelling 
in Brussel. Tal van zaken 
behorende bij de ont
staansgeschiedenis van 
deze emissie komen aan 
bod. Ook kan men lezen 
dat de tweede oplage van 
de 10 centimes in een af
wijkende kleur is gedrukt, 
omdat de kleur van de 
eerste oplage uidiep en 
afgaf op enveloppes en 

albumbladen. Het artikel 
toont ook een paar vignet
ten. Deze zijn trouwens 
eigenlijk veel fraaier dan 
de zegels, het zijn Art 
Nouveau vignetten die 
lijken op de posters die 

men in die tijd veel zag. 
Engelsen zijn gek op hon
den, dat blijkt in datzelfde 
nummer. Over 4 pagina's 
wordt in bovengenoemd 
blad een filatelistische 
ode aan de Labrador 
Retriever gepresenteerd. 
De eerste zegel met deze 
fraaie en vriendelijke 
hond verscheen reeds in 
1894 in Newfoundland. 
Het is een veelzijdig ras, 
dat ontwikkeld is voor 
de jacht maar ook zeer 
geschikt is als blinde-
geleidenhond (in die 
hoedanigheid staat hij op 
veel zegels) of speurhond. 
Beroemde eigenaren van 
dit ras zijn Bill Clinton, 
Vladimir Poetin, Baden 
Powell en Prins William 
van Engeland. 
De omnibusserie "vorsten 
van Engeland" is inmid
dels aangeland bij het 

huis Stuart. Hierbij veel 
beroemde koningen 
en koninginnen zoals 
koning Charles I die 
aan de basis lag van de 
Engelse burgeroorlog, en 
onze "eigen" William en 
Mary. De Gibbons Stamp 
Monthly van juli 2010 
inventariseert de uitgiften 
die in andere landen zijn 
verschenen van de telgen 
van dit vorstengeslacht. 
Hierbij ook de diverse 
troonpretendanten welke 
in ballingschap verbleven. 
Opvallend om te zien dat 
er in Barbados een aantal 
zegels is verschenen 
waarbij meer dan eens 
schilderijen zijn gekozen 
welke een heel andere 
vorst weergeven dan men 
op de zegel vermeld. Met 
onderzoek kan men daar
door een hele leuke draai 
geven aan een themati
sche verzameling, omdat 
de afgebeelde personen 
"vorsten" zijn welke 
normaal nooit een eigen 
zegel zouden verdienen. 

Enige tijd geleden over
leed de Belgische filatelist 
Willy van Riet. Hij was 
een van de sleutelfiguren 
binnen de Studiekring 
Eerste en IWeede Wereld
oorlog. In het derde num

mer van het tijdschrift van 
deze vereniging, wordt 
postuum een artikel van 
zijn hand gepubliceerd 
genaamd "de eerste 
wereldoorlog anders". Dit 
anders uit zich erin, dat er 
in plaats van de gebrui
kelijke lijn, veelal gebruik 
wordt gemaakt van frag
menten uit dagboeken en 
ooggetuigenverslagen. 
Het beeld wat aldus wordt 
verkregen is dat van de 
gewone soldaat. Het 
artikel wordt geïllustreerd 
met een aantal poststuk
ken uit de grote oorlog. 

Stamp and Coin Mart 
toont regelmatig stukken 
uit de koninklijke post
zegelverzameling. In het 
augustusnummer wordt 
aandacht besteed aan een 
zeldzame zegel van New 
Brunswick met de afbeel

ding van Charles Connel, 
de postmaster General 
van de kolonie. Connel 
was in 1859 benoemd. 
Kort daarna werd in de 
kolonie omgeschakeld 
van de Engelse munteen
heid op de Dollar. Nieuwe 
zegels waren daarom 
nodig, welke werden 
gedrukt door de Ameri
can Banknote company. 
Ongebruikelijk genoeg 
droeg de zegel van 5 cent 
de afbeelding van Connel 
zelf Hoe dit kon is een 
raadsel. Sommigen zeg
gen dat dit is gebeurt op 
initiatief van een van zijn 
medewerkers toen bleek 
dat er maar 4 ontwerpen 
beschikbaar waren voor de 
5 zegels. Een andere the
orie is dat Connel zelf op 
het idee was gekomen om 
een van zijn dochters een 
plezier te doen. Niettemin 
bedacht hij zich dat het 
misschien niet zo'n goed 
idee was, en besloot hij 
om de complete oplage te 
kopen en thuis te verbran
den. Zoals zo vaak bij dit 
soort zegels, ontsnapt er 
toch een en ander aan de 
vlammen. Naar schatting 
bestaan er momenteel nog 
zo'n 50 exemplaren, allen 
ongebruikt. 
In hetzelfde nummer 

VERKADE 
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wordt aandacht gevraagd 
voor de vergeten Machins. 
De eerste serie van deze 
monsteruitgifte, ver
scheen in het predecimal 
tijdperk. U weet wel, toen 
er nog gewoon 12 pence 
in een shilling en 20 shil
lings in een pond. Deze 
relatief kleine serie biedt 
minstens zo veel moge
lijkheid tot specialisatie 
als zijn grote broer. Wat 
bovendien opvalt is dat in 
deze set de enige Machins 
met waardeaanduiding 
rechts zijn opgenomen. 
De prijzen zijn echter 
relatief laag gebleven. 
Het artikel geeft in detail 
welke bijzonderheden 
er zijn op het gebied van 
gom, fosfor, ontwerp, 
boekjes en rollen. 

Aantekenen 
Vroeger, toen er nog aante
kenstrookjes waren, waren 
deze in de meeste landen 
wit met een rood kader. In 
Oostenrijk zijn deze sinds 
de invoering altijd opval
lend anders geweest: zwart 
op geel papier. Deze zijn 
als verzamel en studieob
ject zeer populair. In het 

herfstnummer van Austria 
staat een uitgebreid artikel 
over aantekenen in Oosten
rijk tussen 1789 en 1918. 
De nadruk van dit artikel 
ligt overigens niet op de 
gele strookjes, hierover 
is al zo veel gepubliceerd 
dat de auteur zich er hier 
vanaf maakt met een kort 
hoofdstuk en een paar 
mooie kleurenafbeeldin
gen van gelopen stukken. 
Veel meer ruimte wordt 
besteed aan het aanteke
nen voordat deze strookjes 
in 1885 zijn ingevoerd. 
De eerste keer dat het aan
tekenen wordt genoemd 
is in 1695. Aangetekende 
brieven uit deze tijd zijn 
echter schaars uit deze 
tijd. Dit komt door de aan
merkelijk hogere tarieven, 
alsmede door het feit dat 
post sowieso al vaak per
soonlijk door de bode werd 
afgegeven. 
Er bestonden ook geen 
speciale stempels voor aan
tekenen. Een aanduidmg 
NB (Nota Bene = neem 

hier goede notitie van) in 
inkt of rood poüood was 
voldoende. Meestal werd 
dit vervormd tot een "#", 
omdat dit sneller kon 
worden geschreven. 
De posterijen gebruikten 
drie formulieren voor deze 
service: het afgifteformu
lier (dat door de klerk aan 
de afzender werd gegeven), 
het ontvangstbewijs (dat 
door de ontvanger werd 
getekend) en de ontvangst
bevestiging (welke naar de 
afzender werd verstuurd). 
Deze werden tot 1830 
lokaal gedrukt, wat leidt 
tot een fraaie veelheid aan 
ontwerpen, (tip voor ver
zamelaars: deze zijn nog 
relatief goedkoop te vinden 
en duiken nog af en toe 
op uit bedrijfsarchieven) 
De ontvangstbewijzen zijn 
hiervan het schaarst, om
dat deze door de posterijen 
werden behouden. Latere 
versies zijn meer stan
daard, en na 1850 worden 
de ontvangstbevestigingen 
verstuurd met een zegel 
erop. Ook verschijnen ze 
dan in andere talen dan 
Duits. 

Later werden stempels 
ingevoerd met teksten als 
Recommandirt of afgekort 
Recom. Vaak was dit een 
los stempel, maar soms 
ook werd de tekst opgeno
men in het datumstempel. 
Na de invoering van de 
postzegels zijn deze stem
pels een tijd doorgebruikt. 
Het aantekenrecht werd 
met postzegels betaald. 

welke op de achterzijde van 
de brief werden aange
bracht. 

Benedictus: patroon van 
Europa 
Een belangrijk deel van het 
zomernummer van Gren
zeloos, het Bulletin van de 
vereniging van verzame
laars van Verenigd Europa/ 
Verenigde Naties wordt 
gevormd door een artikel 
van Marcel van Graven over 
de heilige Benedictus. 
Deze werd in 480 geboren 
in Nursia en is de grond
legger van de klooster
orde der Benedictijnen. 
Verschillende landen 
hebben in de loop der jaren 
postzegels aan Benedictus 
en zijn orde gewijd. De H. 
Benedictus wordt ook wel 
de profeet en vader van vele 
volkeren genoemd. In 1965 
proclameerde paus Paulus 
VI hem tot beschermhei
lige van Europa en dat 
verklaart ook de aandacht 
die in Grenzenloos aan 
deze heilige geschonken 
wordt. 
Omstreeks 529 stichtte 
Benedictus het wereldbe

roemde klooster Monte 
Cassino, het moederkloos
ter van de orde, gelegen 
op een heuvel ten westen 
van het stadje Cassino in 
Italië. Het klooster werd 
diverse keren verwoest, 
o.a. door de Longobarden 
en de Saracenen. Zijn 
grootste bloei beleefde het 
klooster tussen 1050 en 
1150. Het was in deze tijd 
een van de belangrijkste 
centra van wetenschap
pelijk en monastiek leven 
in WestEuopa. Door een 
aardbeving stortten de ge
bouwen in 1349 in, maar in 
de volgende eeuwen werd 
het opnieuw en groots 
opgebouwd. In de Tweede 
Wereldoorlog werd het 
kloostercomplex door 
geallieerde luchtbombar
dementen, in de Slag van 
Cassino, opnieuw volledig 
vernietigd. Polen heeft na 
deze slag een aantal op
drukzegels uitgegeven. Het 
beroemde boekenbezit van 
het klooster bleef bewaard. 
Vijftien jaar later kwam de 
herbouw in oude stijl en 
omvang gereed. 
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Wffl Afb. 2. Briefomslag van 26 
juni 1865 van Breda naar 
Deventer. Zoals m die tijd 
normaal was, betaalde de 
geadresseerde het port (10 
cent), in inkt aangegeven met 

"10" op de voorzijde (links). 
De adressering is wel bijzon
der "Dezen brief mot bezeurgt 
worden bij den jongsten zeun 
en bij de dochters van den 
heer Röntgen te Deventer. Ze 

wonen in de Assenstraat, er 
staat meestal een stookwagen 
voor de deur. De kelder staat 
nog al dikwijls open.  Ze 
ver1:oopen lekkeren Cognac." 
Het zal duidelijk zijn dat de 

Posterijen geen moeite had
den deze briefte bezorgen 
wat op 27 juni 1865 gebeurde, 
zie stempel Deventer op de 
achterzijde (rechts). 



VAN LOKVEN FILATELIE BV 

Elk voor en najaar organiseren wij 
een veiling met een kwaliteitsaanbod 

^ e t ^ j j e g e l s en series, goede ver7amelingen 
BMHMIlpte nalatenschappen. 

Voor deze veiling vragen wij doorio 
materiaal! Ook contante aan' 
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VANIOKVEHFIUTEIIEBV 

Bakkerstraat 22 
6041 JR Roermond 

Tel. +31(0)475 ■ 563 500 

NU TE KOOP! 

Nu te koop: de cdrom 'Filatelie 
laargang 20og'. Alle elf edities uit de jaargang 

2009 gedigitaliseerd. Als u deze cdrom wilt bestellen, kunt u 
een bedrag van 10 euro overmaken op INGrekening 706968 ten name van 

de penningmeester van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
in Leiden, onder vermelding van 'Jaargang 2009 op cdrom'. 

Let op: vermeld bij uw overschrijving naar welk adres de cdrom 
moet worden gezonden. Met de toezending kan enige tijd gemoeid zijn. 

ADVERTEREN IN FILATELIE? 
Bel Bureau de Troye! ^ 
Telefoon 036''5384528 

WWW.VANLOKVEN.NL 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engrosposten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtAdam) 

http://www.vanlokven.nl


^^missssm 
Opgaven voor deze rubriek in 
het novembernummer 2010 
(verschijnt 9 november 2010) 
moeten uiterlijk op i septem

ber 2010 in het bezit zijn van 
de redactie van 
'Filatelie', Postbus 84, 
3645 ZK Vinkeveen (tot 1 sep.) 
of Postbus 30014, 
1303 AA Almere (na i sep.) 
of op die datum per email 
(redartie@dcjilatelic nl) zijn 
ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermelden: 
datum, plaats, locatie, adres 
locatie, openingstijden en een 
telefoonnummer voor nadere 
informatie. Er wordt slechts 
één telefoonnummer vermeld. 
Emailadressen of adressen van 
websites worden niet opgeno

men. Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of notaris 
worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, kan 
de redactie niet garanderen 
dat de genoemde evenementen 
ook op de aan haar opgegeven 
data en tijdstippen doorgang 
vinden. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de evene

mentsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
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 organisatoren te bellen. 

TENTOONSTEUIHGEN 
EN MANIFESTATIES 

iio oktober: 
Lissabon. Postural 2010, FIP
tcntoonstellm^ Hal i van de As
sociaeao Industrial Portuguesa, 
Parque des Nacoes. Onegeveer 
3.000 kaders, alle tentoonstel

^ lingsklassen. 
— 15,16,17 oktober: 
° Apeldoorn, Postex 2010, Ameri
^ cahal. Laan van Erica 50, Cat 2 
"■ en 3 tentoonstellmg met i en 2 
J kadennzendmgen, jeugdm
L̂  zendmgen en een promoties. 
^ Voor meer 
■̂  informatie. info(5)postex nl 
12 1517 oktober 
3 Apeldoorn 
" 4gste Dag van de Aerojilotelie 
2 Luchtposttentoonstelling van 
^ De Vliegende Hollander tijdens 

de POSTEX 2010 m de Ameri

C Q £ cahal Thema65 Jaar Herstel 
3 7 0 LuchtpostNederlandIndie. 

Zie ook: 
www deulie^endehollander com 
Openingstijden tentoonstel
ling: Zie POSTEX 2010 
22,23, 24 oktober: 

Weert. 
Rajo 2010  LimphiIcxXL, organi
satie pzv Filatelica Weert e.o. 
Cat 2 en 3 tentoonstelling in de 
Phlips van Horne Scholen
gemeenschap, Wertastraat i. 
Weert 
2731 oktober: 
Johannesburg (ZuidAfrika). 
Jobur^ 2010, internationale 
postzegel tentoonstelling an
nex 23'" African International 
Stamj) Exhibition. Hall 1 van het 
Sandton Convention Centre. 
Ca. 1.500 kaders, Erehof, ex
positie van materiaal uit de ar
chieven van de ZuidAfrikaanse 
posterijen, ca 100 handelaren
stands. Openingstijden nog 
onbekend Informatie P.O. 
Box 412505, Craighall, 20024 
ZuidAfrika, info^jobur^
2oiostampshow co za of luiuiu 
jobur320iostampsliou) co za. 
6 november 
Ede. Grote Postze^elda^ met 
diverse handelaren, volop 
gelegenheid om te ruilen en 
een aparte jeugdboek. Nieuwe 
locatie. Ons Huis, Prinsesse
laan. Tel: 0318641647 
www de l̂obeede nl 

2223 3?"'= 
Gouda: de Bnei;enbeurs i8e 
internationale beurs voor post
geschiedenis, postwaardestuk
ken, literatuur, etc. Sporthal 
'De Mammoet' Calslaan loi , 
1017 uur (za) en 1117 uur (zo). 
Thema. Oorlog en Vrede. 
Info luiuiu brieuenbeurs com 
Email: info@bneuenbeurs com 
28 april 1 mei: 
Luxemburg: Philalux, FEPA
tentoonstellm^ Foire Internatio
nale, LuxemburgKirchberg 
Klassen: Thematische en tradi
tionele filatelie; postgeschiede
nis, literatuur en jeugd. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

9 september: 
Kloetinge. Amicitia, Schim
melpennickstraat 14,1017. 
Tel: 0113227945. 
11 september: 
Bilthoven. FCG OostEuropa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, Bos
laan i, 1016 Tel: 0346572593 
(na 19 uur) 
De Meern. De Schalm, Oranjel
aan 10, 912. Tel: 0348443237. 
Dronten. Kerkcentrum 'Ópen 
Hof', Copernicuslaan, 1330
1630 Tel: 0321314305 
Hilversum. 'De Koepel', Kapit
telweg 399a, 12301530. Tel: 
0356216261 
Hoofddorp. ANBOgebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1016. Tel
0235613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12301630. Tel: 
0228513450 (na 19 uur). 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg 30,131615. Tel: 
0334943220 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Tel: 010

5916747
12 september: 
AnnaPaulowna, Ontm.Cntr. 
Veerbrug, Sportlaan 21, 93013. 

Tel. 0223531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal, Vmbo
college Boxtel, Baanderheren
weg 2,1013 Tel 0411688620 
Venlo. Zalencomplex 'Limi
anZ', Kaldenkerkerwegi82b, 
1013. Tel 0773820064 
Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,1013 tel. 024
6414349/6413608. 
16 september: 
Kerkrade. Cafe Rolduc, 
Zonstraat33,va 19. Tel: 045
5415088. 
18 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberasstraat, 93015. Tel
0297343885/340257. 
Apeldoorn. Het Bolwerk, 
Ravelijn 55,1016. Tel: 055
3558600 
Boskoop. 'De Stek', Put
telaan 148 (naast Aldi), 
1317 Tel: 0182615136/0172
216059/215264 (zaal). 
Hilversum. 'De Koepel', Kapit
telweg399a, 12301530. Tel
0356216261. 
Markelo. Socuruimte sporthal 
'De Haverkamp', 1016 Tel
0547363000. 
Mijdrecht. De Meijert, Dr.J v.d. 
Haarlaan 6, 913 
Tel: 0297289322. 
Waalwijk. Hotel Waalwijk, 
Burg vandeKlokkenlaan55, 
0917. Tel: 0416274038 
Woerden. Al Band, 'Excelcior', 
Singel 45a, 93015 Tel 0348
481070/488770 
Woudenberg. De Camp, 
Bosrand 1517,131630. Tel. 
0332863510 
19 september: 
Markelo. Socuruimte sporthal 
'De Haverkamp', 1016 Tel 
0547363000 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,101230. Tel: 
0224298416. 
Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', Van Doiemen
straat ia, 9301230 Tel. 0413
367786 
21 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg Sloten
maker de Brumeweg 272, v.a. 
141430 Tel: 0243974654. 
25 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,1016 Tel: 
0235613929 (na 20 uur) 
Capelle a/d IJssel. De Trefterp, 
Marsdiep i, 1017. Tel: 010
4508474. 
Deventer. Wijk en zalencen
trum Van Vlotenlaan, Van 
Vlotenlaan 85,1016. Tel: 
0570644136. 
Dordrecht. Gravenhorst te 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
1016. Tel: 0786140706 
Enkhuizen. Wijkcentrum IJs
selzand. Anjerstraat i, 1317. 
Tel 0229852837 
Hilversum. 'De Koepel', Kapit
telweg 399a, 12301530. Tel: 
0356216261. 
LeerBingum (D). Dorfgemein
schaftshaus, Ziegelstr 15,915. 
Tel: 004949546346 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316 Tel 
0475321179 
Zwolle. Clubgebouw van Jubal, 
Geert Grootestraat 1,1015. tel. 

0384216493. 
26 september: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, 912. 
Tel. 0227542286. 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,1015 Tel. 
0263271979. 
Lichtenvoorde. 'De Swite', 
Hendrik Leemreizestraat 2, 
101630. Tel: 0544375707, na 
18 uur. 
Wijk bij Duurstede. Vikinghal, 
Karolingerweg 234,1115. Tel
0622650760. 
27 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg Sloten
maker de Brumeweg 272, v.a 
191930. Tel. 0243974654. 
2 oktober: 
Groningen. Huize Patrimo
nium, Berkenlaan, 1016. Tel 
0505349131. 
Heeze. Cafe de Brug, 
Ginderover 2,1217. Tel: 040
2263192 
Hilversum. 'De Koepel', Kapit
telweg 3993,12301530. Tel: 
0356216261. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi
straat i, 1016. Tel. 0252
411406 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt4,1014. 
Tel. 0529432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,131516. Tel
0341256163 
Oosterhout (Zuid). Wijkcen
trum De Bunthoef, Bloemen
hof 2,1316. 
Waalwijk. Buurthuis Bloe
menoord, Bloemenoordplein 
3, 913 Tel: 0416337982 
3 oktober: 
Heemskerk. Kennemer Col
lege, Plesmanweg450,1016 
Tel 0623271149. 
Obdam. Ver. gebouw De Brink, 
Dorpsstraat 153 naast RK kerk, 
gi2. Tel. 0226452047. 

VEILINGEN 

26 september: 
Zwijndrecht. 
Sheraton & Peel. Veiling: post
zegels en poststukken 
Catalogus, uiuiuijilatelist com 
Rene Hillesum Filatelie, 
Zwijndrecht 
078 610 15 20 (Let op. nieuw 
adres/telefoonnummer). 
7,8, 9 oktober: 
Amstelveen. 
Corinphila, algemene veiling. 
Catalogus: www corinphila nl. 
Tel 0206249740 
14 oktober: 
Amstelveen. 
Corinphila. 2e gedeelte 'col
lectie drs L G. Klaassen' 
Catalogus: www corinphila nl 
Tel: 0206249740. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 
14 september 2010 
Dag van de Postzegel 2010 
postzegelvel met 10 gelijke 
postzegels (gegomd) 
29 september 2010 
Film/estiual postzegelvel met i 
postzegel (zelfklevend) 
12 oktober 2010 
Stop Aids Nou): postzegelvel 
met 10 postzegels, waarvan 
6 verschillende postzegels 
(gegomd) 
9 november 2010 
Kinderpostzegels 2010 post
zegelvel met 6 verschillende 
postzegels (gegomd) 
23 november 2010 
Decemberzeaels 2010. postzegel

vel met 20 postzegels, waarvan 
10 verschillende postzegels 
(zelfklevend) 

Persoonlijke Decemberzeaels 2010: 
postzegelvel met 10 gelijke 
postzegels (gegomd) 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082,2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 070

3307500 
Infolijn. 0703307575 
Fax 0703608926 
Internet www muscom nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 1017 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 1217 
uur Het museum is gesloten 
op maandagen en verder op 
tweede paasdag, tweede pink
sterdag, Koninginnedag, 25 
december en i januari. 
Toegangsprijzen volwassenen 
7.50 euro, 65plussers 6 euro 
(identiteitsbewijs verplicht). 
Kinderen tot 3 jaar graüs, 
4 t/m i2jarigen 4 euro. CJP 
5 euro, Museumkaart gratis 
Andere kortingen: zie www 
muscom.nl 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand is er 
gelegenheid om origineel 
materiaal uit het depot van de 
postwaarden te bestuderen. U 
kunt het materiaal in het depot 
alleen op afspraak bezichtigen. 
De eerstvolgende onderzoeks
dagen zijn op 
donderdag 16 september, 28 
oktober en 18 november Als 
u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens of Harriet 
van der Veen (telefoon 070
3307563 of 3307567) of stuur 
een mailtje aan merkelens@)mijs
com nl of hudueen(5)muscom nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheekvan het 
Museum voor Communicatie 
IS na telefonische afspraak 
met mevrouw Spiekman 
(0703307570, 's morgens) te 
raadplegen. 

BONOSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar' Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibhotheek in Baarn 
met meer gebonden aan de 
openingsüjden (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 {www knbj nl) en het 
aankhkken van de Bibliotheek
tab bereikt u de informatie 
die betrekking heeft op de 
prachtige collectie die in Baarn 
bewaard en ontsloten wordt. 
U vindt er een overzicht van de 
lopende tijdschriftenabonne
menten, 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) tijd
schriften wordt hard gewerkt. 
Als u wilt weten of een bepaald 
boek of tijdschrift aanwezig is, 
dan kunt u dit met behulp van 
een elektronisch informatie
aanvraagformulier opvragen 
Het antwoord ontvangt u per 
email. Voor alle andere vragen 
kunt u ons op de gewone wijze 
emailen (bibliothEek(3)knb/nl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard' 

http://muscom.nl
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INVOERING 
CIJFERFRANKERING 

Inmiddels weet iedereen wel, 
dat we sinds i juli zoro niet 
meer uitsluitend frankeren 
met postzegels die een 
geldelijke waarde hebben in 
gulden of euro. We frankeren 
sindsdien ook met Nederland 
I of 2, Europa i of Wereld 
I. Kortom, op i juli werd in 
Nederland de cijferfranke
ring ingevoerd. Dit is een 
nog grotere verandering dan 
de invoering van de euro, 
omdat hierbij geen sprake 
meer is van een aanduiding 
in een munteenheid. Er is nu 
door TNT Post een compleet 
nieuw frankeersysteem 
ingevoerd. Uiteraard kunnen 
we dit niet ongemerkt voorbij 
laten gaan en is er aan deze 
gebeurtenis een bijzonder 
poststempel gewijd. 

^^jSïïï^.^, 
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Het ontwerp is gebaseerd 
op een dagtekeningstempel 
van het type 'kortebalkstem
pel' met de aanduiding 
i.VII.io09, aangevuld 
met de tekst INVOERING 
CIJFERFRANKERING en 's

GRAVENHAGE, i juli 2010. 
In het stempel is tevens een 
grote uitvoering van het cijfer 
I te zien, dat betrekking 
heeft op de cijferfrankering 
Nederland i. Immers, op de 
meeste nieuwe postzegels 
is deze i nu te zien. Omdat 
de meeste postzegels die 
op I juli zijn uitgegeven 
een permanent karakter 
hebben is gekozen voor een 
ontwerp, dat gebaseerd is 
op een normaal dagteke
ningstempel, zoals we dit op 
de postkantoren aantroffen 
tot 2007. Tezamen met de 
postzegel vormt het stempel 
op een maximumkaart een 
mooi geheel. 

Lang leve het bos! 
Op 17 augustus werd een bij
zonder poststempel gebruikt 
ter gelegenheid van de uit
gifte 'Lang leve het bos'. Dit 
stempel is ontworpen door 
Birza Design in Deventer. 
In het stempel zien we een 
stapel boomstammen met 
daarin zichtbaar alle facetten 
die in de postzegels terug te 
vinden zijn. 

'^''S /eve V>e'L'°° 

Beide poststempels zijn aan
gevraagd door de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie. De leden die lid 
zijn van de nieuwtjesdienst 
van deze vereniging ontvan
gen vanzelf afdrukken van de 
stempels op hun maximum
kaarten. Als extra service 
voor andere verzamelaars 
is het ook mogelijk om een 
afdruk van beide stempels op 
eigen poststukken te verkrij
gen. Voor het stempel 'Invoe
ring cijferfrankering' worden 
uitsluitend postzegels 
gestempeld die op i juli zijn 
uitgegeven en de postzegels 
'Lang leve het bos' worden 
uitsluitend gestempeld met 
het bijbehorende stempel 
van 17 augustus. Let op, dat u 
een voldoende gefrankeerde 
retourenvelop insluit! Uw 
stempelverzoek kunt u rich
ten aan R. van der Leeden, 
Laan van Meerdervoort 870, 
2564 AS Den Haag. Doet u 
dit uiterlijk 25 oktober 2010. 

WILT U i n s 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 

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 
Prieelvogehveg 5 
1J49 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
¥OQR HET OPGEVEN VAN 
EEi RLEINi ANMONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie is verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

AnENTIE! 

Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer:. 

^
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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 afschrijven van het verschuldigde bedrag van 
zijn/haar eigen bank of gironummer. 

(handtekening). 

Ten name van:.. 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondenekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bi| de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 
ALAND 
308'io. Kerkramen. Geza
menlijke uitgave met Macau. 
€ 0.80; blok € 1.60. Tweemaal 
detail van glasinloodraam 
met St. Olaf in kerk van 
Joraala. 

lög'io. Natuur van Aland. 
€0.80,'Europa'(€0.85). 
Resp. kust bij Eckerö, rots 
bij Sund. 

ALBANIË 
2010. Albanië en Italië. 
40 L. Tekst 'Twee landen, ëén 
zee, één vriendschap' met 
emblemen. 

ANDORRA FRANS 
i24'io. Postzegeltentoon

^ stelling Antverpia 2010. 
'- € 0.70 (met sierveld).Ambas
° sadegebouw in Brussel. Op 
^ sierveld embleem tentoon
L" stelling. 
^ 75'io. Europa, kinderboe
^ ken. 
^ €0.56. Spiegel. 
"̂  2i6'io. Auto. 

€0.70. Ferrari 328 GTS 
(1985). 
i27'io. Schilderes Carme 
Massana (1934). 
€ 0.95. Schilderij 'Dode 
natuur'. 

ANDORRA SPAANS 
65'io. Europa, kinderboe
ken. 
€ 0.64. Kindergezicht en 
boek. 

i6'io. Cultureel erfgoed 
'Les Falies'. 
€ 0.64. Persoon met rode 
cape en vuurboog. 

i6'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
€ 0.78. Wereldbol en em
bleem kampioenschap. 
ög'io. Hergebruik. 
€ 2.49. Gedraaid lint. 

ARMENIË 
65'io. Herdenking over
winning Tweede Wereldoor
log 65 jaar geleden. 
350 d. Overwinningsmonu

ATHOS (Heilige Berg) 
ii5'io. Flora en fauna, I. 
€ 0.58, 0.72,1., 2.43, 3.. 
Resp. viooltje (Viola athois 
W. Bekher), judasboom 
(Gereis siliquastrum L.), 
aardbeienboom (Arbutus 
unedo), Europese boomkik
ker (Hyla arborea), boomhei 
(Erica arborea). 

2i6'io. Flora en fauna, II. 
€ 0.50. 0.58,0.72, 2., 2.50. 
Resp. koekoeksbloem (Silene 
orphanidis), nachtegaal 
(Luscinia megarychnos), 
ree (Capreolus capreolus), 
laurier (Laurus nobilus L.), 
smaragdhagedis (Lacerta 
viridis). 

AZERBEIDZJAN 
i85'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Blok 0.60 m. Stadgezicht 
Shanghai met doorlopend 
beeld op rand met beeldmerk 
tentoonstelling. ■ 
i86'io. looste geboortedag 
A. Alekperov (19101963). 
20 m. (ook ongetand). Por
tret acteur met filmscènes. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
264'io. Europa, kinder
boeken. 
I., 1.50 KM. Resp. pop, 
kindergezicht. 

264'io. Historische litera
tuur. 
I. KM. Scène uit ballade 'Ha
san Aga's wife'. 
i56'io. Heilige plaats mos
lims Ajvatovica 500 jaar. 
1.50 KM. Ridder met vlag. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
i6'io. Pelgrimsplaats 
Medjugorje. 
Vijfmaal i. KM. (samen
hangend). Parochiekerk van 
St. James met vlaggen en 
pelgrims, kruis, beeld van Ko
ningin van de Vrede, hand met 
rozenkrans, detail van beeld. 

igó'io. Vergadering 
cultureel historisch instituut 
'Matrix Croatia'. 
I. KM. Vuurtoren. 

' BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i56'io. Historische 
wapens. 
1.80, 2., 5. KM. Resp. 
zwaarden, knots 'Morning 
Star', geweer. 

BULGARIJE 
225'io. Jaar van de Biodi
versiteit. 
Blok 1.50 L. Muizen en 
harten. 

86'io. 150ste geboortedag 
Emanuil Manolov (1860
1902). 
I. L. Portret componist. 
86'io. looste geboortedag 
Robert Schumann (1810
1856). 
I. L. Portret Duitse com
ponist. 
96'io. Honden van de 
Balkan. 
Blok 0.60 L. Verschillende 
hondenrassen. 

io6'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
Blok 2.10 L. Portret Jules 
Rimet (18731956) en we
reldbeker. 
i66'io. 2ooste sterfdag St. 
Procopius of Varna. 
0.60 L. Portret martelaar. 

CYPRUS TURKS 
46'io. Wereldmilieudag, 
meeuwen. 
0.25, 0.25, 0.30, 0.30 NTL. 
Resp. Larus audonii, Larus 
melanocephalus, Larus 

ridibundus, Larus genei. Alle 
zegels met pandabeeldmerk 
WWF*. 

" ï K ^ 
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DUITSLAND 
i7'io. 'Udogrammen', teke
ningen van protestzanger 
Udo Lindenberg (1946). 
€ 0.45, 0.55. Resp. schip 
'Andrea Doria', 'Extra Trein 
naar Pankow'. 
i7'io. Historische post
koets. 
€ 1.45. Vierzits postkoets uit 
1858. 
i7'io. 300 jaar porseleinfa
bricage in Duitsland. 
€ 0.55. Deel uit schilderij van 
Paul Kiessling (18361919) 
'August de Sterke met de 
Arkana'. 

i28'io. Internationale 
boekenbeurs Frankfurt. 
€ 1.70. Portret Argentijnse 
schrijver Jorge Francisco 
Isidoro Luis Borges (1899
1986). 
i28'io. Recordvlucht Elly 
Beinhorn (19071938) 75 jaar 
geleden. 
€ 0.55. Vliegtuig type Bf 108 
'Taifim' en portret van pilote. 

i28'io. looste geboortedag 
Moeder Teresa (19101997). 
€ 1.30. Portret katholieke 
zuster en oprichtster orde 
'Zusters van Naastenliefde'. 

«Die Armut wurde nicht von 
Gott geschaffen. Die haben ^ 
wir hervorgebracht, ich und i 
du mit unserem Egoismus.«! 
Muttei Teresa 19101997 

Deotscliland 70 

i28'io. Voor de jeugd, 
stoomschepen. 
€ o.45ho.20, 0.55+0.25, 



0.55+0.25,1.45+055 Resp. 
s.S. 'Deutschland', s.s.'Aller', 
s.S. 'Imperator, s.s. 'Colum
bus'. 

FRANKRIJK 
26'io. Instituut Menselijke 
Paleontologie in Parijs loo 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Monaco. 
€ 0.56. Portretten stichters 
prehistoricus Abbé Breuil 
(18771961) en prins Albert 
I van Monaco (18481922) 
met gebouw en grot met 
bewoners. 
i26'io. Tuinen van Giverny. 
Velletje met tweemaal € 2.22. 
Afbeeldingen van schilderij 
'Vijver met waterlelies' van 
Claude Monet (18401926), 
met bruggetje. Doorlopend 
beeld op rand. 

i26'io. De smaken van 
Frankrijk, I. 
Twaalfmaal 'Lettre prioritaire 
20 g' (in postzegelboekje). 
Kaviaar, Chapon (kapoen), 
Fourme d'Ambert (kaas), 
Tarte Tatin (appeltaart), 
waterkerssoep, Pontl'Eveque 
(kaas), Flamiche (kaastaart), 
Blanc Manger (pudding), 
Eclade (mosselgerecht), 
BaeckaofFe (Elzasser stoof
schotel uit de oven), Tomme 
des Pyrenees (kaas), mirabel
lentaart. 
i26'io. De smaken van 
Frankrijk, II. 
Twaalfmaal 'Lettre prioritaire 
20 g' (in postzegelboekje). 
Quenelles (luchtig ovaal 
rolletje), Normandisch kalfs
lapje, Maroilles (kaas), Cla
foutis (kersenvlaai) Gougère 
(kaassoesje), Tian (ovenscho
tel met groenten), Brocciu 
(kaas), rode abrikozen in ho
ning, Bretonse kreeft, snoek 
in boterwijnsaus, Chaource 
(kaas), ParisBrest (dessert
gebak met amandelen). 

i46'io. Sojoezraketin 
Guyana. 
€ 0.85. Lancering raket in 
Kourou met palmboom en 
toekan. 

f s r y t y ^ i r r l F N C u y A N E 
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i46'io. Nice 150 jaar bij 
Frankrijk. 
€ 0.56. Stadsgezicht met 
bergen op achtergrond. 
i46'io. Romeinse kunst in 
Frankrijk. 
Twaalfmaal 'Lettre prioritaire 
20 g' (in postzegelboekje). 
Kunstwerken in; Tournus, 
Boule d'Armont, Serrabone, 
l'ile Bouchard, NohantVic, 
ClermontFerrand, Saint
Jacques de Guéret, Saint
Sever, L'Abbeye de Ctteaux, 
Angoulême, Cluny, Conques. 
i56'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
Velletje met viermaal € 0.85; 
blok€ 5. (zilverdruk). Benen 
en bal, spelers, parlement 
in Pretoria, panorama van 
Kaapstad met Tafelberg. Op 
rand vlaggen van deelne
mende landen en beeldmerk 
toernooi; voetballers 
i76'io. Molens. 
Velletje met zesmaal € 0.56. 
Molens in Fontvielle, Bréhat, 
Biézé, Villeneuve d'Asq, Cas
sel, MontbrunLauragais. 

i86'io. Olympische Jeugd
spelen in Singapore. 
€ 0.85. Gezichten met 
stadsbeeld Singapore en 
beeldmerk Spelen. 
206'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
€ 0.85. Frans paviljoen en 
stadsbeeld Shanghai. 
2i6'io. 'Oproep van 18 juni' 
70 jaar geleden. 
Blok € 0.56. Generaal Char
les de GauUe (18901970) met 
microfoon. Op rand tekst van 
zijn verzetsoproep. 

2i6'io. Beelden kunstena
res Louise Bourgeois (1911). 
€ 1.35. Spinvormigkunst
werk 'Maman'. 
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2i6'io. 83ste congres 
FFAP* in Parijse Concier
gerie. 
€0.56 (met label). Con
ciergerie, op label antiek 
uurwerk. 
i7'io. Marianne en Europa, 
frankeerzegels. 
€ 0.75, 0.87, 0.95,1.35,1.40, 
2.30. Marianne en Euro
pese sterren in verschillende 
kleuren. 
i7'io. Mariannezegels 40 
jaar van drukkerij Phila(g) 
poste Boulazac. 
€ I.. Uitgegeven in vier 

vellen van elk 40 zegels met 
siervelden. 
i57'io. Voormalige Franse 
gebieden in Afrika 50 jaar 
onafhankelijk. 
€ 0.87. Landkaarten Europa 
en Afrika met vlaggen van 
Europese Unie, Frank
rijk, Benin, Burkina Faso, 
Kameroen, Centraal Afrika, 
Congo, Ivoorkust, Gabon, 
Madagascar, Mali, Maureta
nië, Niger, Senegal, Tsjaad, 
Togo. 

i67'io. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Tweemaal € 0.56. Tweemaal 
bal met doelnet en slogans 
resp. 'tu y crois?', 'a fond'. 

GIBRALTAR 
306'io. Kaiane Aldorino, 
Miss World 2009. 
Blok £ 2.. Naam winnares 
en beeldmerk organisatie. 
Op rand portret. 

306'io. Overeenkomsten 
met San Marino. Gezamen
lijke uitgave met San Marino. 
Velletje met viermaal 76 p. 
'Second Tower'(San Marino), 
Moors kasteel (Gibraltar), 
Titanoberg (San Marino), 
Rots van Gibraltar. 

GROOTBRITTANNIË 
276'io. Olympische en Pa
ralympische Spelen 2012, II. 
Tienmaal i". Roeien 
(paralympisch), schieten, 
moderne pentatlon, tae
kwondo, fietsen, tafeltennis 
(paralympisch), hockey, 
voetbal, goalball (paralym
pisch), boksen. 

igS'io. Beroemde locomo
tieven. 
1", i", 67, 67,97, 97 p. Resp. 
LMS Coronation Class, BR 
Class 9F, GWR King Class, 
LNERClassAl, SRKing 
Arthur Class, LMS NW Class 
WT. 

i69'io. Medische doorbra
ken van Britse medici, 
i", 58, 60, 67, 88, 97 p. 
Resp. hartregulerende 
bètablokkers van Sir James 
Black (19242010) in 1962, 
antibiotische vermogens van 
penicilline van Sir Alexan
der Fleming (18811955) in 
1928, totale heupvervanging 
ontwikkeld door Sir John 
Charnley (19111982) in 1949, 
operatieve implantatie kunst
lens ontwikkeld door Sir 
Harold Ridley (19062001) in 
1949, ontdekking overdracht 
malaria door muskieten door 
Sir Ronald Ross (18571932) 
in 1897, CTscan ontwikkeld 
door Sir Godfrey Hounsfield 
(19192004) in 1971. 

kampioenschappen 2010 in 
Boedapest. 
300 Ft. Zwemmers. 

i2io'io. Kinderboeken: 
Winnie de Poeh. 
i", 58, 60, 67, 88, 97 p.; 
Velletje met ist, 60, 88, 97 p. 
Verschillende afbeeldin
gen van uit verhalen van 
knufFelbeer Winnie en haar 
vriendjes. 

GUERNSEY 
275'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
36,45,48, 50, 58, 80 p. 
Resp. kano, vliegtuig, dool
hof, oprichtster Agnes Baden 
Powell (18581945), berg en 
zon, embleem. 

HONGARIIE 
i86'io. 200ste geboortedag 
Miklós Barabas (18101898). 
365 Ft. Portret schilder. 
i86'io. 20oste geboortedag 
Frederic Chopin (18101849). 
240 Ft. Portret PoolsFranse 
componist. 
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i86'io. Verkiezing eerste 
premier van 'vrij' Hongarije 
20 jaar geleden. 
Blok 200 Ft. Portret Jozsef 
Antall (19321993). Opdruk 
op blok uit 1993. 
27'io. Europese zwem
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27'io. Wereldkampioen
schap triatlon 2010 in 
Boedapest. 
280 Ft. Wielrenner, zwem
mer, hardloper. 
27'io. 150ste geboortedag 
GyulaAndrassyjr. (1860
1929). 
80 Ft. Portret politicus. 

IERLAND 
i57'io. Hedendaagse Ierse 
mode. 
55.55.55.82, 82, 82 c. (per 
waarde samenhangend). 
Ontwerpen van resp. Paul 
Costelloe, Louise Kennedy, 
Lainey Keogh, John Rocha, 
Phillip Treacy, Orla Kiely. 

227'io. Frankeerzegels, 
bloemen. 
Viermaal 55 c. (rolzegels, 
los en samenhangend). 
Geranium sanguineum, Gen
tianaverna, Centaurea nigra, 
Dryas octopetala. 
297'io. Roofvogels. 
55. 55 '^- (samenhangend), 
82, 95 c. Resp. Buteo buteo, 
Aquila chrysaetos, Falco 
peregrinus, Falco colomba
rius. Ook velletje met de vier 
zegels. 

268'io. Postzegelontwerper 
en graveur Czeslaw Slania 
(19212005). Gezamenlijke 
uitgave met Zweden. 
55 c. Danspaar. 
89'io. Ierse Rolstoelbond 
50 jaar. 
55 C.Man met boog en jon — 
gen met bal in rolstoelen. ° 
239'io. Legendarische ^ 
muziekgroepen. u^ 
55, 55, 82, 82 c. Resp. ~ 
The Miami Showband, ^ 
The Drifters Showband, ^ 
The Royal Showband, The "■ 
Freshmen. Ook velletje met '^ 
de vier zegels met op rand ^ 
platenhoezen. " 



ITALIË 
2g-5-'io. Botanische tuin 
Hanbury (Ventimiglia). 
€ 0.60. Exotische bomen en 
planten in tuin met villa aan 
zee. 
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4-6-'io. Serie 'Toerisme'. 
Viermaal € 0.60. Huizen in 
Courmayeur, plein in Todi, 
landschap bij Viggiano, kust 
van eiland San Nicola bij 
Tremiti. 
4-6-'io. Bureau voor toerisme 
ENIT* 45 jaar. 
€ 0.60. Affiche met boek, 
schilderspalet en schaal 
vruchten. 
6-6-'io. 200ste geboortedag 
Camillo Benso di Cavour 
(1810-1861). 
€ 0.60. Schilderij van Michele 
Gordigiani (1830-1909) met 
staatsman. 

i7-6-'io. Assonime, as
sociatie van beursgenoteerde 
bedrijven, 100 jaar. 
€ 0.60. Beeldmerk organi
satie. 
2i-6-'io. Serie 'Gemaakt in 
Italië', Federacciai. 
€ 3.30. Beeldmerk van loo-ja-
rige federatie van staalbe
drijven. 
24-6-'io. F.C. Internazionale, 
Italiaans voetbalkampioen. 
€ 0.60. Voetballer met beeld
merk club. 
i-7-'io. Serie 'Posta Italiana', 
€ 0.05, o.io, 0.20. Envelop in 
verschillende kleuren met ba
nieren in Italiaanse kleuren. 
2-7-'io. looste sterfdag 
Giovanni Virginio Sciaparelli 
(1835-1910). 
€ 0.65. Portret astronoom 
met Mars en tekening van 
Rode Planeet. 

'Z 4-7-'io. Jubileumjaar Celes-
^ tiano. 
]2 €0.60. Paus Benedictus XVI 
^ (1927) met beeld van paus 
" CelestinoV (1215-1296). 

i6-7-'io. 400ste sterfdag 
Michelangelo Meriso da 
Caravaggio (1571-1610). 
€ 0.60. Schilderij 'David met 
het hoofd van Goliath'. 

i7-7-'io. Plautus-festival van 
Sarsina. 
€ 0.65. Beeldmerk festival 
(theatermasker) met portret 
latinist Ettore Paratore (1907-
2000) en mozaïek. 

JERSEY 
7-9-'io. Vissen. 
36, 39, 45, 55, 60, 72 p.; blok 
£ 3.-. Resp. Perca fluviatalis, 
Tinea tinea, Rutilus rutilus, 
Scardinius erythrophthal-
mus, Cyprinus carpio, Abra
mis brama; Salmo trutta. 

KROATIË 
8-5-'io. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis. 
1.55 opdruk op 1.75 kn. 
Wereldkaart met emblemen 
Rode Kruis en Rode Halve 
Maan. 
ii-6-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
4.50 kn. Benen met bal en 
beeldmerk kampioenschap. 

i-7-'io. Frankeerzegels, Kro
atische steden, opdrukken. 
4.50 op 5.-, 7.10 op 7.20 kn. 
Resp. Virovitica met 
Pejacevis-kasteel, Cavtat met 
St. Nicolaas-parochiekerk. 

LETLAND 
i8-6-'io. Vogels. 
0.35, 0.98 Lvl. Resp. Coria-
cus garrulus, Bubo bubo. 

i6-7-'io. Moderne architec
tuur. 
1.50 Lvl. Sporthal in Talsi. 

LIECHTENSTEIN 
ö-g-'io. Europa, kinderboe
ken. 
1.40 F. Kinderen, afbeelding 
uit kinderserie 'Lisa en Max'. 

ö-g-'io. Panorama, I. 
Tweemaal i.- F. (samenhan
gend met doorlopend beeld). 
Valleilandschap met bomen 
en bergen. 
ö-g-'io. Duurzame energie, I. 
I.-, 1.40, 2.80 F. Energie uit 
resp. water, hout, aard
warmte. 

ó-g-'io. Kasteel van Vaduz in 
de vier seizoenen, II. 
1.40,1.90 F. Kasteel resp. in 
herfst, winter. 

LITOUWEN 
5-6-'io. Nationaal erfgoed. 
Blok 8.- Lt. Circa 1.500 jaar 
oude eik in het Zarasai-
district. 

3-7-'io. ilag bij Tannenberg 
600 jaar geleden. 
2.45 Lt. Wapenschild met 
kroon en zwaarden. 

io-7-'io. Kretinga museum 
75 jaar. 
Tweemaal 1.35 Lt. (samen
hangend). Beeld van St. 
Jurgis, opgegraven voorwerp. 
3i-7-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
2.90 Lt. Basketballer en 
embleem Spelen. 

MACEDONIË 
5-6-'io. Milieubescherming. 
20 den. Bomen en zoete 
kastanje. 

8-6-'io. 200Ste geboortedag 
Frederic Chopin (1810-1849). 
60 den. Portret Pools-Franse 
componist en muzieknoten. 
8-6-'io. 2ooste geboortedag 
Robert Schumann (1810-
1856). 
50 den. Portret Duitse com
ponist en pianotoetsen. 
ii-6-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
50,100 den.; blok 150 den. 
Resp. Doelnet en bal, 
middenstip en bal; bal en 
deel kaart Zuid-Afrika met 
doorlopend beeld op rand. 
Alle zegels met beeldmerk 
kampioenschap. 

30-6-'io. Ohrid-zomerfes-
tival. 
18 den. Theater en beeldmerk 
festival. 

MALTA 
4-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
€ 0.37,1.19. Resp. Kinderen 
met vat uit 'Puttinu u To-
nunu', kerstscène met dorp, 
klokken en man uit 'Meta 
I-Millied ma Giex'. 
ii-6-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
€ 0.63, 2.50. Resp. kaart 
Afrika en vlaggen, mascotte. 
Ook velletje met beide zegels. 

MOLDAVIË 
30-4-'io. Europa, kinder
boeken. 
1.20, 5.40 L. (ook samenhan
gend). Resp. Boek met haan 
en paardenkar, boek met 
kindergezichten en vliegtuig. 

9-5-'io. Herdenking over
winning Tweede Wereldoor
log 65 jaar geleden. 

4.50 L. Overwinningsmonu
ment. 
ii-6-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
1.20, 8.50 L. Resp. voetballer 
en mascotte, doelman en 
embleem kampioenschap. 

MONACO 
2-6-'io. Instituut Menselijke 
Paleontologie in Parijs 100 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Frankrijk. 
€ 0.56. Portretten stichters 
prehistoricus Abbé Breuil 
(1877-1961) en prins Albert 
Ivan Monaco (1848-1922) 
met gebouw en grot met 
bewoners. 
22-6-'io. Grimaldi-forum 
10 jaar. 
€ 0.75. Ingang congrescen
trum. 

22-6-'io. Eerste Olympische 
Jeugdspelen in Singapore. 
€ 0.87. Adeten, zeilers en 
stadsbeeld Singapore met 
embleem Spelen. 

i-7-'io. Water- en luchtha-
venpolitie5ojaar. 
€0.53. Schepen en vuurto
ren. 

i-7-'io. Uitvinding voedsel 
conserveren 'inmaken' 100 
jaar geleden. 
€ 0.95. Portret uitvinder Ni
colas Appert (1749-1841). 
i-7-'io. Uitvinding gasmotor 
150 jaar geleden. 
€ 1.75 (ruitvorm). Portret 
uitvinder Jean-Joseph Etienne 
Lenoir met motor. 



i-7-'io. Tuin 'Klein Afrika'. 
€ 2.30. Tuinbeeld met exoti
sche planten. 

MONTENEGRO 
22-4-'io. Europa, kinder
boeken. 
€ 0.60, o.go; velletje met 
e 0.60, 0.90. Resp. meisje 
met boeken en kinderfigu
ren, jongen met boeken en 
kinderfiguren; boeken en 
figuren. 

i2-5-'io. 400ste geboortedag 
St. V. Ostroski (1610-1671). 
€ 0.50. Portret orthodoxe 
heilige. 
ii-6-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
€1.50. Voetbal. 
24-6-'io. Toerisme. 
€ 0.25, 0.50, 0.60,1.-. Resp. 
booten bomen, meer en 
bergen met sneeuw, grashut 
op het water, strand. 
8-7-'io. Maritieme geschie
denis. 
€ 0.25. Stoomzeilschip. 

NOORWEGEN 
i8-6-'io. 50ste jazzfestival in 
Molde. 
13.- kr. trompettist. 

i8-6-'io. Nationale Gezond
heidsorganisatie IOC jaar. 
26.- kr. Handen, voeten, 
microscoop. 

HASIOKAlfOitENIKCEN FOSrOLKEHELSEN 100 Alt 

OEKRAÏNE 
2-6-'io. looste geboortedag 
Nikolai Pirogov (1810-1881). 
1.50 Hr. Portret wetenschap
per en chirurg. 

8-6-'io. Gebroeders 
Klitschko. 

1.40 Hr. Portretten van bok
sers Vitali (1971) en Wladimir 
(1976) Klitschko. 

OOSTENRIJK 
lO'S-'io. Publiciteitscam
pagne Post. 
€ 0.55. Brievenbus met 
benen. 

i2-6-'io. I20ste geboortedag 
Egon Schiele (1890-1918) 
€ 1.40. Portret schilder. 
i4-6-'io. Simon Wiesenthal 
(1908-2005). Gezamenlijke 
uitgifte met Israël. 
€ 0.75. Portret Joods-
Oostenrijkse nazi-jager met 
Davidster. 
i4-6-'io. Tweede Weense 
bronwaterleiding 100 jaar. 
€ 0.55. Waterval, brug en 
fontein. 

20-6-'io. 75ste geboortedag 
loan Holender (1935). 
€ I.-. Portret dirigent Weense 
Staatsopera in operagebouw. 
25-6-'io. Kerken in Oos
tenrijk. 
€ I.-. Pfalzkerk in Karnburg. 
26-6-'io. 350ste geboortedag 
Johann Joseph Fux (1660-
1741)-
€ I.-. Portret componist met 
muziekpartituur en land
schap. 
29-6-'io. looste geboortedag 
Grete Rehor (1910-1987). 
€ 0.55. Portret oud-bonds-
rainister. 

3-7-'io. 'Regenboogpa-
rade'15 jaar. 
€0.55. Tekst in regenboog
kleuren met beeldmerk 
Hosi*. 
io-7-'io. Grenslandbaan 
Spielfeld-Strass naar Bad 
lüdkersberg 125 jaar. 
€ 0.65. Historische locomo
tief en elektrische trein op 
station. 

ÖSTERREICH 6 5 

i7-7-'io. Slot Grafenegg. 
€0.55. Slot uit 1294 bij 
Krems. 
23-7-'io. 150ste geboorte
dag Jugendstil-kunstenaar 
Alphons Maria Mucha (1860-
1939)-
€ 1.15. Lithografie 'La 
Plume'. 

i2-8-'io. Bisdom Eisenstadt 
50 jaar. 
€0.55. Kathedraal. 
26-8-'io. looste geboortedag 
Moeder Teresa (1910-1997). 
€ 1.30. Portret katholieke 
zuster en oprichtster orde 
'Zusters van Naastenliefde'. 
27-8-'io. Dag van de Post
zegel. 
€ 2.65-H.30. 'Railjet' met 
stadswapen en stadsbeeld 
Gmunden. 

POLEN 
27-5-'io. Stad Tczew 750 
jaar. 
1.55 Zl. Torens van brug over 
rivier Wisla. 
6-6-'io. Zaligverklaring Jarzy 
Popieluszko (1947-1984). 
1.95 Zl. Portret vermoorde 
priester. 

24-6-'io. Dominicaner 
convent van Ursuline-zuster 
750 jaar. 
1.55 Zl. Kerk en standbeeld 
in Sieradz. 
i5-7-'io. Slag bij Tannenberg 
600 jaar geleden. 
Blok 8.30 Zl. Gevechtsscène 
met doorlopend beeld op 
rand. 

PORTUGAL 
3i-5-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
€ 0.80 (rond); blok € 2.50 
(rond). Resp. bal met 
luipaardprint; voetballer en 
jachtluipaard. 

7-6-'io. Theater in Portugal. 
€ 0.32, 0.32, 0.57, 0.68, 0.68, 
0.80. Resp. Theater stukken 
resp. 'Auto da Barca do 
Inferno' van Gil Vicente, 'Os 
Lusiada' van Sa de Miranda, 
'A Gastro' van António Fer-
reira, 'El-Rei Seleuco' van 
Luis de Camöes, 'O Fidalgo 
Aprendiz' van D. Francisco 
Manuel de Melo, 'Guerras do 
Alecrim e da Manjerona' van 
António José da Silva. 

2i-6-'io. Portugese kazen. 
€ 0.32, 0.32, 0.47, 0.68, o.80; 
blok € 2.50. Resp. Raba^al, 
Serra de Estrela, Azeitao, 
Cabra Transmontano, Sao 
Jorge; Serre de Estrela met op 
rand schapen. 

24-6-'io. Borstbeelden van 
de republiek. 
Velletje met vijfmaal € 0.32, 
tweemaal € 0.68, eenmaal 
€ 0.80. Verschillende borst
beelden. 
30-6-'io. Keramiek. 
Gezamenlijke uitgave met 
Roemenië. 
€ 0.68, 0.80. Keramische 
tegels uit resp. Roemenie, 
Bulgarije. 
5-7-'io. Joodse geschiedenis 
in Portugal. 
€ 0.32. 0.57, 0.68; 
blok € 2.50. resp. synagoge 
van Tornar, Rua Nova in 
Lamego, joodse buurt in 
Castelo de Vide; historische 
afbeelding met mensen en 
dieren. 

ROEMENIË 
2g-5-'io. Paarden. 
0.60,1.- , 2.-, 2.10, 5.- L. 
Verschillende rassen resp. 
Hutsul, Arabische volbloed, 
Lippizaner, Furioso, Arabi
sche Shagya. 
9-6-'io. Beschermde fauna in 
Donaugebied. 
1.40,1.60, 2.-, 7.60 L. Resp. 
slang (Vipera ursinii), 
aalscholver (Phalocrocorax 
pygmaeus), steur (Huso 
huso), pelikaan (Pelicanus 
crispus). Ook velletje met 
de vier zegels met op rand 

stroomgebied Donau. 
9-6-'io. Kinderbescherming 
Roemenië 20 jaar. 
3.10 L. Kindergezichten en 
embleem organisatie. 
i5-6-'io. Dag van de Postze
gel, erkenning zelfstandig
heid Roemeens-orthodoxe 
kerk. 
6.- L. Wapenschild. 

29-6-'io. Keramiek. 
Gezamenlijke uitgave met 
Portugal. 
2.10, 3.10 L. Keramische 
tegels uit resp. Portugal, 
Roemenië. 
23-7-'io. Botanische tuin van 
Universiteit van Boekarest 
150 jaar. 
1.60, 2.10, 2.40, 3.-, 3.10 L.; 
blok 7.50 L. Bloemen resp. 
Clivia miniata. Magnolia 
kobus, Strelitzia juncea, 
Hepatica transsilvanica, 
Dicentra spectabilis; portret 
oprichter Dimitrie Branza 
(1846-1895). 

RUSLAND 
io-2-'io. Frankeerzegels, 
dieren. 
o.io, 0.15, 0.25, 0.30, 0.50, 
I.-, 1.50, 2.-, 2.50, 3.-, 4.-, 
5.-, 6.-, 10.-, 25.- r. Resp. 
driemaal haas, driemaal 
vos, driemaal lynx, driemaal 
eland, driemaal beer. 
9-4-'io. lOoste geboortedag 
Eugeny Feodorov (igio-
1981). 
12.- r. Portret geofysicus 
en politicus met vliegtuig 
en waarnemingsstation in 
poolgebied. 
2o-4-'io. Tanks. 
9.-, 10.-, II.-, 12.- r. (samen
hangend). Verschillende 
types resp. BT-7M, T-70, 
T-34-85, IS-2. Ook blokken 
van de zegels (in postzegel
boekje). 
25-4-'io. Steden van 'Mili
taire Glorie'. 
Velletje met vijfmaal 10.- r. 
(+ sierveld). Lauwerkrans 
en gedenkplaat met namen 
van steden: Malgobek, Elnja, 
Elets, Voronev, Luga. 
i8-5-'io. Russisch cyrillisch 
alfabet 300 jaar. 
7.70 r. Eerste pagina van 
alfabet. 

i8-5-'io. Horloges. 
Velletje met 6.-, g.-, 12.-, 
15.- r. resp. houten zakhor
loge van M.S. Bronnikov, 
driemaal polshorloge: 
'Pobeda'(i949), 'Shturmans-
kie'(i949). 'Gloria'(i99o). 



i8-5-'io. 500ste geboortedag 
Ivan Feodorov (1510-1583). 
Blok 50.- r. Portret eerste 
Russische boekdrukken met 
op rand doorlopend beeld 
van monument. 

SAN MARINO 
26-j-'io. Drie titels voetbal
club Internazionale. 
Driemaal € i.- (samen
hangend). 'Coppa Italia' 
met Italiaanse vlag en bal, 
Italiaans kampioenschap 
met aanduiding 18, Europees 
kampioen met deel Europese 
vlag. 

SERVIË 
6-5-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
22.-, 50.-Ndin.; blok 
177.- Ndin. Voetballers en 
beeldmerk kampioenschap 
met resp. landkaart Afrika, 
vlaggen Servië en Zuid-Afrika 
en kaart Afrika; benen met 
bal en beeldmerk kampioen
schap met doorlopend beeld 
op rand. 
i-6-'io. Wielrennen, Ronde 
van Servië. 
50.- Ndin. (ruitvormig). 
Wielrenners. 

28-6-'io. Kunst, iconen. 
Gezamenlijke uitgave met 
Rusland. 
50.-, 50.- Ndin. 'Moeder van 
God', 'Aartsengel Gabriel'. 

SLOVENIË 
28-5-'io. Serie 'I feel Slove
nia', houtsnijwerk. 
'D'. Duif 
28-5-'io. Europa, kinder
boeken. 
'D'; € 0.92. Resp. jongen met 
boek, trein, auto, voetbal, 
raket, vogel, schelp en kast; 
meisje met boek, kasteel, 
poppen, wekker, en luchtbal
lon. 

EUK>I>A d ^ ^ ~ 

28-5-'io. Volksverhaal 
'Kuren t'. 
€ 0.70. Wijnstok met gezicht 
van hoofdpersoon 'Kurentu'. 

28-5-'io. Sloveense poppen. 
Vijfmaal € 0.92. Verschillen
de poppen en marionetten: 
Gaspercek met viool, Martin 
Krpan, Pavliha, Desetnica, 
Tincek Petelincek. 

28-5-'io. Sport. 
€ 0.92; 0.92. Wereldkam
pioenschap voetbal 2010 
Zuid-Afrika: bal en been; 
wereldkampioenschap 
basketbal 2010 Turkije: arm 
met bal. 
24-6-'io. Medaillewinnaars 
Olympische Winterspelen 
2010 m Vancouver. 
Velletje met tweemaal € 0.70. 
Skiester Tina Maze (1983), 
langlaufster Petra Majdic 
(1979)-

SLOWAKIJE 
i8-6-'io. Cultuurmonument 
museum Kasteel Betliar. 
€ 0.40. Kasteel en tuin. 

27-7-'io. Heiligen. 
€ 0.60, 0.60. Portretten van 
St. Gorazd, St. Clement. 

SPANJE 
4-6-'io. Sport. 
€ 0.34, 0.64, 0.78. Resp. 14e 
'Iberoamerica'-atletiekkam-
pioenschappen in Cidiz: 
speerwerper, Europese 
atletiekkampioenschappen 
2010 Barcelona: mascotte, 
wereldkampioenschap 
voetbal 2010 Zuid-Afrika: 
beeldmerk toernooi. 

ii-6-'io. Beroemde perso
nen. 
Tweemaal € 0.34. Arts en 
hoogleraar endocrinologie 
Gregorio Maraüon (1887-
1960) met microscoop, gita
rist Julian Gabino Areas Lacal 
(1832-1882) met gitaar. 
i2-6-'io. Toetreden Spanje 
en Portugal tot EEG 25 jaar 
geleden. 
€ 0.34. Getal '25' met Euro
pese sterrenring. 
i9-6-'io. Thematische post
zegeltentoonstelling Filatem 
2010 in Aviles. 
Blok € 2.49 Tentoonstel
lingsgebouw Oscar Niemeyer 
International Cultureel Cen
trum met rivier en bruggen. 
Op rand vuurtoren. 

i-7-'io. Muziekinstrumen
ten, III. 
€0.64. Hoorn. 
6-7-'io. Spaanse film. 
€ 0.45. Portret acteur José 
Luis Lopez Vazques (1922-
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i2-7-'io. Nationaal erfgoed. 
Blok € 0.78. Tapijt 'Zenobia 
en keizer Aurelian'. 

i5-7-'io. Kathedraal. 
Blok € 2.75. Kathedraal van 
Segovia uit 1525. 
i9-7-'io. Nationale parken. 
Driemaal € 0.45. Pico de 
Europa met bruine beer, 
Monfragüe met gier, Sierra 
Nevada met berggeit. 

TSJECHIË 
i6-6-'io. Astronomisch uur
werk in Praag 600 jaar. 
21.- Kc. Klok aan het Oude-
stadsraadhuis met maan en 
sterren. 

i6-6-'io. Beschermd natuur
gebied Zd'arské-heuvels. 
10.- Kc. Landschap met kruis 
op rots. 
i6-6-'io. Bijzondere plaat
sen: Stramberk en Klatovy. 
14.-; 14.- Kc. Stramberk: 
kerk, huizen en fontein; 
Klatovy: torens en anjer. 

Kc 

k.i i.& 
KUTOVY, 

CESKÄ REPUBUKA 

6-'io. Troonsbestijging 
's van Luxemburg in 

Bohemen 700 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgave met 
Luxemburg. 
17.- Kc. Portretten koning 
Jean van Luxemburg (1296-
1310) en koningin Elizabeth 
Ivan Bohemen (1292-1330) 
met staatswapens van 
Luxemburg en Bohemen. 
23-6-'io. Gouden medaille 
Tsjechië bij wereldkampioen
schap ijshockey. 
10.- Kc. Speler met beker en 
vlag. 

i-g-'io. Natuurbehoud, Zuid-
Moravie op Unesco*-lijst 
biosfeerreservaten. 
Velletje met 10.-, 12.-, 14.-, 
18.- Kc. Fauna en flora resp. 
rotskruiper (Tichodroma 
muraria) met koninginne-
page (Papilio machaon) en 
aster (Aster amellus), sprink
haan (Saga pedo) en iris (Iris 
variegata), hagedis (Lacerta 
viridis) en veldanemoon (Pul
satilla grandis), hop (Upupa 
epos) en zeepostelein (Are
naria grandiflora). 

TURKIJE 
5-6-'io. Wereldmilieudag. 
Velletje met viermaal 
iio.- NTL. Verschillende 
bloemen. 
i4-6-'io. Boten van de sultan, 
II. 
80.-, u c - NTL. Verschil
lende boten en gezichten op 
steden. 

T O R K t Y t C U M H U f t 

VATICAAN 
22-6-'io. Europa, kinder
boeken. 
€ 0.60, 0.65. Afljeeldin-
gen uit kinderbijbel resp. 
Adam en Eva in de tuin van 
Eden, Jezus omringd door 
kinderen. 

10.60 EUROPA 

22-6-'io. 400ste Sterfdag pa
ter Matteo Ricci (1552-1610). 
€ 0.05, 3.30. Resp. in China 
met wetenschapper Xu Gu-
anggi (1562-1633), portret. 
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HKS 
22-6-'io. 400ste Sterfdag 
kunstschilder Michelangelo 
Merisi da Caravaggio (1571-
1610). 
€ 0.65. Schilderij 'De grafleg
ging'-

22-6-'io. 150ste sterfdag 
priester Juan Maria Vianney 
(1786-1859). 



€ 140.150 Resp. priesters 
met duif en kerkgebouw, 
herder met schapen en wolf. 

WITRUSLAND 
2i6'io. Postovereenkomst 
met Soevereine Militaire 
Orde van Malta. 
Malta. 
'H' (920 r.). Wapenschil
den van WitRusland en 
Soevereine Militaire Orde van 
Malta. 

ZWITSERLAND 
jg'io. Muis 'Jimmy Flitz'. 
85 c. Muis uit muziekhoor
spel met gitaar. 

76'io. Slag bij Tannenberg 
600 jaar geleden. 
1.500 r. Vechtende ridders op 
paarden. 
286'io. Zeilboten. 
920,1.420 r. Verschillende 
types resp. Optimist, Lunch. 

237'io. Medaillewinnaars 
Olympische Winterspelen 
2010 Vancouver. 
'P', 'H', 'A'. Resp. Aleksei 
Grishin (1979) goud bij free
style skiën), Sergei Novikov 
(1979) zilver bij biatlon, 
Darya Domracheva (1986) 
brons bij biadon. 

IJSLAND 
2i6'io. Vulkaanuitbarsting 
bij Eyjafjallajökul. 
'Bref Innanlands 50g', 'Bref 
til Evrópu 50g', 'Bref Utan 
Evrópu 50g'. Verschillende 
afbeeldingen van vulkaan
uitbarsting. Alle zegels 
gedrukt met zeer fijne korrels 
trachyandesiteas, dat op 
17 april bij Eyja^allajökul is 
neergekomen. 

ZWEDEN 
i35'io. Huwelijk kroon
prinses Victoria (1977). 
Velletje met driemaal 6. kr. 
Portret prinses, monogram, 
prinses met Daniel Westling 
(1973)

gg'io. looste sterfdagen 
Henry Dunant (18281910) 
en Gustave Moynier (1826
1910). 
190 c. Portretten grondleg
gers Rode Kruis, 
jg'io. Sauriers in Zwitser
land. 
85,100,140 c. Resp. Thero
pod dinosauriër, Ichthyosau
rier, Pterosauriër. 
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3g'io. Optische kunst. 
85,100,140 c. Objecten resp. 
'Rode bal', 'Roodblauwe 
cirkel', 'Blauw, Rood, Zwart'. 
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39'io. Franz Hohler (1943) 
100 c. Delen uit teksten van 
schrijver, cabaretier en lied
jesschrijver. 
39'io. EFTA'̂ , 50 jaar. 
140 c. Tekst. 
39'io. lOoste geboortedag 
Jeanne Hersch (19102000). 
too c. Portret en handteke
ning filosofe. 

39'io. looste geboorteda
gen Zwitserse componisten. 
100,140 c. Portretten en 
handtekeningen van resp. 
Rolf Lieberman (19101999), 
Heinrich Sutermeister (1910
1995)

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
26'io. Immaterieel cultu
reel erfgoed. 
15. Dh. 'Halleluja van Gou
ara', zingende Berbers. 

206'io. Herdenking slacht
offers vrijheidsoorlog. 
15. Dh. Heiligdom van de 
martelaren. 

i97'io. Jaar van Vrede en 
Veiligheid in Afrika. 
15. Dh. Handen met land
kaart en duif 
257'io. Grotten in Algerije. 
15., 15. Dh. Grotten bij 
ZiamaMansouriah, Béni 
Add. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
4i'io. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Tijger*"*. 
Velletje met tweemaal $ 5.. 
Bronzen tijgers: met strepen 
uit westelijke Handynastie, 
bronzen tijger uit Shang
dynastie. 
io4'io. Haaien uit Cari
bisch gebied. 
$ 1.20,1.80, 3., 5.; velletje 
met viermaal $ 2.75. Resp. 
Ginglymostoma cirratum, 
Carcharhinus perezi, Gale
ocerdo cuvier, Rhincodon 
typus; Phizoprionodon poro
sus, Carcharhinus limbatus, 
Carcharhinus longimanus, 
Carcharhinus leucas. 
io4'io. Vlinders. 
$ 1.20,1.80, 3., 5.; velletje 
met zesmaal $ 2.. Resp. 
Junonia soenia, Heliconius 
erato, Vanessa atalanta, He
liconius charithonia; Colias 
eurytheme, Morpho peleides, 
Danaus gilippus, Eyritides 
marcellus, Siproeta stelenes, 
Pyronia tiithonus. 

io4'io. Padvinderij in Ver
enigde Staten 100 jaar. 
Viermaal $ 2.50 (twee 
samenhangende paren). Vlag 
Verenigde Staten met padvin
der op podium, padvinder in 

kano. Vrijheidsbeeld, padvin
ders met kaart en kompas. 
io4'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok 6.. Resp. jonge pad
vindsters met ballonhoeden 
blazen bellen, padvindsters 
in kajak, padvindsters, 
padvindsters met rugzakken; 
padvindsters vieren feest. 

io4'io. looste geboortedag 
Moeder Teresa (19101997). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende portretten 
van katholieke zuster en 
oprichtster van orde 'Zusters 
van Naastenliefde' met resp. 
prinses Diana, koningin 
Elizabeth II, oudpresident 
Ronald Reagan, paus Johan
nes Paulus IL 
io5'io. Vijfde sterfdag paus 
Johannes Paulus II (1920
2005). 
$ 2.75. Paus staat in auto. 
io5'io. Prinses Diana (1961

1997)
Velletje met viermaal $ 2.75; 
velletje met viermaal $ 2.75. 
Resp. prinses als interna
tionaal ambassadeur, met 
bloemenslinger, in roze 
kleding, in witte kleding met 
perzikkleurige hoed; ver
schillende foto's van prinses 
met diadeem. 
io5'io. Elvis Presley (1935
1977)
Velletje met viermaal $ 2.75; 
velletje met viermaal $ 2.75. 
Verschillende afbeeldingen 
Amerikaanse zanger en 
acteur. 
io5'io. Abraham Lincoln 
(18091865). 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
velletje met viermaal $ 2.75. 
Verschillende portretten van 
oudpresident Verenigde 
Staten. 
io5'io. John F. Kennedy 
(19171963). 
Velletje met viermaal $ 2.75. 
Verschillende foto's van oud
president Verenigde Staten. 
io5'io. Barack Obama 
(1961). 
Velletje met viermaal $ 2.75, 
blok $ 10.. Verschillende 
afbeeldingen van president 
Verenigde Staten. 
io5'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Velletje met viermaal $ 1.50. 
Resp. dansers tijdens 
Shanghaicultureel festival. 
Nationale theater in Peking, 
rijstterras in provincie 
Guangxi, dansvoorstelling in 
Peking. 

ARGENTINIË 
295'io. Argentijnse zee
macht 200 jaar. 
$ 1.50. Kustwachtschip 
'GC72Buenos Aires' en 
Pumahelikopter. 
56'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
$ 1.50,1.50, 5., 7.; viermaal 
blok $ 5.. Voetballers uit 
resp. Argentinië, Zuid
Korea, Nigeria, Griekenland; 

doelman; sliding; kopbal, 
omhaal. 

56'io. Krant 'La Gazeta', 
200 jaar. 
$ 1.50, Artikel uit eerste edi
tie met beeldmerk revolutie 
1810. 

ARUBA 
45'io. Eind TWeede Wereld
oorlog 65 jaar geleden. 
140, 200, 275 c. Verschil
lende afbeeldingen. 
26'io. Papegaaien. 
85, 90,180 c. (samen
hangend). Ara ararauna, 
Amazone barbadensia. Ara 
macao. 

Juni 2010. Persoonlijke 
zegels. 
Velletje met acht zegels 
voor persoonlijk gebruik. 
Verkoopprijs US$ 10.
Tweemaal blanco, kerk, 
huis, bootje, hibiscusbloem 
en reptiel, vuurtoren, divi
diviboom. 

Juni 2010. Frankeerzegels. 
5, 50, 85, 90,100,130,135, 
140,200, 220 c. Kapel Alto 
Visto met verschillende 
kaderkleuren. 

AUSTRALIË 
2i6'io. Rifvissen. 
5, 60, 60, 60, 60 c , $ 1.20, 
1.80,3.. Resp. Siganus 
corallinus, Ballistoides 
conspicillum, Plectorhinchus 
chaetodonoides, Amblyglyp
hidodon aureus, Pygoplites 
diacanthus, Chaetodon 
ephippium, Chaetodon 
xanthurus, Amphiprion 
chrysopterus. 
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286'io. Australische 
stranden. 
$ 1.50, 2.50, 4.30. Resp. Bay 
of Fires (Tasmanië), Cape 
tribulation (Queensland), 
Hellfire Bay (WestAustralië). 
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i97'io. Zegels voor speciale 
gelegenheden. 
Negenmaal 60 c , $1.20. 
Resp. rozen, bloemenpa
troon, Zuiderkruis (blauw), 
Zuiderkruis (rood), acacia
bloem, tulpen, ballonnen, 
champagneglazen, teddy
beer, trouwringen. 
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277'io. 100 jaar Bureau van 
belastingheffing. 
60 c. Man met kruiwagen, 
vrouw met boek, vrouw 
schrijft op bord. 
38'io. Burke & Willsexpe
ditie 150 jaar geleden. 
60, 60 c. (samenhangend), 
$ 1.20,1.20 (samenhangend). 
Verschillende beelden van 
expeditie. 
48'io. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Bangkok 2010. 
Velletje met tweemaal 5, 
tweemaal 60 c. Vissen 
resp. tweemaal Siganus 
corallinus, Plectorhinchus 
chaetodonoides, Ballistoi
des conspicillum. Op rand 
deel van Koninklijk Paleis in 
Bangkok. 
3i8'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
60 c , $1.50, 2.20. Resp. 
padvindster in actie, twee 
padvindsters, portret Olave 
Baden Powell (18891977). 
208'io. Postzegeltentoon
stelling Adelaide Stampex 
2010. 
Velletje met 60 c , $ 2.05. 
Resp. zegel uitgegeven 38
'10 met portretten Robert 
O'Hara Burke (18211861) en 
William John Wills (1834
1861), ijsberg (zegel Austra
lisch Antarctica uitgegeven 
43'o9). Op rand tentoon
stellingsgebouw. 

BAHREIN 
ii6'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
100, 200, 250 fils. Resp. 

beeldmerk, mascotte, bal en 
wereldbol. 

.... ....^,. 
BANGLADESH 
i6'io. Nationale bomen
plantcampagne. 
6.1. Bomen en gebouwen 
van hoofdstad Dhaka. 
i66'io. Hoofdstad Dhaka 
400 jaar. 
Viermaal 10.1. (samenhan
gend). Historisch Dhaka 
met olifant, Burigangarivier 
en boulevard, treinstation 
Kamplapur, hedendaags 
Dhaka. 

2o6'io. Gezondheidsorga
nisatie Iccddr'b* 50 jaar. 
5.1. Jubileumbeeldmerk 
organisatie. 
ii7'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
10,10, 201. (samenhangend). 
Resp. tweemaal voetballers 
met beeldmerk kampioen
schap, mascotte 'Zakumi'. 

BERMUDA 
i76'io. Zeepaardjes. 
35, 70, 85 c , $ 1.25 (ook sa
menhangend). Verschillende 
afbeeldingen van Hippocam
pus erectus. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF*. 
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BHUTAN 
227'og. Totale zonsverduis
tering. 
Velletje met tweemaal 25 
nu. Biddende man resp. 
voor tempel, muzikanten en 
bergen. 

BOLIVIA 
3o4'io. Indiaanse vrijheids
strijders. 
1.50 Bs. Tüpac Katari (1750
1781) en Bartolina Sisa 
(17501782). 
io5'io. Folkloristische 
maskers. 

I., 2., 9., 10. Bs. Maskers 
resp. Pepino, Moreno, 
Cunchos, Kusillos. 
io5'io. Boliviaanse tradi
ties. 
1.50,10.50 Bs. Resp. Al
lerheiligen op 24 febr. met 
voedsel kaarsen en potten, 
Alasitasfestival op 24 jan. 
met afbeelding van Ekkeko 
'God van Geluk' die sigaret 
rookt. 

BRAZILIË 
66'io. Architectuur en 
religieuze feesten. 
RS$ 0.70. Feest van 'De eeu
wige Vader' met basiliek in 
Trinidade, ossenkar en duif 

ii6'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
R$ 2.55 (rond te maken). 
Voetballers met wereldkaart 
en vlaggen van deelnemende 
landen. 

ii6'io. Persoonlijke zegels, 
Brasilia. 
Twaalfmaal 'Carta Comercial 
1° Porta' (met aanhangsel 
voor persoonlijke bood
schap). JKmonument, mast 
met vlag, eerste residentie 
van president Juscelino 
Kubitschek (JK), monument 
'Dois Cadangos', Natio
naal Museum, keramische 
tegelobject van Alhos Bul^ao 
(19182008), Nationaal 
Congres, tvtoren, JKbrug, 
paleis Alvorada, kathedraal. 
Pantheon van het Vaderland. 
i46'io. Peter Lund. 
R$ 1.05. Portret Deense pa
leontoloog (18011880) met 
grot in Lagoa Santa. 
i66'io. Persoonlijk zegel, 
Foz de Iguagu. 
'Carta Comercial 1° Porta' 
(met aanhangsel voor per
soonlijke boodschap). Wa
terval bij drielandenpunt met 
Paraguay en Argentinië. 
286'io. Diplomatieke 
betrekkingen met Syrië. 
R$ 2.. Orchideeën (Anselmo 
Hoff Laelia purpurata san
guinea en Hardt Laelia pur
purata Venosa) en Baai van 
Guanaban met standbeeld 
van Christus de Verlosser en 
Historisch Legermuseum bij 

Rio de Janeiro met bergstad 
Ma'loula in Syrië en vlaggen 
van beide landen. 

2g6'io. Persoonlijk zegel, 
staat Para. 
Twaalfmaal '1° Porta Carta 
Comercial'. Verschillende 
afbeeldingen van gebouwen. 
67'io. Diplomatieke betrek
kingen met Malawi. 
Velletje met driemaal RS 2.
Verschillende vissen uit 
meer van Malawi. Op rand 
landkaart en vlag Malawi. 
i77'io. 'Engels dorp' 
Paranapia^aba. 
R$ 1.05. Huizen, toren met 
uurwerk, stoomtrein. 
227'io. Diplomatieke be
trekkingen met Egypte. 
R$ 1.05. Voorgevel tempel 
van Ramses II (13141223 
V.C.) in Aboe Simbel. 

287'io. Ministerie van 
Landbouw, Visserij en Voed
selvoorziening 150 jaar. 
R$ 1.05. Jubileumembleem. 
287'io. Ministerie van 
Transport 150 jaar. 
R$ 1.05. Portret van politicus, 
bankier en zakenman Irineu 
Evangelista de Sousa, bou
wer van eerste spoorwegen in 
Brazilië. 
i28'io. Vezelplanten. 
Viermaal R$ 2. (samenhan
gend). Katoen, kokos, jute, 
sisal. 

BURUNDI 
i8'09. Vissen. 
Vel met vijftienmaal 400 F. 
Astatoreochromis straeleni, 
Brycinus imberi, Amphi
lius jacksonii, Gnatonemus 
longibarbis, Citharinus 
gibbosus, Orthochromis 
malagaraziensis, Hapio
chromis sp., Hydrocynus 
vittatus, Hippopotamyrus 
dischorynchus, Labeo
barbus sp., Malapterusus 
tanganykaensis, Mormyrus 
longirostris, Petrocephalus 
catastoma, Ctenopoma mu
riei, Oreochromis niloticus 
Eduardianus. 

ii'io. Traditionele kapsels. 
Velletje met zesmaal 500 F. 
Mannen met verschillende 
haardrachten. 
2i'io. Traditionele huizen. 
Velletje met tweemaal 500 F. 
Man en vrouw bij huis met 
strodak, deuropening. 
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CANADA 
27'io. Canadese kunst. 
Velletje met 57 c , $ 1.70. 
Schilderijen van Prudence 
Heward (18961947) resp. 
'RoUande', 'In het theater'. 

57'io. Bijzondere aanwij
zers langs Canadese wegen. 
Velletje met viermaal 'Perma
nent'. Koffiepot in Davidson, 
'Happy Rock' in Gladstone, 
Wawagans in Wawa, puffin 
in LonguePointedeMin
gan. Ook in postzegelboekje 
met deels getande zegels. 

87'io. Meisjespadvinderij in 
Canada 100 jaar. 
'P'. Padvindsters en klaver
beeldmerk. 

i78'io. Britse vestiging 
in Cupids 400 jaar geleden 
gesticht. 
57 c. Historische kaart van 
Avalon met opgegraven 
munten en kralen. 

ig'io. Britse migratiekinde
ren'Home Children'. 
57 c. Stoomschip 'Sardinian', 
kind met koffer, kind achter 
paard en ploeg. 



7-9-'io. Geestelijke gezond
heidszorg. 
'P'. Silhouet van patiënt op 
pad van herstel. 

CAYIWANEILANDEN 
30-6-'io. Schelpen. 
20, 25, 60, 75,80, $ 1.60; 
blok $ 3.-. Resp. Strombus 
raninus, Chlamys ornata, 
Turbo castanea, Vexillum 
pulchellum, Nerita versicolor 
Gmelin, Marginella guttata; 
Strombus gigas. 

CHILI 
25-6-'io. Chileens voetbal
team 100 jaar, wereldkam
pioenschap voetbal 2010 
Zuid-Afrika. 
Tweemaal $ 100 (samenhan
gend met doorlopend beeld). 
Spelers, luipaardvel en kaart 
Afrika met leeuwenkop. 
Beide zegels met vlaggen 
Chili en Zuid-Afrika met 
beeldmerk Chileense voet
balbond. 

$ 430. Telescoop, vlaggen 
van beide landen, auto's. Ook 
velletje met zegels en op rand 
bergen en vogel. 
i2-7-'io. Openbaar vervoer in 
Valparaiso. 
Tweemaal $ 100 (samenhan
gend). Tweemaal trolleybus. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
25-5-'io. loe wereldtop 'Rei
zen en Toerisme' in Peking. 
1.20 y. Bloemen en zon. 
i-6-'io. Verhaal van Wen 
Yanbo (1006-1097). 
Tweemaal 1.20 y. Tweemaal 
afbeeldingen uit verhaal 
'Wen Yanbo haalt bal uit gat 
in boom'. Wen Yanbo was 
premier tijdens Noord-Song-
dynastie. 
5-6-'io. Energiebesparing en 
milieubescherming. 
Tweemaal 1.20 y. Windmolen 
en stadsilhouetten, paraplu 
met bomen. Op beide zegels 
dieren en mensen. 

i2-6-'io. Kunqu-opera's. 
Driemaal 1.20 y. Verschil
lende scènes uit opera's. 
28-6-'io. Zhuangjiang-rivier 
in Guangzhou. 
Driemaal 1.20 y. (ook 
samenhangend). Beeld van 
'Legende van de geiten', 
theater, internationaal 
conferentie- en tentoonstel
lingscentrum met silhouet 
van de stad. Ook velletje met 
de drie zegels. 
3-7-'io. Historische stad van 
Loulan. 
Tweemaal 1.20 y. Monument 
met opgegraven munten en 
voorwerpen, ruïnes. 

ii-7-'io. Dag van de Zee. 
1.20 y. Dolfijn met beeldmerk 
gelegenheid. 

COLOMBIA 
i2-6-'io. Archipel van San 
Andres. 
Velletje met negenmaal 
$ 5.900. Verschillende afbeel
dingen van eiland en kusten. 
i5-6-'io. Departement 
Atlantico. 
Velletje met twaalfmaal 
$ 2.000. Wapenschild, Paleis 
van Cultuur in Baranquilla, 
rotsschildering van vogel 
(Fluvicola pica), museum 
Julio Florez in Usiacuri, 
bloem in moeras Tocagua bij 
Luruaco, handwerk uit Ceiba, 
plaats Galagapa, tempel van 
San Antonio van Padua in So-
ledad, boom 'Roble Morado' 
(Tabebuia rosea), handwerk 
uit Palma de Usiacuri, pier 
van Puerto Colombia, doua
nekantoor in Baranquilla. 
24-6-'io. Politieschool voor 
onderofficieren in Gonzales 
Jimenez de Quesada. $ 2.000 
Schoolgebouw en standbeeld 
politieman Huertas Luis 
Alberto Vargas met kind en 
politie-embleem. 

27-6-'io. Nationaal folklo
ristisch festival van Bambuco 
50 jaar. 

$ 4.200 Danser en danseres 
in traditionele kleding. 

COSTARICA 
24-6-'io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
280, 340 Cs. Resp. Vogel 
(Turdus grayi), hert (Odocoi-
leusvirginianus). 

CUBA 
i2-io-'o8. Stad Matanzas 
315 jaar. 
15,40,50,75,85,90 c.; 
blok I.- p. Resp. poorten van 
Vigia, Museum Paleis Junco, 
brandweerkazerne, paleis 
van justitie, theater Sauto, 
regeringspaleis; standbeeld 
voor de onbekende soldaat. 
i2-io-'o8. Feesten. 
15, 65, 75 c , 1.05 p. Resp. 
Dag van het begin van de 
Vrijheidsoorlog (10 oktober) 
met portret van vrijheidsstrij
der José Marti (1853-1985) en 
tandwiel, Bevrijdingsdag (i 
januari) met militaire parade. 
Dag van de Arbeid (i mei) 
met demonstranten. Dag 
van de Bestorming van de 
Moncada-kazerne (26 juli) 
met hand en geweer. 
Ook velletje met de vier 
zegels. 
3-ii-'o8. 400 jaar Cubaanse 
literatuur. 
15, 75 c, 2.05 p. Verschil
lende affiches. 
23-2-'io. Diplomatieke be
trekkingen met Indonesië. 
85 c. Vlaggen en bloemen. 
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DOMINICA 
io-6-'og. 2ooste sterfdag 
Joseph Haydn (1732-1809). 
Velletje met zesmaal $ 2.25. 
Schilderij van Oostenrijkse 
componist door Thomas 
Hardy, geboortehuis in 
Rohrau, schilderij met 
Oostenrijkse componist 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) door Barbara 
Krafït, Stephansdom in We
nen, portret opdrachtgever 
Nikolaus Joseph Esterhäzy 
(1714-1790), Slot Esterhäzy 
in Fertód. 
iS-ii-'og. Dominica 'Eiland 
van schoonheid'. 

$ 3.-. Vlag en landkaart. 

Ifiiiil 
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i8-i2-'o9. Persoonlijke zegel. 
$ 3.- Landnaam en blanco 
deel voor persoonlijke invul
ling. 
4-i-'io. Chinese dierenriem
zegels 30 jaar. 
Vel met twaalfmaal 60 c. Ge
kalligrafeerde afbeeldingen 
van dieren uit dierenriem: 
rat, os, tijger, konijn, draak, 
slang, paard, geit, aap, hond, 
varken, haan. 
4-2-'io. Hulpfonds Haïti-
aanse aardbeving. 
Velletje met zesmaal $ 2.-. 
Dolfijnen zie melding 4/304. 
Met opdruk landkaart en 
'Haïti Earthquake Relief 
Fund'. 
i7-2-'io. Ferrari. 
Achtmaal $ 1.25 (vier samen
hangende paren). Grill van 
Testarossa (1984), Testarossa 
(1984), motorvan 126 C3 
(1983), 136 CS (1983), motor 
van 408 RM (1987), 408 
4RM (1987), 208 GTB Turbo 
(1982), motor van GTB Turbo 
(1982). 
a4-2-'io. Padvinderij in Ver
enigde Staten 100 jaar. 
Viermaal $ 1.25 (twee samen
hangende paren). Padvinder 
resp. draagt slachtoffer, 
duikt, hakt hout, met gitaar. 
Alle zegels met beeldmerk 
organisatie. 

23-3-'io. looste geboortedag 
Moeder Teresa (1910-1997). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Driemaal portret van ka
tholieke zuster en opricht
ster van orde 'Zusters van 
Naastenliefde', met paus 
Johannes Paulus II. 23-3-'io. 
Paus Benedictus XVI (1927) 
vijfjaar paus. 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende afbeelding van 
paus met staatwapen. 
23-3-'io. 400ste sterfdag 
Michelangelo Merisi da 
Caravaggio (1571-1610). 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.-. Schilderijen van 
Italiaanse schilder: 'Maria 
Magdalena', 'De jonge zieke 
Bacchus', 'Bacchus', 'Mat-
theüs en de Engel'; 'St. Gero-
nimo'. ig-4-'io. Padvinderij 
voor meisjes 100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 2.75. 
Resp. Verschillende afbeel
dingen met padvindsters: 
handwerken, spelen, fietsen, 
bergklimmen. 
i2-5-'io. Elvis Presley 
(1935-1977) in film 'Harum 
Scarum'. 
Vier blokken $ 6.-. Film

poster, Elvis in Arabische 
kledij, tweemaal verschil
lende foto's van Amerikaanse 
zanger en acteur. 

DOMINICAANSE REPU
BLIEK 
3-6-'io. Ibero-Amerikaanse 
bijeenkomst notarissen. 
36.- P. Vlag, wereldbol, 
wapenschild. 

ECUADOR 
24-5-'io. Dofia Manu
ela Saenz (1797-1856). 
Gezamenlijke uitgave met 
Venezuela. 
Blok $ 3.-. Portret van revo
lutionaire en maitresse van 
Simon Bolivar (1786-1830). 
8-6-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
Driemaal $ i.- (samenhan
gend); blok $ 5.-. Driemaal 
voetballer en bal resp. met 
leeuw en boom, olifant, 
zebra en boom; driedimen
sionaal beeld van mascotte, 
rots, giraf met doorlopend 
beeld op rand. 

EGYPTE 
g-iz-'og. Gouvernement 
Luxor. 
250 P. Masker van koning 
Toetanchamon. 
23-3-'io. Centrum Arabische 
Liga 50 jaar. 
200 P. Zegel-op-zegel Yvert 
479 (i960) gebouw in Cairo. 
i-4-'io. Wezendag. 
30 P. Kind en bloem. 

EL SALVADOR 
ig-3-'io. 30ste sterfdag Os
car A. Romero (1917-1980). 
Zesmaal $ i.-. (samen
hangend). Verschillende 
portretten van vermoorde 
aartsbisschop. 

ERITREA 
30-i2-'o8. Frankeerzegels. 
15. 35. 50. 70. 75. 90 c., 1.50, 
2.-, 3.-, 5.-, 10.- n. Vrijheids
strijders met vlag 

FALKLANDEILANDEN 
8-7-'io. Zeevogels. 
Velletje met 27, 75, 95 p., 
£1.15. resp. Puffinus griseus, 
Procellaria aequinoctialis, 
Macronectes giganteus, Puf
finus gravis. 

FIJI 
30-3-'io. Slangen. 
20, 90, c , $ i.io, 2.-. Resp. 



Pelamis platurus, Ogmodon 
vitianus, Laticauda colubrina, 
Candoia bibroni. 
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FILIPPIJNEN 
234'io. Erano G. Manalo 
(19252009). 
7. P. Portret voorganger 
Kerk van Christus met kerk
gebouw. 
205'io. looste geboortedag 
schilder Vicente Manansala 
(19101981). 
Viermaal 7. P., 20. P.; vel
letje met viermaal 7. P. Schil
derijen resp. 'Bayanishan', 
Visverkoper', 'Nispahut', 
'Subangero', 'Plaatsingeerste 
Kruis'; 'Haan', 'Mamimin
takasi', 'Ik geloof in God', 
'Drie Karbouwen'. 
2i5'io. Bitaogboom 100 
jaar. 
7., 9. P. Verschillende af
beeldingen van Calophyllum 
inophyllum met beeldmerk 
van stad Magellanes. 

i56'io. Biodiversiteit, 
zeedieren. 
I., 5., 20. P. Resp. geel zee
paardje (Hypocampus kuda), 
grote zeeschelp (Tridacna 
crocea), rode platworm 
(Pseudoceros ferrugineus). 

i86'io. Staatsuniversiteit 
Bukidnon 86 jaar. 
Tweemaal 7. P. Hoofd
gebouw, schoolgebouw. 
Beide zegels met beeldmerk 
universiteit. 
i86'io. Veteranenfederatie 
50 jaar. 
1\veemaal 7. p. (samen
hangend). Tweemaal scène 
van slagveld met beeldmerk 
organisatie. 
ia7'io. 'Lightrail'spoor. 
Viermaal 7. P. (samen
hangend). Verschillende 
treinstellen. Ook velletje met 
de vier zegels. 
i57'io. Biodiversiteit, 
zeedieren. 
2., 15., 30., 35.P. Resp. 
zeeegel (Heterocentrotus 
mammilatus), rondbek 
guitaarrog (RJiina ancylos
toma), zeeschelp (Nautilus 
pompilius), rode koraalbaars 
(Cephalophis miniatus). 

267'io. Inhuldiging 
president Benigno S. Aquino 
(i960). 
7., 40. P. Portret. 

GRENADA 
4i'io. Chinese dierenriem
zegels 30 jaar. 
Vel met twaalfmaal 60 c. 
Dieren uit dierenriem: rat, 
os, tijger, konijn, draak, 
slang, paard, geit, aap, hond, 
varken, haan. 
ii6'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $ 6.. Resp. Verschil
lende afbeeldingen van 
padvindsters. 
ii6'io. Inheemse Ameri
kaanse kunst. 
Velletje met zesmaal $ 2.. ge
weven mand (Apache), versier
de mocassins (Sioux), masker 
van maïsblad (Iroquois), 
totempaal (Tingit), jagerspop 
(Iniut), aardewerk (Hopi), 
geweven tapijt (Navajo). 

ii6'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
Viermaal velletje met ieder 
viermaal $ 1.50; twee velletjes 
met ieder tweemaal $ 3.50. 
Resp. teams in eerste ronde 
resp. in groep i; groep 2; 
groep 3; groep 4; Johan
nesburg en Durban; Port 
Elizabeth en Kaapstad. 

GRENADA/CARRJACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
ii6'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $ 6.. Resp. Verschil
lende afbeeldingen van 
padvindsters. 
ii6'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
Viermaal velletje met ieder 
viermaal $1.50; driemaal 
velletje met ieder tweemaal 
$ 3.50. Teams in eerste ronde 
resp. in groep i; groep 2; 
groep 3; groep 4; stadions 
Pretoria, Bloemfontein; 
Polokwane, Rustenburg; 
Johannesburg, Nelspruit 

GUINEE 
7i2'o7. Eerste congres 'ge
kleurde' schrijvers en kunste
naars 50 jaar geleden. Velletje 
met 3.000,10.000,15.000 E; 
driemaal blok 25.000 F. 
Resp. schrijver Leopold 
Sédar Senghor (19062001) 
en acteur Denzel Washington 
(1954), dichter Aimé Césaire 
(19132008) en acteur Jamie 
Foxx (1967), tvster Oprah 
Winfrey (1954) en schrijver 
Richard Wright (19081960); 
Senghor; Richard Wright en 
actrice Halle Berry (1966); 
filmacteur Samuel Jackson 
(1948) en Aimé Césaire. 

7i2'o7. Verdrag van Rome 
50 jaar geleden. Velletje met 
3.000,10.000,15.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. 
Resp. Jean Monnet (1888
1979), Robert Schuman 
(18861963), Winston Chur
chill (18741965); Monnet; 
Schuman; ChurchlLL. 
7i2'o7. 2iste padvinders
bijeenkomst in Chelmsford 
(Engeland). 
Velletje met 3.000,10.000, 
15.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Prins William 
(1982) met padvinders. 
7i2'07. Welzijnsverbete
ring. 
Velletje met 3.000,10.000, 
15.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Resp. Abbé Pierre 
(19122007) en paus Johan
nes Paulus II (19202005), 
Moamar alGadhaffi (1942) 
en vlinder (Epitola sp.), Al 
Gore (1948) en keizerpinguïn 
(Aptenodytes forsten); Abbé 
Pierre en paus; alGaddhaffi; 
Rosszeehond (Ommatop
hocarossi). 
7i2'o7. Beroemde perso
nen tegen armoede en voor 
klimaatverbetering. 
Velletje met 3.000,10.000, 
15.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Resp. actrice An
gelina Jolie (1975), acteur Ge
orge Clooney (1961), acteur 
Leonardo DiCaprio (1974), 
natuurkundige Stephen Haw
king (1942). 
jii'oj. Arthur Marshall 
(19032007). 
Velletje met 3.000,10.000, 
15.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Portret Britse vlieg
tuigpionier en zakenman met 
Concorde. 
7i2'07. Amerikaanse 
presidenten. 
Velletje met 3.000,10.000, 
15.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Resp. George W. 
Bush (1946), John F. Kennedy 
(19171963), Bill (1946) en 
Hillary (1947) Clinton en 
Barack Obama (1961); Bush; 
Abraham Lincoln (1809
1865); Bill en Hillary Clinton. 

jii'oj. Toerisme in de 
ruimte. 
Velletje met 3.000,10.000, 
15.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Resp. Brits 
zakenman en avonturier 
Richard Branson (1950), 
ruimtevaartuig Space Ship 
One en cabine, Amerikaans 
ondernemer en wetenschap
per Gregory Olsen (1945); 
Branson, cabine en ruimte
wandeling; Olsen. 
7i2'07. Astronauten. 
Velletje met 3.000,10.000, 
15.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Resp. Alvin Drew 
(1962), Daniel Michio Tani 
(1961), Clayton Anderson 
(1959); Drew; Tani; Ander

GUINEEBISSAU 
26ii'o7. 30ste sterfdag 
Elvis Presley (19351977). 
Velletje met 450, 500, 

500, 500 F.; blok 3.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 
26n'07.50ste geboortedag 
Michael Jackson (1958
2009). 
Velletje met 450, 500, 500, 
500 E; blok 3.000 F. Verschil
lende afbeeldingen van 
Amerikaanse zanger. 

26ii'o7. Nobelprijs voor de 
vrede voor Al Gore (1948). 
Velletje met 450, 500, 500, 
500 E; blok 3.000 E Gore 
met Nobelprijs en helikopter, 
luipaard, witte tijger, auto; 
witkopzeearend. 
26ii'o7. Wereldkampioen
schap rugby in Frankrijk, 
spelers. 
Velletje met 450, 500, 500, 
500 F.; blok 3.000 F. resp. 
Nick Evans (NieuwZeeland, 
1980), Percy Montgomery 
(ZuidAfrika, 1974), Stirling 
Mortlock (Australië, 1977), 
Jean Baptiste Elissalde 
(Frankrijk, 1977); Bryan Ha
bana (ZuidAfrika, 1983). 

26ii'o7. Ruimtereis Sput
nik! 50 jaar geleden. 
Velletje met 450, 500, 500, 
500 F.; blok 3.000 F. Verschil
lende afbeeldingen van 
ruimtevaartuig. 
26ii'o7. Eerste ruimtevaart 
met hond 50 jaar geleden. 
Velletje met 450, 500, 
500, 500 F.; blok 3.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Sputnik2 en hond Laila; 
Russische technicus Sergei 
Koroljov (19071966). 

GUYANA 
joii'og. Vlag. 
$ 160. Vlag. 
30ii'o9. Persoonlijk zegel. 
$ 160. Landnaam en blanco 
deel voor persoonlijke invul
ling. 
4i'io. Chinese dierenriem
zegels 30 jaar. 
Vel met twaalfmaal $ 45. Die
ren uit dierenriem: rat met 
trompet, os, tijger, konijn, 
draak, slang, paard, geit, 
aap, hond, varken, haan. 

» 4 5 " " :»45 i 

* ■MWAI 

i73'io. Dag van de Repu
bliek. 
Velletje met viermaal $ 80. 
Dansers en muzieknoten, 
stelüopers en vuurwerk, 

gekostumeerd personen, 
praalwagen. 

224'io. Vijfde sterfdag paus 
Johannes Paulus II. 
Blok $ 2000. Paus. 
264'io. Bezoek Barack 
Obama (1961) aan China. 
Velletje met tweemaal $ 300. 
VSpresident Obama, 
Chinese president Hu Jintao 
(1942)
264'io. Prinses Diana 
(19611997). 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 225. Verschillende 
foto's van prinses. 
264'io. Elvis Presley (1935
1977) in film 'Loving You'. 
Vier blokken van $ 500. Ame
rikaanse zanger en acteur 
met teddyberen, tweemaal 
met gitaar, op filmposter. 
2010. Aardbeving Haïti. 
Zegels uit 2007 (Yvert 5940
5943) met opdruk 'Haïti 
Earthquake Relief Fund'. 
Velletje met viermaal $ 160. 
Vogels: Basileutherus culici
voris, Aratinga acuticaudata, 
Brotogerius versicolorus, 
Vireofalvoviridis. 

HONGKONG 
246'io. Karakteristieke 
straten in Hongkong. 
$ 1.40,1.40, 2.40, 2.40, 3., 
3.. Resp. Pottinger Street, 
Nathan Road, Hollywood 
Road, Temple Street, Des 
Voeux Road, Stanley Market. 
Ook velletje met de zes 
zegels. 
i57'io. Jaar van de Biodi
versiteit. 
$ 1.40,2.40,3., 5.. Resp. 
vis (Macropodus hongkon
gensis), kikker (Liuixalus 
romeri), boom (Sinopora 
hongkongensis), libelle (Fu
kienogomphus choifongae). 
Ook velletje met de vier 
zegels. 

INDIA 
i95'io. CV. Raiman Pillai 
(18581922). 
5. R. Portret schrijver. 
56'io. Jaar van de Biodi
versiteit. 
Velleqe met 5., 20. R. Resp. 
mensen met uil en zon
nebloem, vogel en vis met 
waterlelies. 

i46'io. Deshbandu Gupta 
(19011951). 
5. R. Portret vrijheidsstrij
der. 



25-6-'io. Gemenebestspelen 
2010 New Delhi. 
Velletje met 5.-, 20 R. 
Tweemaal mascotte Spelen 
met estafettestok. Op rand 
wereldkaart en embleem 
spelen. 

27-6-'io. Tamilconferentie 
'Kovai20io'. 
5.- R. Embleem organisatie. 
27-6-'io. Kumaraguruparar 
Swamigal (1625-1688). 
5.- R. Portret dichter. 
7-7-'io. Marineluchtvaart 
squadron 300, 50 jaar. 
5.- R. Vliegtuigen. 

9-7-'io. Vogels. 
Velletje met tweemaal 5.- R. 
Passer domesticus, Columba 
livia. 

i2-7-'io. Festival Rath Yatra 
in Puri. 
5.- R. Feestelijke optocht met 
mensen en praalwagens. Ook 
blok met zegel en doorlo
pend beeld op rand. 

INDONESIË 
i-5-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Aftika. 
Viermaal 1.50 Rp. (samen
hangend). Resp. voetballer, 
mascotte kampioenschap, 
embleem kampioenschap, 
doelman met bal. 

IRAK 
28-6-'io. Prehistorische 
dieren. 
Achtmaal 250 Din. (samen
hangend); blok 500 Din.; 

blok 500 Din. Verschillende 
afbeeldingen van prehistori
sche dieren. 

i4-7-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
250, 500, 750, i.ooo Din.; 
blok i.ooo Din. Verschillende 
afbeeldingen van voetballers. 
Alle zegels met beeldmerk 
kampioenschap. 

ISRAËL 
25-8-'io. Wenszegels. 
Tweemaal 'Geen waardeaan
duiding' (NIS 1.70). 'Happy 
HoHdays' met glazen, 'Witfi 
compliments' met vulpen. 
25-8-'io. Verbetering stede
lijke gebieden. 
NIS 8.go. Vrouw met hond, 
fietser, gebouwen. 

25-8-'io. Muren oude stad 
Jeruzalem 150 jaar. 
NIS 3.70. Muren en molen. 
25-8-'io. Festivals 2010: 
'Rosh Hashanah'. 
NIS 1.70, 4.20, 6.10. Drie
maal mannen blazen op 
ramshoorns. 

25-8-'io. Veteranenassociatie 
Tzevet50Jaar. 
NIS 2.50. Handen en silhou
etten van mensen. 

25-8-'io. Dieren en hun 
oorsprong. 
Velletje met negenmaal 
NIS 1.70. Driemaal katten en 
poesjes, driemaal kippen en 
kuikens, driemaal konijnen 
en konijntjes. 

JAPAN 
6-5-'io. Hello Kitty (Japans 
tekenfiguurtje). 
Zesmaal 50 y. (twee hartvor
mig), vijfmaal 80 y (eenmaal 
rond, een maal hartvormig). 

Verschillende afbeeldingen 
van Kitty White. 
i4-5-'io. Lokale gouverne-
mentswet Kochi 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 y. 
Portret samoerai Ryoma 
Sakamoto (1836-1867), 
klokkentoren, tram en brug, 
walvis. Kaap Ashizuri. 
2i-5-'io. Prefectuur Ka-
nagana 'Het groene land', 
bloemen en bomen. 
Vel met tienmaal 50 y. 
Dianthus superbus, Cryp-
tomeria japonica, Quercus 
acutissima, Acer palmatum, 
Lilium auratum, Quercus 
myrsinaefolia, Viburnum Sie-
boldii, Gingko biloba, Fagus 
crenata, Gentiana sp. 

3i-5-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
Velletje met vijfmaal 80 y; 
Vel met twintigmaal 80 y. 
Resp. bal, wereldbeker, 
landkaart en bal, embleem 
toernooi, embleem Japanse 
elftal; vijftienmaal affiche van 
wereldkampioenschappen: 
Uruguay (1930), Italië (1934), 
Frankrijk (1938), Brazilië 
(1950), Zwitserland (1954), 
Zweden (1958), ChiH (1962), 
Mexico 191970), Italië (1990), 
Verenigde Staten (1994), 
Frankrijk (1998), Korea/ 
Japan (2000), Duitsland 
(2006), vijfmaal wereldbeker 
'Jules Rimet'. 

4-6-'io. Economische sa
menwerking Azië-Pacific. 
Velletje met tienmaal 80 y. 
Embleem APEC* omgeven 
door verschillende bloemen. 

7-6-'io. Prijs Japanse Acade
mie 100 jaar. 
Vijfmaal 80 y. (samenhan
gend). Beeldmerk academie, 
krantenartikel uit 1911 en 
foto, tafels en stoelen in hal 
academie, oude academiehal, 
vogel. 
i4-6-'io. Animatieserie 'Hero 
Heroïne'. 

Velletje met tienmaal 80 y. Fi
guren uit serie: Edward Eric, 
Alphons Eric in harnas. Lt. 
Riza Hawkeye met geweer, 
Roy Mustang, panda Xiao 
Mei. Prinses May Chung, 
prins Lin Yao met zwaard, 
Lan Fan met dolk, Winfrey 
Rockbell, Edward met hond 
en huis. 
i8-6-'io. Wet lokale autono
mie prefectuur Gifii 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 y. 
Boot en vuur met Nagara-
rivier en kasteel, tempel met 
bomen in herfsttooi, straat
scène, huizen, herberg. 
23-6-'io. Verdrag Japan-
Amerika wederzijdse samen
werking en veiligheid 50 jaar. 
Tweemaal 80 y. (samenhan
gend). Oud-presidenten 
Dwight D. Eisenhouwer 
(1890-1969) en Nobusuke 
Kishi (1896-1987) en vlag
gen, Capitool in Washington 
en parlement in Tokio. 

KAZACHSTAN 
5-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 
2401. Vogel, wolf, poes, 
paard en sprookjesfiguren. 

KIRGIZIË 
30-3-'io. Pioenen. 
25.-, 30.- s. (samenhangend) 
(ookongetand). Resp. pioen, 
pioenen. 

io-4-'io. Herdenking over
winning 65 jaar geleden. 
12.- s. (ook ongetand). Vlieg
tuigen, tank, militairen. 

i9-4-'io. Nationaal kunstmu
seum 75 jaar. 
Velletje met 12.-, 16.-, 21.-, 
24.-, 28.-, 30.-, 42.-, 45.- s. 
(ook ongetand). Schil
derijen resp. 'Portret van 
Vengorov' van I.E. Repin, 
'Veld met kool' van R.R. 
Falk, 'Aardewerk op rood 
kleed' van P.P. Konchalovsky, 
'Zeeschildering op de Krim' 
van I.K. Aivazovsky, 'Herfst 
in Djailoo' van S.A. Chuikov, 
'Avond in Zuid-Kirgizië' van 
G.A. Aitiev, 'Herfsttuin' van 
A. Ignatev, 'De Nacht nabij' 
van D.N. Deimant. 

KOEWEIT 
2i-6-'o9. Bank 'Kuwait 
Finance House' 
25, 50,150 f. Driemaal 
wereldbol. 
2009. Industrie- en handels
kamer 50 jaar. 
25, 50,150 f Resp. Gebou
wen, zeilschip type 'Dhow', 
tandwielen. 

KOREA NOORD 
2o-6-'io. Bezoek Kim Jong II 
aan Volksrepubliek China. 
Velletje met 30, 40, 70, w.; 
velletje met 20, 40, 67 w., 20, 
35, 80 w., blok 60 w.. 
Verschillende afbeeldingen 
van bezoek. 
3i-5-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
Velletje met 20, 57,190 w.; 
blok 114 w. Voetballers in 
actie. 

4-8-'io. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Bangkok 2010. 
Blok 95 w. Zegel gemeld 
6/436 nu met 'Bangkok 
2oio'-opdruk. 

KOREA ZUID 
ii-6-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
250 w. Voetballers met em
bleem toernooi. 
i8-6-'io. Tien jaar Wereld 
Vluchtelingendag. 
250 w. Kinderen en embleem 
Unhcr*". 

i8-6-'io. 30 jaar diploma
tieke betrekkingen met Ver
enigde Arabische Emiraten 
(VAE). Gezamenlijke uitgave 
met VAE. 
Tweemaal 250 w. (samen
hangend). Schoorsteen van 
heuvel Amisan in Gyeong-
bokgung-paleis met vlag 
Zuid Korea, 'Barjeel' windto-
ren voor luchtverversing met 
vlag VAR. 
25-6-'io. Koreaanse oorlog 
60 jaar geleden. 
250 w. Vlinder en prikkel
draad. 

LIBERIA 
26-4-'io. Walvissen en dolfij
nen van West-Afrika. 
Velletje met zesmaal $ 60.-; 
Blok 180.-. Phocoena 
phocoena, Orcinus orka Lin
naeus, Mesoplodon bidens, 
Stenella frontalis, Sousa 
teuszii, Stenella clymene; 
Mesoplodon europaeus. 
26-4-'io. Barack Obama 
(1961). 
Velletje met viermaal $ 60.-; 
blok $ 100.-; blok $ 100.-. 
Verschillende foto's van VS-
president en echtgenote. 



IWAAGDENEILANDEN 
30-5-'io. Nieuw postkantoor 
in North Sound. 
20, 50 c, $ 2.-. Resp. portret 
postdirecteur John E. Geor
ge, nieuw kantoor, voormalig 
kantoor. 

MACAU 
i5-7-'io. St. Augustinusplein, 
werelderfgoed Unesco*. 
1.50, 2.50, 3.50, 4.- ptcs.; 
blok 10.- ptcs. Verschillende 
gebouwen aan het plein resp. 
theater Don Pedro V, biblio
theek Sir Robert Ho Tung, 
kerk van St. Augustinus, 
kerk en seminarie San José; 
kerkgebouw. 

MALEISIË 
22-6-'io. Treinen. 
30, 30 sen (samenhangend 
en doorlopend beeld), 
50 sen, I.- RM.; blok 3.- RM. 
Verschillende treinen resp. 
commutertreinstel, elek
trisch treinstel ETS, locomo
tief'Blue Tiger', locomotief 
56 Class; locomotief FMSR 
Class T met doorlopend 
beeld met andere treinen in 

'ßm: 
22-6-'io. Treinen. 
Vijfmaal 30 sen (samenhan
gend in postzegelboekje). 
Wagons en locomotief FMSR 
Class T, wagons en loco
motief 56 Class, locomotief 
'Blue Tiger', comutertreinstel 
en ETS, wagons en locomo
tief 20 Class. 
i5-7-'io. Bedreigde dieren. 
60, 70, 80 sen. Resp. tapirs, 
schildpad, koraalvissen. 

MAROKKO. 
27-5-'io. UPU*-kwaliteits-
certificaat postdienst. 
3.25 Dh. Certificaat en beeld
merk 'Poste Maroc'. 

i8-6-'io. Nationale Verzets-
dag. 
3.25 Dh. Vuist en silhouetten 
met vlag. 
io-7-'io. Poorten van Ma

rokko, Bab AL Bahr. 
7.80 Dh. Stadspoort in 
d'Asilah. 

MARSHALLEILANDEN 
29-3-'io. Zeeschelpen. 
Viermaal $ o.g8 (samenhan
gend). Tonnea galea, Pecten 
jacobeus, Gibbula magus, 
Argonauta argo. 

i-6-'io. Sterrenbeelden, III. 
Vel met twintigmaal $ 0.44. 
Duif, Maagd, Schip Argo, 
Toekan, Ram, Haar van Ber
enice, Dolfijn, Perseus, Stier, 
Eenhoorn, Tweeling, Visje, 
Haas, Voerman, Vissen, 
Boogschutter, Beker, Lier, 
Hercules, Jachthonden. 
i-6-'io. Vis. 
$ 0.28. Synchiropus splen-
didus. 

i6-6-'io. Alfabet van 
Marshalleilanden. 
Vel met vierentwintigmaal 
$ 0.44. Letters van alfabet 
met: portret eerste president 
Amata Kabua (1928-1996), 
handwerkende vrouw, 
vlinder, portret jonge 
vrouw, vis, man en vrouw 
met regenboog, geweven 
mat, gouvernementshuis, 
zeilschip en sterren, vogel 
(Phaeton rubricauda), brood
vrucht, bloem, palmboom, 
oceaangolf, haai, visser met 
net, getatoeëerde vrouw, vis, 
hut, walvis, zeilkano, vlam
men, walvisvin, van bladeren 
geweven zeil. 
i7-6-'io. Vrijheidsbeeld. 
Velletje met negenmaai 
$ 0.44. Verschillende afbeel
dingen van monument bij 
New York. 
7-7-'io. Klassieke auto's. 
Velletje met vijfmaal $ 0.44 
(ruitvormig met vier siervel-
den). Duesenberg (1935), 
Packhard (1932), Locomobile 
(1928), Cord (1931), Pierce 
Arrow (1929). 
i2-8-'io. Carrouselpaarden. 
Vel met twaalfmaal $ 0.44. 
Verschillende afbeeldingen 
van carrouselpaarden. 

$ 7.-. Portret oud-president. 

MEXICO 
2010. Frankeerzegels, volks
kunst. 
$ 11.50,13.50,15.-. Resp. 
geweven mand, zilveren peer, 
amber marimba. 
26-5-'io. looste geboortedag 
Adolfo Lopez Mateos (1909-
1969)-

7-6-'io. Nationale Mensen
rechtencommissie. 
$ 7.-. Bloem gevuld met 
kindertekeningen. 

i7-7-'io. Padvinderij. 
$ 7.-. Padvinders met bepak
king op brug in jungle. 

MICRONESIË 
20-7-'o9. Eerst maanlanding 
40 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 75 c ; 
velletje met viermaal 98 c. 
Resp. draagraket Saturnus-V 
bij start en Amerikaanse vlag, 
astronaut Neil Armstrong 
(1930) aan boord van Apollo 
II, borstbeeld Armstrong, 
Apollo II in omloopbaan 
maan, maanlander Eagle, 
astronaut Buzz Aldrin (1930) 
op de maan; aankoppeling 
maanlander aan Apollo 11, 
capsule Apollo 11 in om-
loopbaan aarde, Armstrong 
in ruimtepak, op de maan 
achtergelaten siliconenschijf. 
4-i-'io. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Tijger**. 
Vel met twaalfmaal 22 c ; 
blok $ 2.50. Resp. tekens 
van de Chinese dierenriem: 
rat, os, tijger, konijn, draak, 
slang, paard, geit, aap, hond, 
varken, haan; gekalligra
feerde tijger. 

8-6-'io. Towiso Nakayama. 
Velletje met viermaal 80 c; 
blok $ 2.-. Verschillende 
foto's van eerste president 
Micronesië. 
8-6-'io. Meisjespadvinderij 
100 jaar. 
Velletje met viermaal 94 c.; 
blok $ 2.50. Verschillende af
beeldingen van padvindsters; 
twee meisjes. 
8-6-'io. Paddestoelen. 
28, 44, 75, 98 c ; velletje 
met zesmaal 75 c. Resp. 
Galerina decipiens, Amanita 
pekeoides, Rhodoncollybia 
laulaha, Amanitha nothofagi; 
Hygrocybe aff. minutula, 
Hygrocybe pakelo, Amanita 
nehuta, Amanita muscaria, 
Amanita australis, Hygrocybe 
constrictospora. 
i8-6-'io. Frankeerzegels. 
22, 40, 44, 70 c , $ I.-, 3.85. 
Verschillende afljeeldingen 
van kokosnoten. 

i8-6-'io. Frankeerzegels. 
I, 2, 4, 5 c. Bloemen resp. 
Bougainvillea sp., Plumeria 
acutifolia, Hedychium coro-
narium, Guettardia speciosa. 
i8-6-'io. Frankeerzegels. 
10,19, 20, 28 c. Bananen in 
Micronesië resp. Mangat, 
Akadahn weitahta, Peleu, 
Utun kerenis. 
i8-6-'io. Frankeerzegels. 
$ 4.60, 4.80. Tweemaal 
zuurzak. 

MONTSERRAT 
25-6-'io. Eerste sterfdag Mi
chael Jackson (1958-2009) 
Velletje met viermaal $ 2.50, 
velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger. 

MOZAMBIQUE 
jo-g-'og. Personenvervoer. 
Vijf velletjes met zesmaal 
33 mt.; vijf blokken 175 mt. 
Resp. Indische olifant, ren
dierslee, dromedaris, paar-
denkoets, ezel, hondenslee; 
riksja, fiets, scooter, motor, 
step, segway; Citroen BL11, 
Jaguar XK-14-, Chrysler Im
perial, Dodge Royal Lancer, 
Mercedes-Benz 300 SL, Ford 
Maroon; Hyundai QuarmaQ, 
Lamborghini Murcielago, 
Buick Invicta, Ford Verve, 
Mazda RX-8, Cadillac CTS 
Sport Wagon; Mitsubishi 
IMiEV Sport, Opel Meriva, 
InterCity 225, Nissan Navara, 
Opel Insigna, Tesla Road
ster; dromedaris; riksja en 
segway; Cadillac Eldorado; 
Citroen 2CV; Renault Z17. 
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jo-g-'og. Bijzondere voer
tuigen. 
Twee velleqe met zesmaal 
33 mt.; twee blokken 
175 mt. Resp. verschillende 
brandweerwagens; verschil
lende reddingsvoertuigen; 
brandweerwagen; reddings
voertuig. 
30-g-'og. Treinen. 
Zes velletje met zesmaal 
33 mt.; zes blokken 175 mt. 
Locomotieven van resp. Ri
chard Trevithik (1771-1833), 
John Blenkinsop (1783-1831), 
Mare Seguin (1786-1875), 
'Puffin Billy', 'Rocket', 
'Liverpool'; 'Evening Star', 
Princess Royal Class', Russi
sche diesellocomotief, 'Nor
datlantiklinie', 'Cock o'the 
North', Compound 4-4-0; 
ALCO RS-i, Britse spoorwe
gen serie 3, serie 643, serie 
661, serie 641, 'Hudswell 
Clarke'; ALCO RS-i, Re 420, 
TAGAB Rc2, EuroSprinter 
SB, Skoda 109, RC4; Thalys, 
Eurostar, InterCity, ICE, 
TGV, Pendolino; JR-Maglev, 

KTX, Maglev, Shinkansen 
serie 100, Shinkansen serie 
EI, Shinkansen serie N700; 
'North Star'; Pannier; loooo; 
CC7102; Thalys; KTX. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
i-2-'io. Fruit. 
I. 5. 30. 59> 79. " i i 1641 U°< 
199, 285 c. Resp. papaya, 
granaatappel, mango, ba
naan, cashewnoot, zuurzak, 
tamarinde, watermeloen, 
gennip, zeedruif 

Antïlibn 1 

i8-2-'io. chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Tijger**. 
III, 164,170 c. resp. jonge 
tijger, tijger met jong, tijger. 
5-4-'io. Schilderijen van Vin
cent van Gogh (1853-1890). 
200, 400, 500, 700 c. Resp. 
'Zelfportret' (1888), 'Agos-
tina Segatori' (1887), 'Een 
oude Arlésienne' (1888), 
'Nachtpauwoog' (1889). 

io-5-'io. Vogels. 
75,150, 200, 225, 350, 500 c. 
resp. Pipra aureola, Neo-
pelma chrysocephalum, Oxy-
runcus cristatus, Automolus 
rufipileatus, Empidonomus 
varius, Veniliornis sangui-

NEPAL 
27-i2-'09. Beroemde per
sonen. 
2.-, 5.- R. Portretten van 
resp. dichter Krishna Sen 
Ichhuk (1956-2002), schrijver 
Ramesh Vikal (1928-2008). 
3i-i2-'o9. Sporten. 
Tweemaal 10.- R. Kajakken, 
mountainbiken. 

3i-i2-'og. Cultuur. 
Tweemaal 5.- R. Chhath-fes-
tival, Lahurya-volksdans. 
3i-i2-'o9. Laxmi Prasad 
Devkota (1909-1959). 
5.-R Portret dichter. 
3i-i-'io. 25 jaar televisie in 
Nepal. 
2.- R. Beeldmerk organisatie 
met ogen en duiven. 

NEVIS 
i5-6-'o8. 20oste geboortedag 
Charles Darwin (1809-1882). 
Velletje met zesmaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. zeeleguaan 
(Amblyrhynchus cristatus). 



standbeeld van Britse bioloog 
in Shrewsbury, vogelbekdier 
(Ornitorhyncus anatinus), 
vampiervleermuis (Desmo
dontinae sp.), Darwin als 
jonge man, grote grondvink 
(Geospiza magnirostris); 
foto van Darwin. 
i56'09. Elvis Presley (1935

1977)
Viermaal velletje met $ 6.. 
Resp. filmaffiche, Elvis met 
hoed, Elvis op motor, deel 
van portret. 
i56 'o9. Dolfijnen. 
Velletje met zesmaal $ 2.; 
velletje met tweemaal $ 3., 
velletje met tweemaal $ 3. . 
resp. Inia geoffrensis, 
Platanista minor, Lagenor
hynchus acutus, Pontoporia 
biainvillei, Lagenorhynchus 
australis, Lagenorhynchus 
albirostris; Orcinus orca, 
Feresa attenuata; Globicep
hala melas, Globicephala 
macrorhynchus. 
2i5 ' io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 3.; 
blok $ 6.. Verschillende af
beeldingen van padvindsters. 
2i5 ' io. John F. Kennedy 
(19171963) 50 jaar geleden 
gekozen tot president Ver
enigde Staten. 
Twee velletje met ieder vier
maal $ 3.. Resp. tweemaal 
Kennedy, tweemaal Rus
sische oudpresident Nikita 
Chroesjtsjov (18941971); 
tweemaal Kennedy, tweemaal 
oud VSpresident Richard 
Nixon (19131994). 
2i5 ' io. Vogels. 
30, 90, c , $ I., 5.; velletje 
met viermaal $ 2.; velletje 
met tweemaal $ 3.. Resp. 
Ardea herodias, Fregata 
magnificens, Sula dacty
latra, Ardea alba; Phaethon 
lepturus, Puffinus Ihermi
nier, Phaethon aethereus, 
Oceanodroma leucorhoa; 
Pelecanus occidentalis, Sula 
leucogaster. 

NIEUWCALEDONIË 
i26 ' io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
i i o F. Frans paviljoen met 
stadsbeeld Shanghai. 

NIEUWZEELAND 
96'io. Maori Nieuwjaar 
'Malanka 2010' en cultuur
symbool 'Manu Tukutuku'. 
50 c , $ I., 1.80, 2.30. 
Vliegers resp. 'Manu Aute', 
'Manu Patiki', 'Manu Tara
tahi', 'Upoko Tangata'. 

96'io. Maori rugby 100 jaar. 
50 c. $ 1.80. Resp. shirt, 
jubileumembleem. 
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77'io. Gezondheid. 
50+10, 50H0 c , $ I.. Vlin
ders resp. Lycaena bolde
narum, Danaus plexippus, 
Argyrophenga antipodum. 
Ook velletje in vlindervorm 
met de drie zegels (samen
hangend). 

NIUE 
77'io. Vlinders. 
$ 1.40,1.70, 2.40. Resp. 
Hypolimnas bolina, Junonia 
villida, Hypolimnas antilope. 
Ook velletje in vlindervorm 
met de drie zegels. 

NORFOLKEILAND 
i56 ' io . 'Zij Icwamen met de 
Morayshire'. 
55 c., $1.10,1.45,2.75. 
Verschillende afbeeldingen 
van bewoners van Pitcairn
eilanden die zich in 1856 
vestigden op Norfolkeiland. 

OEZBEKISTAN 
293' io. Regio's van Oezbe
kistan. 
800,1.200 (S) (samenhan
gend met tussenveld). Resp. 
Shahrisabz met monument 
van Amrit Temir, Karshi met 
treinstation. Op tussenveld 
landkaart. 
i 4 ' io. Frankeerzegels, 
architectuur. 
25,100, i io , 135, 200 (S). 
Resp. gebouw, theater, ge
bouw, theater, theater. 
i54 ' io . Vogels in Oezbe
kistan. 
400, 800, i.ooo, 1.200 (S); 
blok 1.900 (S). Resp. Chet
tussia gregaria, Myophonus 
coeruleus, Tichidroma 
muraria, Grus leucogeramus; 
Cygnus olor. 
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i54 ' io . 43e Jaarbijeenkomst 
Aziatische ontwikkelings
bank in Tashkent. 
1.200, i.ooo (S); 800, 
1.200 (S); 1.200, 800 (S); 800, 
1.200 (S); 1.200, 800 (S); 
1.200, 800 (S); 800,1.200 (S); 
i.ooo, 800 (S); i.ooo, 
1.200 (S), 900, i . ioo (S); 900, 
i . ioo (S), 800,1.200 (S), 
i.ooo, 1.200 (S); 1000, 
1.200 (S); 1.200, 900 (S); 
1.200, i.ooo (S); 1.200, 
900 (S); 1.200, 900 (S), 1.200, 
900 (S) (alle paren met tus
senveld). Resp. staatswapen, 
vlag; gebouw zakencentrum, 
paleis; gebouw Ok Saroi, 
Senaatsgebouw; gebouw 
Olij Majiis, muziekaca
demie; gebouw centrale 
bank, gebouw bankassoci
atie; zakengebouw, arcade; 
paleis van Sitorai Mohi 
Xosa, gebouwencomplex 
Hazrati Imam; olieraffinade
rij in Fergana, olieraffinaderij 
in Bukhora; autofabriek 
van Daewoo, tractorfabriek; 
verkeersknooppunt, brug; 
autosnelweg, brug; vrachtwa
gen, locomotief; aanleg au
tosnelweg, aanlegspoorweg; 
graanoogstmachine, kanaal; 
medische operatie, babyzorg; 
leerlingen met computer, 
studenten met microscoop; 
sportcomplex met vlaggen, 
waterpolo; beschilderen 
aardewerk, handwerkende 
vrouwen; tweemaal nationale 
klederdracht. Op alle tus
senvelden aankondiging 
conferentie ADB*. 
95'io. Herdenking over
winning Tweede Wereldoor
log 65 jaar geleden. 
Velletje met 400, 800, i.ooo, 
1.200 (S). Resp. jongen en ve
teranen, monument, soldaat 
met vrouwen en kinderen, 
soldaten en veteranen. 

PALAU 
97'io. Meisjespadvinderij 
100 jaar. 
Velletje met viermaal 94 c ; 
blok $ 2.50. Resp. twee jonge 
vrouwen met rugzakken, 
twee meisjes, meisje met 
trommel, vier jonge vrouwen; 
jonge vrouw. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
2i5 ' io . Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
I., 3., 4.65, 6.30 K.; blok 
10.; velletje 5,10, 85 t., 3., 
3.70, 6. K. Resp. Zomerpa
leis in Peking, Pareltoren in 
Shanghai, Chinese acrobate, 
dansers; toren in Suzhou; 
Zomerpaleis in Peking, 
acrobate, Pareltoren, danse
ressen, dansers, historische 
woning. 

ü Ei i 
i i 6 ' io . Sportvissen. 
I., 3., 4.65, 6.30 K.; velletje 
met I., 3., 4.65, 6.30 K.; 
blok 10. K. Resp. vissende 
vrouw, tweemaal vissers met 
zeilvis (Istiophorus platypte
rus), vissers met barramundi 
(Lates calcarifer); visbootje, 
visser, vissers met wahoovis 
(Acanthocybium solandri), 
visser met barramundi; 

vrouw met blauvwintrevally 
(Caranx melampygus) en 
deel van boot. 
48 ' io. Prieelvogels. 
5 t., I., 4.65, 6.30 K.; velletje 
met I., 3., 4.65, 6.30 k.; 
blok 10. K. Resp. Arnblyornis 
macgregoriana, Sericulus au
reus, Archboldia papuensis, 
Sericulus bakeri; Sericulus au
reus, Arnblyornis flavifrons, 
Arnblyornis inornatus, 
Chlamydera Lauterbachi; 
Sericulus aureus met doorlo
pend beeld op rand. 

PARAGUAY 
255 ' io. Diplomatieke be
trekkingen met Rusland. 
7.000 Gs. (samenhangend 
metsierveld). Rozen. 
265 ' io. 200ste geboortedag 
Charles Darwin {18091882). 
7.000 Gs. (samenhangend 
metsierveld). Vogel. 

PERU 
7i ' io . Ruines van Kuelap. 
Velletje met driemaal 3. S. 
Verschillende afbeeldingen 
van ruïnes. 
226' io. Openbaar vervoer 
in Lima. 
Tweemaal 2. S. (samenhan
gend met doorlopend beeld). 
Snelweg, bus. 

PITCAIRNEILANDEN 
236 ' io. Rifvissen. 
60 c , $ I., 2., 2.50 (samen
hangend).Resp. Centro
pyge flavissima, Chaetodon 
smithi, Centropyge loricula, 
Chaetodon lineolatus. Alle 
zegels met pandabeeldmerk 
WWF*. 
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POLYNESIÊ 
55'io. Koraal. 
70,100,140 F. Resp. Tu
bastraea, Stylaster sanguinea, 
Fungia fimgites. 
Frederick William Beechy 
(17961856). 

140 F. Portret zeevaarder met 
kaart van eiland. 
207' io. Juhfeest 'Heiva 
d'antan' . 
100,140, igo F. Resp. vrouw 

met gevlochten hoed en 
muziekinstrument, danseres, 
muzikant met schelp. 

SENEGAL 
54'io. WestAfrikaanse 
economische unie Uemoa* 
II jaar. 
500, 790 F. Resp. munt en 
balletjes, landkaart met 
gebouw en beeldmerk orga
nisatie en taart met kaars. 
54'io. Democratie en vrij
heid. 
150, 250, 400, 450 F. Resp. 
betogers met borden en 
vlag, vrouw met kieskaart en 
vlag, vrouw in stemlokaal, 
tvtoestel met radio's en 
kranten. 
2i4 ' io. Traditionele 
dansen. 
100, 200, 250, 450 f. Resp. 
'Ndaw rabine', 'Niary 
gorom', Dagathe', Ndaa 
daly'. 

2i4 ' io. Insecten. 
150, 200, 250, 500 F. Resp. 
vliegende bidsprinkhaan, 
wesp, sprinkhaan, mier. 

SEYCHELLEN 
57'io. Frankeerzegels, 
vissen. 
6.50, 7., 8., 100. R. Resp. 
Coris formosa, Parupeneus 
ciliatus, Apolemichthys 
trimaculatus, Cephalopholis 

SIERRA LEONE 
264'io. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
Velletje met viermaal 
4.000 Le.; velletje met vier
maal 4.000 Le. Verschillende 
portretten van paus. 
264' io. Amerikaanse pad
vinderij 100 jaar. 
Velletje met viermaal 
4.000 Le.; velletje met vier
maal 4.000 Le. Verschillende 
afbeeldingen. 
264'io. Vlinders. 
Velletje met viermaal 
4.000 Le.; velletje met twee
maal 6.000 Le.; velletje met 
tweemaal 6.000 Le. Resp. 
Precis pelarga, Protogonio
morpha parhassus, Kallimoi
des rumia, Salamis cacta; 
Junonia sophia, Junonia 
oenone; Hypohmnas misip
pus, Hypolimnas salmacis. 
264'io. Michael Jackson 
(19582009). 
Velletje met viermaal 4.000 
Le.; velletje met viermaal 
4.000 Le. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
zanger. 

SINGAPORE 
236' io. Frankeerzegels, 
flora en fauna. 
2"'', i". Resp. rhododendron 



(Melastoma malabathticum), 
Simpoh Air (Dilennia suf-
fruticosa). 
i4-9-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010. 
' i " Local', 65 c , $ i.io, $ 2.-. 
Mascottes (jongen en meisje) 
resp. op wereldbol, op eiland 
onder palmboom, als zwem
ster (meisje), als basketballer 
(jongen). 

SRI LANKA 
i2-i2-'09. P.H. William De 
Silva (1908-1988). 
IC- R. Portret politicus. 
2i-i2-'og. Dr. Hudson Silva. 
10.- R. Portret oogchirurg 
en oprichter internationale 
ogenbank. 
8-i-'io. D. M. Dasanayake 
(1953-2008). 
10.- R. Portret politicus. 
ii-i-'io. Thurstan-college 
60 jaar. 
10.- R. Gebouw in Colombo 
en embleem. 

i5-2-'io. Ceylon-German 
Technisch Trainingsinstituut. 
10.- R. Gebouw en leerlin
gen. 
i8-3-'io. Rotary in Sri Lanka 
80 jaar. 
10.- R. Embleem. 

27-3-'io. 125e geboortedag 
M.J.C. Fernando (1885-1939). 
10.- R. Portret voorman 
Boeddhistische organisaties. 
28-4-'io. Boeddhistische vlag 
125 jaar. 
5.- r. Vlag met deel wereldbol 
en kaart Sri Lanka. 

- ST. HELENA 
° i-6-'io. Voetbal. 
^ Velletje met driemaal 40 p. 
L" Voetballer, kaart Afrika, voet-
^ ballers. Op rand sportcom-
^ plex Francis Plain. 

ST. KITTS 
i5-3-'io. Vhnders. 
30, go c.,$ 3.-, 5.-; Velletje 
met viermaal $ 2.50. Resp. 

Anarthia amathea, Agraulis 
vanillae, Anartis jatrophae, 
Vanessa virginiensis; Mar-
pesia petreus, Hypolimnas 
misippus, Junonia evarete, 
Papillio polyxenes. 

ii-4-'io. Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
$ 2.50. Herdenkingsmonu
ment voor oud-president 
Verenigde Staten. 
i7-6-'io. Paddestoelen. 
25, 80 c , $ I.-, 5.-; velletje 
met zesmaal $ 2.-. Resp. 
Alboleptonia stylophora, 
Cantharellus cibarius, Amil-
laria puiggari, Battareea 
phalloides; Cantharellus 
cinnabarinus, Collybia aurea, 
Collybia biformis, Amanita 
ocreata, Calocybe cyanea, 
Chroogomphus rutilus. 
i7-6-'io. Tropische rilvissen. 
30, 90 c. $ 3.-, 5.-; velletje 
met viermaal $ 2.50; velletje 
met tweemaal $ 3.-. resp. 
Pterois volitans, Sparisoma 
viride, Caranx lugubris, 
Holacanthus bermuden-
sis; Pterapogon kauderni, 
Amphiprion akindynos, 
Caranx hippos, Selene vo
mer; Amphiprion bicinctus, 
Amphiprion polymnus. 

ST. LUCIA 
ii-6-'io. Jaar van de Biodi
versiteit. 
30, 75, 95 c. $ 2.50. Resp. lo
belia (Lobelia Santa-Luciae), 
leguaan (Iguana iguana), 
kever (Dynastes hercules 
reidi), witborst spoüijster 
(Ramphocinclus brachyurus 
sanctaeluciae). 
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ST. PIERRE ET MIQUELON 
i6-6-'io. De Engelse tele
graaf. 
€ 0.56. Gebouw. 
23-6-'io. Lokale kunstnijver
heid. 
€ 0.33. Handwerk met vis-
motief naald en draad. 

7-7-'io. Sport. 
€ 1.05. Zwemmer. 

ST. VINCENT 
28-4-'io. Orchideeën. 
25,80 c, $1.-, 5.-; Velletje 
met zesmaal $ 2.-. Resp. 
Phrgamipedium popowii, 
Cattieya dowiana, Brassa-
vola subulifolia, Brassavola 
acaulis; Catüeya gaskelliana, 
Cattieya aurea, Cattieya 
mendelli, Cattieya schordera, 
Cypripedium dickinsoni-
anum, Phragmipedium 
longifolim. 
28-4-'io. Bloemen. 
25,80 c, $1.-, 5.-; Velletje 
met zesmaal $ 2.-. Resp. 
Genipa americana, Utricula-
ria pusilla, Crythrina fusca, 
Psidium guajava; Spacheae-
legans, Guaiacum offici
nale, Solanum mammosum, 
Utricularis alpina, Passiflora 
foetida, Sesuvium portula-
castrum. 
28-4-'io. Zeedieren. 
25,80 c, $1.-, 5.-; Velletje 
met zesmaal $ 2.-. Resp. 
schildpad (Dermochelys 
coriacea), grombaars 
(Haemulon carbonarium), 
tarpon (Megalops atlanti
cus), murene (Strophidon 
sathete), haai (Carcharhinus 
perezi), schildpad (Caretta 
caretta), barracuda (Sphy-
raena barracuda), kreeft 
(Matanephrops binghami), 
feeënbaars (Gramma lo-
reto), pijlstaartrog (Dasyatis 
americana). 

ST. VINCENT; 
GRENADINEN 
8-2-'o8. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Tapei 2008. 
Velletje met viermaal $ 1.50; 
blok $ 5.-. resp. gebouw 
'Tapei loi', pagode, hoge
snelheidstrein type Shin-
kansen 700T, leeuwendans; 
nationale herdenkingshal. 
i-5-'o8. Indiensttreding Elvis 
Presley (1935-1977) 50 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal $ 1.40. 
Amerikaanse zanger en 
acteur resp. met geweer, in 
zwart uniform, in open auto, 
in licht uniform. 
i-5-'o8. Cruiseschepen in 
haven van New York. 
Velletje met driemaal $ 3.-. 
'Queen Victoria', 'Queen 
Elizabeth II', Queen Mary II'. 
i-5-'o8. 'Zeven nieuwe we
reldwonderen'. 
Velletje met zevenmaal 
$ 1.40. Machu Picchu (Peru), 
Petra (Jordanië), Chichén 
Itza (Mexico), Colosseum 
(Italië), Taj Mahal (India), 
beeld van Christus de Verlos
ser (Brazilië), Grote Muur 
(China). 
4-6-'o9. Padvinderij voor 
meisje 100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $ 6.-. Verschillende af
beeldingen met padvindsters. 

SURINAME 
26-5-'io. Vogels. 
SR$ 0 .50 ,1 . - , 1.50, 2.-, 
2.50, 3.-, 3.50, 4.-, 5.-, 7.-, 
9.-, II.-. Resp. Tangara 
Chilensis, Leptopogon 
amaurocephalus, Xolmis 
Cinerea, Tangara Cayana, 
Conopophaga Aurita, Mega-
rynchus Pitangua, Tangara 
Mexicana, Picumnus Exilis, 
Hirundinea Ferruginea, 
Galbula Albirostris, lyran-

nopsis Sulphurea, Tangara 
Varia. 

TADZJIKISTAN 
30-4-'io. Pioenen. 
2.-, 3.20 S. (samenhangend) 
(ook ongetand); blok 3.20 S. 
Verschillende pioenen en 
vlinders. 

30-4-'io. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Tijger**. 
Velletje met 0.20, 0.20, 0.75, 
0.75, 0.80,1.50,1.80 S. Resp. 
hyena, 'trot', wasbeer, vos, 
sneeuwluipaard, beer, lui
aard, tijger. Alle zegels met 
opdruk 'Year of the Tiger' 
op velletje 'Roofdieren in 
Midden-Azië' uitgegeven in 
2005. 
i5-5-'io. Herdenking over
winning Tweede Wereldoor
log 65 jaar geleden. 
1.35, 2.15 S. (samenhangend) 
(ook ongetand). Resp. sol
daat en vliegtuigen, parade 
op Rode Plein. 

TAIWAN 
28-7-'io. Vuurtorens. 
NT$ 5.-, 5.-, 10.-, 10.-. Resp. 
ChilungTao (1980), Wenkan 
Tui (1914), Paisha Chia 
(igoi), Liuchiu Yu (1929). 

9-8-'io. Moderne Taiwanese 
schilderijen. 
NT$ 5.-, 25.-. resp. 'Bam
boebos in vroege zomer' van 
Tsai Yun-yan (igo8-ig77), 
'Perenleiboom' van Lu Yun-
sheng'(i9i3-ig68). 

28-g-'io. Historisch schil
derij 'Nine Elders of Mt. 
Hsiang'. 
Velletje metNT$ 5.-, 25.-, 
25.-. (resp. rond, ovaal, rond 
zegel). Verschillende scènes 
uit schilderij van anonieme 
schilder tijdens Song-
dynastie. Doorlopend beeld 
op rand. 
28-9-'io. Grote Chinese 
leermeesters. 
NT$ 5.-, 25.-. Zegel-op-zegel 
resp. Yvert 6g3 (ig7o) met 
Zhu Xi (1130-1200), Yvert 885 
(ig73) met Confucius (551-
479 v.C). 

TANZANIA 
25-ii-'o8. Natuurparken. 
400, 600, 700, i.ooo Sh.; 
velletje met zesmaal 600 Sh. 
Resp. Kitulo National Park 
met bloemen, Amani Forest 
met kameleon en vlinder, Ud-
zungwa Mountain Forest met 
aapje en waterval, Saadani 
National Park met bomen, 
Kitulo Botanical Wonderland 
met vogel (Neotis denhami); 
Kitulo 'The Garden of God' 
meibloemen, Garden House 
Vugu-Lushoto met bomen 
en struiken, Udzungwa 
Mountains met bloemen. 
Lake Rushwa met vogel 
(Balanaeniceps rex), Selous 
Game Reserve met rivier en 
bomen, Ngorongoro Crater 
met neushoorn. 

. TANZANIA' .• 

4-i-'io. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Tijger**. 
Velletje met twaalfmaal 
300 Sh. Keramiek afbeeldin
gen van dieren uit Chinese 
dierenriem. 

i8-i-'io.PAPU*30Jaar. 
400, 500, 600, 700 Sh. 
Tweemaal postbeambten, 
tweemaal communicatie. 

THAILAND 
i-6-'io. Toerismeautoriteit 
50 jaar. 
Viermaal 3.- B. Drakenboot, 
Wat Arun in Thonburi, 
zeekajak, olifantentrek door 
rivier. 
9-6-'io. Kantoor keuzecom
missie Thaise postzegels. 
3.- B. Hand doet biljet in 
stembus, vlag. 

TOGO 
i-4-'io. Barack Obama 
(1961). 
Velletje met viermaal 450 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van VS-president. 
i5-6-'io. Witbuikschubdier. 
Viermaal 550 F. (samen
hangend) Verschillende 
afbeeldingen van Phataginus 
triscuspis. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF*. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
io-5-'io. Tien jaar TT-post-
dienst. 
Velletje met tweemaal $ 10.-. 
Hoofdpostkantoor, verkoop
balie. 



io-5-'io. Internationale post
zegeltentoonstelling London 
2010, Internationaal Jaar van 
de Biodiversiteit. 
Twee velletjes met ieder twee
maal $ I.-, tweemaal $ 2.50, 
tweemaal $ 3.75, tweemaal 
$ 4.50, tweemaal $ 5.25; vel
letje met tienmaal $ i.-. Vel
letje i: wild zwijn (Pecan ta-
jucu), No Man's Land en Bon 
Accord op Tobago, orchidee 
(Psychopsis papillo), hete 
pepers (Capsicum sp.), Patria 
Bay aan noordkust Trinidad, 
arend (Spizaetus ornatus), 
vogel (Aburria pipile), boom 
(Delonis regia), cacaovrucht 
(Theobroma cacao L.), water
buffel (Bubalus bubalis); vel
letje 2: agouti ((Dasyprocta 
fuliginosa), visser bij Grafton 
Beach op Tobago, Caroni-
moeras en vogelreservaat op 
Trinidad, spieshert (Mazama 
americana), kalkoengier (Ca-
thartes aura), kolibri (Araa-
zilia brevirostris), schildpad 
(Dermochelys coriacae), 
Nariva-moeras op Trinidad, 
Soldado-rots bij Golf van Pa
ria, orchidee (Selenipedium 
palmifolium). 

«JBPaiglo 

TUNESIË 
25-6-'io. Jaar van Vrede en 
Veiligheid in Afrika. 
250 m. Landkaart met 
mensen. 
2-7-'io. Monumenten in 
medina van Tunis. 
250, 250, 250, 250, 600, 
i.ooo m. Resp. Bab Jedid, 
Bab El Khadra, Dar Ben Ab
dallah, Dar Hsine, Bab Bhar, 
Bab Saadoun. 

UGANDA 
i7-2-'io. Prinses Diana (1961-
1997)-
Velletje met viermaal 
2.000 Sh. Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 

URUGUAY 
26-5-'io. Nationale histori
sche hotels. 
Tweemaal $ 12.-. Gran Hotel 
Concordia (Salto), Hotel 
Colon (Piriapolis). 

27-5-'io. Frankeerzegels, 
beroepen. 
$ 5,10. Resp. snuisterijenver
koper, schoenmaker. 
jo-ó-'io. Mercosur*, 10 jaar 
vrede. 
$ 12. Symbolische afbeel
ding. 
ii-7-'io. Eerste Russen in 
Uruguay 150 jaar geleden. 
$ 12. Zeilschip en vlag. 

2i-7-'io. 200ste geboortedag 
Frederic Chopin. (1810-1849) 
Velletje met $ 12, 37. Portret 
Pools-Franse componist, 
vleugel. Op rand ballet-
danspaar. 

VANUATU 
i4-7-'io. Katten van Vanuatu. 
10,100,160,190 vt. Verschil
lende katten. 

VENEZUELA 
i3-4-'io. Voorvechters onaf
hankelijkheid 19 april 1810. 
Vel met tweemaal i.-; 
viermaal 2.50; driemaal 
4.-; 12.- Bs. Resp. José Felix 
Ribas, Juan German Roscio; 
José Felix Sosa, Lino de 
demente, Isodoro Lopez 
Mendez, Francisco Espejo; 
Francisco Salia, Francisco 
Javier de Ustariz, Martin 
Tovar Ponte; José Cortes de 
Madariaga. 
i9-4-'io. Hoofdkwartier 
Bolivar-militia. 
Vel met driemaal i.-; drie
maal 2.-; viermaal 4.50; 6.-, 
10.50 Bs. (samenhangend 
met doorlopend beeld) Resp. 
hoofdingang, gevel, minaret; 
minaretten, triomfboog, to
ren; driemaal soldaten, 'Plein 
van Eer'; doorlopend beeld 
van voorzijde gebouw. 

24-5-'io. Dofia Manu
ela Saenz (1797-1856). 
Gezamenlijke uitgave met 
Ecuador. 
2.50 Bs. Portret van revo
lutionaire en maitresse van 
Simon Bolivar (17863-1830). 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i2-5-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
I.- Dh. Paviljoen. 

VERENIGDE NATIES 
2-9-10. 'Stop Kinderarbeid'. 
Velletje met tienmaal Zw.Fr. 
1.90. Verschillende kinderte
keningen. 
2-9-'io. Postbezorging Ver
enigde Naties. 
Vijfmaal US$ 0.44, vijfmaal 
Zw.Fr. I.-, vijfmaal € 0.65 
(zegels per waarde samen
hangend met doorlopend 
beeld). Resp. vijfmaal sche
pen, vijfmaal auto's, vijfmaal 
vliegtuigen. 

VERENIGDE STATEN 
i-9-'io. Natuur van de 
Verenigde Staten, Hawaïaans 
regenwoud. 
Velletje met tienmaal 44 c. 
Verschillende bomen, plan
ten, vogels, insecten, vlinders 
en bloemen in doorlopend 
beeld. 

S-g-'io. Moeder Teresa (igio-
1997)-
44 c. Portret katholieke 
zuster en stichtster van orde 
'Zusters van Naastenliefde'. 
i4-9-'io. Julia de Burgos 
(1914-1953). 
61 c. Portret dichteres met 
palmboom. 

guttifer, Calidris pygmeus, 
Larus saundersi; Rynchops 
albicollis. 

VIETNAM 
i6-5-'io. 150ste geboortedag 
Ho Chi Minh (1890-1969). 
2.000 d. Portret vrijheidsstrij
der en oud-partijleider met 
lotusbloem. 

io-7-'io. looste geboortedag 
Nguyen Hu'u Tho (1910-
1996). 
2.000 d. Portret vrijheids
strijder en partijvoorman 
met vlag. 
27-7-'io. looste geboortedag 
Ta Quang Bu'u (1910-1986). 
2.000 d. Portret wiskundige, 
leraar en politicus. 

WALLIS EN FUTUNA 
3-i-'io. Eerste dokter in 
Futuna 50 jaar geleden. 
800 F. Dokter en patiënten 
met gebouw en landkaart. 

ZUID-AFRJKA 
5-5-'io. 'The Big Five'. 
Vijfmaal 'Airmail Post Card'. 
Olifant (Loxodonta africana), 
leeuw (Panthera leo), buffel 
(Syncerus caffer), luipaard 
(Panthera pardus), neus
hoorn (Diceros bicornis). 
28-5-'io. Constitution HILL. 
Velletje met tienmaal R. 2.40. 
Verschillende afbeeldingen 
van voormalige gevangenis in 
Johannesburg en momenteel 
in gebruik als gerechtsge
bouw. 
25-6-'io. Spoorwegen in 
Zuid-Afrika 150 jaar. 
Tienmaal 2.40 R. Ver
schillende treintypes met 
rijtuigen: locomotief Natal 
0-4-0, locomotief NGG 16 
Garratt 2-6-2+2-6-2, Class 
24 2-8-4, Class 25 2-8-4, 
Class 26 4-8-4, Class GMA/M 
Garrat 4-8-2+2-8-4, Class 35 
Co-Co Diesel Electric, Class 
9B Co-Co 50 KV ac Electric, 
Class 19B Bo-Bo Dial Voltage 
Electric, Gautrain Electrostar 
Bo-bo. 

25-5-'io. Kustvogels. 
2.000, 6.500, 8.500; blok 
14.500 d. Resp. Tringa 

6-8-'io. Graslandvogels. 
Vijfmaal 5.75 R. (samenhan
gend). Oenanthe bifasciata, 
Sarothrura ayresi, Anthus 
chloris, Eupodotis cafra, 
Eupodotis caerluscens, 
4-9-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
5.75 R. Voetballer, bal, mas
cotte en vlag. 

ZUID-GEORGIËEN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
25-6-'io. Scheepswrakken. 
60,70, 95 p., £ 1.15. Wrakken 
van resp. 'Bayard'(i9ii), zeil
schepen 'Albatros' en 'Dias', 
walvisvanger 'Karrakatta', 
walvisvanger 'Petrel'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
ADB Asian Development 

Bank 
APEC Asia-Pacific Econo

mic Cooperation. 
Iccddr'b International 

Center for Diarrhea 
Disease Research'-
Bangladesh 

EFTA European Free 
Trade Association 

ENIT Ente Nazionale Ita-
liano per il Turismo 

FFAP Federation Fran^ai-
se des Associations 
Philateliques. 

Hosi Homosexuele 
Initiative 

PAPU Pan African Postal 
Union 

Uemoa Union Economique 
et Monetaire Ouest 
Africaine 

Unhcr United Nations 
High Commissio
ner for Refugees/ 
Hoge Commissaris 
van de Verenigde 
Naties voor Vluch
telingen 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postal 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 
Jaar van de Tijger van 
I5-2-'l0t0t2-2-'lI. 

Vogels uit de automaat 
Postzegels met afbeeldingen van vogels zijn 
altijd een geliefd onderwerp bij thematische 
verzamelaars. De Britse Royal Mail speelt hier 
op in met de verkoop van een serie fraai uitge
voerde automaatstroken die vanaf 17 september 
a.s. verkrijgbaar zijn. In een persbericht worden 
deze stroken aangeduid als 'Post & Go stamps'. 
De zes kleurrijke zegels van deze serie zijn de eerste die met een 
thematische afbeelding worden uitgegeven. Deze eerste serie komt 
beschikbaar in zeventien van de honderd vestigingen van Royal Mail. 
Een volgende vogelserie, die volgend jaar zal wordt uitgegeven, zal in 
alle vestigingen voor het publiek verkrijgbaar zijn. De zegels van de 
eerste serie zijn bestemd voor 'eersteklas zendingen' met een gewicht 
tot 100 gram (i" up to lOOg). De volgende tuinvogels staan op de 
eersdcomende serie afgebeeld: roodborstje (Ericathus rubecula, 
pimpelmees (Cyanistes caeruleus), putter (Carduelis carduelis), mus 
(Passer domesticus), spreeuw (Sturnus vulgaris), houtduif (Columba 
palumbus). 
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VERENIGDE NATIES 
VIEREN JUBILEUM 

Het is dit jaar precies 
65 jaar dat de Verenigde 
Naties werden opgericht 
en om dat te vieren heeft 
de postdienst van de 
Verenigde Naties een 
serie zegels en een paar 
velletjes uitgegeven (i). 
Op de velletjes staan de 
beginselen waaraan de 
VN sinds 1945 trouw is. 
Al vele keren werd de 
internationale volkerenor
ganisatie dood verklaard, 
maar ook in 2010 vervult 
ze nog steeds een belang
rijke rol bij het handhaven 
van vrede (2), het op peil 
brengen van welvaart en 
gezondheid (3) en het 
beschermen van de al
lerzwaksten. Maar telkens 
weer moet de organisatie 
haar bestaansrecht bewij
zen, want niet iedereen is 
overtuigd van het nut van 
de Verenigde Naties. 

Machteloos 
De Verenigde Naties zijn 
ontstaan uit de puin
hopen van de Tweede 
Wereldoorlog. Haar 
oprichters hoopten een 
nieuwe oorlog te kunnen 
voorkomen door middel 
van een organisatie die 

daadkrachtiger was dan 
de Volkenbond. De Ame
rikaanse president Wood-
row Wilson (4) had aan 
de wieg gestaan van deze 
Volkenbond. Ook dit was 
een organisatie waarbij 
landen waren aangesloten 
met de bedoeling oorlog 
te voorkomen en de 
vrede te bewaren. Ze was 
echter weinig succesvol 
geweest. Dat had een 
aantal oorzaken. Door 
heftige tegenstand in de 
Verenigde Staten was het 
land, dat zeer machtig uit 
de Eerste Wereldoorlog 
was gekomen, zelf nooit 
lid geworden van de 
Volkenbond. De besluit
vorming was ingewik
keld. Een besluit kon 
alleen genomen worden 
met instemming van alle 
landen van de Algemene 
Vergadering. En als er dan 
een land ter verantwoor
ding werd geroepen, trok 
het zich vaak weinig aan 
van de Volkenbond of trad 
zelfs uit, zoals Japan en 
Duitsland deden. 

Handvest 
De geallieerde landen, 
die tegen de As-mogend-
heden (Duitsland, Japan 
en Italië) vochten, waren 
het er over eens dat er na 

de Tweede Wereldoorlog 
een nieuwe, invloedrijkere 
organisatie moest komen. 
In 1941 ondertekenden de 
geallieerden in Londen de 
Intergeallieerde Verkla
ring waarin zij beloofden 
samen te werken met 
andere vrije naties in oor-
logs- en vredestijd. Een 
paar maanden later te
kenden de Britse premier 
Winston Churchill en de 
Amerikaanse president 
Franklin Roosevelt het At
lantic Charter dat vastleg
de dat men van plan was 
om een organisatie op te 
bouwen die daadkrachti
ger en sterker was dan de 
oude Volkenbond (5). Op 
I januari 1942 kwamen de 
vertegenwoordigers van 
26 geallieerde landen bij 
elkaar om de Verklaring 
van de Verenigde Naties 
te ondertekenen. De 
naam Verenigde Naties 
was voorgesteld door 
de Amerikaanse presi
dent. Er volgden tal van 
besprekingen op diverse 
niveaus die uiteindelijk 
zouden leiden tot de San 
Francisco conferentie 
van 1945. Vijftig landen 
namen deel aan deze 
conferentie en onder
tekenden het Handvest 
van de Verenigde Naties. 

Polen was niet vertegen
woordigd, maar zou kort 
daarna ook het Handvest 
ondertekenen en werd 
daarmee het 51e land dat 
behoort tot de oprichters 
van de VN. Op 24 oktober 
1945 werd het Handvest 
officieel geratificeerd en 
daarmee was de VN een 
feit (6). 

Organisatie 
De VN is opgebouwd uit 
zes hoofdorganen: de 
Algemene Vergadering 
(7), de Veiligheidsraad 
(8), de Economische- en 
Sociale Raad, de Trust-
schapsraad, het Secretari
aat en het Internationale 
Gerechtshof (9). Met uit
zondering van de laatste, 
die zijn zetel in Den Haag 
heeft, zijn ze gevestigd in 
New York (10,11). 
In de Algemene Vergade
ring zijn alle huidige 191 
lidstaten vertegenwoor
digd. Ze komt elke derde 
dinsdag in september 
bijeen voor een periode 
van drie maanden. Het 
dagelijks werk van de 
Algemene Vergadering 
wordt gedaan in allerlei 
commissies, die zaken als 
ontwapening, economie 
en juridische aangele
genheden bespreken. 

De commissies kunnen 
voorstellen doen die 
met tweederde meerder
heid door de Algemene 
Vergadering kunnen 
worden aangenomen. 
Elke lidstaat heeft i stem. 
De Algemene Vergadering 
bepaalt onder andere of 
nieuwe landen mogen 
toetreden, benoemt de 
rechters van het Interna
tionale Gerechtshof en 
beheert het geld van de 
VN. 
In de Veiligheidsraad 
zitten vijftien leden. De 
vijf "winnaars" (de VS, 
de Soviet Unie (tegen
woordig Rusland), 
China, Groot-Britannië 
en Frankrijk) kregen 
een permanente zetel in 
de Veiligheidsraad en 
vetorecht. De overige tien 
worden door de Algeme
ne Vergadering volgens 
een bepaalde verdeelsleu
tel voor de continenten 
gekozen. Al geruime tijd 
gaan er stemmen op om 
ook andere landen toe te 
laten tot het gezelschap 
van de permanente leden. 
Economische grootmach
ten als Duitsland of Japan 
zouden daartoe kunnen 
behoren of opkomende 
naties als India en Bra
zilië. Vooralsnog is die 
roep tevergeefs geweest. 
De Veiligheidsraad is het 
crisisteam van de VN. Als 
er ergens oorlog dreigt 
kunnen de leden van de 
VN vragen of de raad wil 
onderzoeken of het ge
schil vreedzaam opgelost 
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kan worden. Als er al 
sprake is van een gewa
pend conflict kan de raad 
proberen om een staakt
hetvuren te bereiken. De 
Veiligheidsraad heeft ook 
de bevoegdheid om een 
vredesmissie (12) op te 
zetten of (economische) 
sancties op te leggen. 
Het Secreateriaat staat on
der leiding van de Secreta
risGeneraal die tevens 
het officiële gezicht van 
de Verenigde Naties is. 
Op dit moment is dat 
Koreaan Ban Kimoon. 
In de loop der jaren zijn 
er negen Secretarissen
Generaal geweest. De 
Zweed Dag Hammarsk
jöld (13), die de functie 
van 1953 tot en met 1963 
bekleedde is nog steeds 
een van de populairste. 
Hij kwam in 1961 om het 
leven toen zijn vliegtuig 
neerstortte terwijl hij op 
weg was naar Congo om 
toezicht te houden op de 
acties van de VN in dat 
land. Omstreden was de 
Oostenrijker Kurt Wald
heim (14), die van 1971 tot 
en met 1981 Secretaris
Generaal was. Toen hij 
zich in 1986 verkiesbaar 
stelde voor het Oosten
rijkse presidentschap 
waren er geruchten over 
een dubieuze rol in de 
Tweede Wereldoorlog, 
die hij niet afdoende 
kon weerleggen. Boze 
tongen beweren dat hij 
als SecretarisGeneraal 
niet adequaat had kunnen 
handelen omdat hij ge

chanteerd werd met zijn 
oorlogsverleden. 

Millenniumdoelen 
De VN houdt zich niet al
leen bezig met het hand
haven van de vrede. Er 
zijn allerlei programma's 
die worden uitgevoerd 
in samenwerking met de 
lidstaten. Daarvoor heeft 
de VN allerlei organisaties 
opgericht, die elk hun 
speciahteit hebben. De 
bekendste zijn UNICEF 
(15,16) dat zich richt op 
het welzijn van kinderen, 
de cultuurorganisatie 
UNESCO (17) (werelderf
goed!), de Wereldgezond
heidsorganisatie (18) en 
de UNHCR (19,20) dat 
probeert vluchtelingen te 
helpen en dat enige tijd 
onder leiding stond van 
Ruud Lubbers. 
In 2000 hebben de rege
ringen van de lidstaten 
acht concrete doelen 
afgesproken die in 2015 
bereikt zouden moeten 
zijn. Deze doelen zijn: 
1. De grootste armoede 
en honger uitbannen. Het 
aantal mensen dat moet 
leven van minder dan 
één euro per dag met de 
helft terugbrengen en het 
percentage van mensen 
die honger lijden met de 
helft verminderen. 
2. Basisonderwijs wereld
wijd toegankelijk maken 
voor iedereen: alle jon
gens en meisjes moeten 
in de gelegenheid zijn de 
lagere school volledig te 
doorlopen. 

3. Gelijke behande
ling van mannen en 
vrouwen bevorderen, 
door vrouwen meer 
kansen en zeggenschap 
te bieden. Ongelijkheid 
tussen jongens en meisjes 
uitbannen in het lager 
en voortgezet onderwijs, 
liefst voor 2005. Andere 
vormen van ongelijkheid 
tussen de seksen voor 
2015 opheffen. 
4. Het sterftecijfer onder 
kinderen tot vijfjaar met 
tweederde reduceren (21). 
5. De gezondheid van 
moeders verbeteren. Het 
sterftecijfer onder vrou
wen op het kraambed met 
driekwart terugdringen. 
6. Strijd leveren tegen 
HlV/aids, malaria en 
andere ziekten. Verdere 
verspreiding van HLV/ 
aids stoppen en het aantal 
besmettingen keren. Het 
aantal nieuwe gevallen 
van malaria en andere 
ernstige ziekten stoppen 
en een begin maken met 
hun totale uitbanning. 
7. Actief werken aan een 
duurzaam milieu. De 
principes die gelden voor 
duurzame ontwikkeling 
opnemen in nationale mi
lieubeleidsprogramma' s 
om de teloorgang van het 
milieu te stoppen. Het 
aantal mensen dat geen 
duurzame toegang heeft 
tot veilig drinkwater met 
de helft terugdringen. Te
gen 2020 de leefomstan
digheden van ten minste 
100 miljoen krottenwijk
bewoners aanzienlijk 

VERENIGING VOOR VN VERZAMELAARS 
Wie geïnteresseerd is in het thema Verenigde 
Naties en aanverwante organisaties kan voor meer 
informatie en contacten terecht bij de Nederlandse 
Vereniging voor Verenigde Naties en Verenigd 
Europa Filatelie (VNVE Filatelie). Belangstellenden 
zijn van harte welkom op de bijeenkomsten. Leden 
ontvangen het informatieve verenigingsblad Gren
zeloos. Wie meer informatie wenst kan bellen naar 
J.M. Snellenberg, 0334943567 of contact zoeken 
via email: porfier@hotmail.com 

verbeteren. 
8. Werken aan een mon
diaal partnerschap voor 
ontwikkeling. Blijven 
werken aan een open stel
sel van handel en finan
ciën, dat gebonden is aan 
regels, voorspelbaar is en 
niet discrimineert. Stimu
leren en bevorderen van 
goed bestuur. Aandacht 
besteden aan de bijzonde
re behoeften van de minst 
ontwikkelde landen. Met 
inbegrip van de opheffing 
van tolmuren en quota's 
voor hun exportgoederen; 
extra schuldverlichting 
voor landen met de 
grootste geldzorgen; het 
schrappen van officiële 
bilaterale schulden; en 
meer officiële ontwik
kelingssteun voor landen 
die ernst maken met de 
uitbanning van armoede. 
Met nog een paar jaar 
te gaan voor het 2015 is 
kan vastgesteld worden 
dat op bijna alle fronten 
de doelstellingen niet 
gehaald zullen worden, 
zeker nu met het oog op 
de economische crisis 
steeds meer landen willen 

bezuinigen op ontwikke
lingssamenwerking. Maar 
er zijn ook positieve feiten 
te melden. Zo zal naar alle 
waarschijnlijkheid het 
aantal mensen dat moet 
leven van minder dan één 
euro per dag met de helft 
worden teruggebracht 
en gaat het goed met de 
bestrijding van AIDS, ma
laria en TBC. Verder lijkt 
het te gaan lukken om 
het percentage mensen 
zonder toegang tot veilig 
drinkwater in 2015 te heb
ben gehalveerd ten op
zichte van 1990. Wie meer 
wil weten kan terecht op 
http://www.millennium
doelen.nl/atlas/ 

Geen paradijs 
65 jaar Verenigde Naties 
heeft de wereld niet kun
nen vrijwaren van oorlog 
en ander leed. Maar om 
met de woorden van Dag 
Hammerskjöld te spre
ken, de VN werd niet op
gericht om van de aarde 
een paradijs te maken, 
wèl om te voorkomen dat 
zij zou veranderen in een 
hel. 
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Si 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELS ADVERTENTIES; VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
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 

AANGEBODEN 

www.moriefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail 
rohert-wiktor(p)home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. Telefoon 
045-5462894. 

Br. Commonwealth (1937-2009) 
free pricelist for more than 20000 
postfris offers. L.B.Pedersen, 
Kirkevaenget 317, 8310 Tranbjerg, 
Denmark. www.LBP-stamps.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. Wandistservice, 
Lennart von Wowern, Tulega-
tan 23, SE-602 17 Norrköping, 
Sweden. 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. 
Beperkte voorraad gestempeld/ 
FDC's/vellen en A-nrs. Info 
en prijslijsten: mennosnoek(p) 
hetnet.nl Telefoon 06-14511744 of 
0228-318267. Per post: M. Snoek, 
Verlaat 27,1601JW Enkhuizen. 

Dit jaar 35%korting op al mijn 
oude partijen. 
Zie www.centrofilatplim.nl. 
J. RosmuUer, Woerden. Telefoon 
0348-423885. 

° Kilowaar grf wb. 2009. Duitsland 
_ 200 gr. 7 euro, 400 gr. 12 euro, 
'^ Noorwegen 200 gr. 12 euro. Bank. 
s 894812335. H.J. de Vries, Hine
in gom. Telefoon 0252-518302. 

^ Landen en motieven van de hele 
™ wereld met afbeelding vindt u 
^ op www.oostenropafilarelip.nl 
^ M.v.Dal. Telefoon 0492-522224. 

614 Blokken en stroken van minimaal 
4 zegels: Europa 2000 stuks met 
totaal 8800 zegels voor 160 euro, 
idem Eng. Kol. 450 stuks totaal 
1970 zegels voor 40 euro. Rest we

reld 1725 stuks totaal 9160 zegels 
voor 125 euro, alle verschillend + 
gebruikt. E.T. uit den Bogaard. 
Telefoon 020-6333001. 

Rondzendboekjes allerlei landen, 
ook cept gestempeld. C. Stoeken-
broek. Telefoon 0299-652109. 
Leuk voor clubs! 

Vele duizenden zegels alleen 
gestempeld gebruikt hele wereld 
minus Oostblok voor 20-30% 
Michel, minimum 10 et. M. 
Schenkels. Telefoon 0162-320778. 
Afspraak via e-mail 
mjjmsc(g)hetnet.nl 

vyvyw.philatplie-amsterdam.nl 
thematisch en wereld met foto! K. 
Erkelens. Telefoon 020-6838643. 

Nederland frankeergeldige eu
rozegels zonder gom 0,34 - 0,3g 
- 0,44 eurocent 50%. C. Cruyssen. 
Telefoon 06-25162155. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. 
D. van der Toorn. Telefoon 070-
3388427 of 06-51118436. Bezoek 
aan huis. Geen object te groot. 

Dringend te koop gevraagd post
zegelverzamelingen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk. Bre-
denhof Telefoon 010-4826725. 

Te koop ofte ruil: i. Zwitserse 
soldatenpostzegels W.O. II en 2. 
Postzegels van Indiase Feudal-
staten. B.Maas, Pr. Mauritslaan 
5, 6226 CE Maastricht. Telefoon 
043-3637534-

Nederland 712 heel vel alle 
etsingen behalve R27. H. Struwe, 
Platolaan 11, 9404 EM Assen. 
Telefoon 0592-310587. 

Barcelona Edfiinrs. 2/3-6-9/13-19-
23/24-27/28-33/37-43-45-58/59-
65/66-68. Gewenst verschil in 
opdruk rugz. van i nr. Bet. 0,30 
eurocent p. St. F.Verbraak, Nes-
sersluis ic, 3646 AC Waverveen. 
Telefoon 0297-582882. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
vyww.sghrirannia.nl Blad, mee

tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411, 070-3460328 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zuide
lijk Afrika bestaat reeds ruim 20 
jaar. Maak eens kennis met ons, 5 
bijeenkomsten in Tiel, 5 veilin
gen, eigen blad, rondzend- en 
nieuwtjesdienst. Contributie 20,-
euro. Inl. A.A. de Hilster. Telefoon 
0344-661897. E-mail tonflor(g) 
planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. ig euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaagfg^hccnet.nl 

Verenigde Naties en/of Ver
enigd Europa. Al vanaf i960 dé 
gespecialiseerde vereniging in 
ons land. Een must voor elke Ver
enigde Naties en Verenigd Europa 
specialist. 4 Bijeenkomsten met 
veiling per jaar en 4X ons eigen 
gerenommeerde tijdschrift "Gren
zeloos" per jaar. Internationale 
contacten. Contributie 25 euro per 
jaar. Voor inhchtingen telefoon 
033-4943567 of e-mail porfier(g^ 
hotmail.com 

Zaterdag 9 okt. Gouda Int. 
Tentoonstelling + handelaren en 
jeugdboek. ID-College, Groen van 
Prinsterersingel 52 van 10 - 1 6 u. 
Spec, jubileumzegel verkrijgbaar. 

Inl. Telefoon 0182-535666. P.C. 
de Bode. 

Ruilbeurs v. Postzegels en mun
ten, op z.dag II september en ver
der elke 2e z.dag v.d. maand van 
12.30/16.30 uur in de Bernardflat-
zaal. Korte Akkeren 400 Gouda. 
Parkeren gratis v. + achter. Inl. H. 
Hendriks. Telefoon 0182-374230. 

Voor KUNST EN RELIGIE kiest u 
natuurlijk voor GABRIEL! Voor 23 
euro jaarlijks 4 bijeenkomsten in 
Nijkerk en 6x een informatief ver
enigingsblad. Info mevr. A. Meeu
wenoord. Telefoon 030-6918335 
of via vyww.gabrielfila.nl 

Spanje en/of Portugal? 4X p.j. 
bijeenkomst in Utrecht met vei
ling en kwartaalblad. Bel H. Veen. 
Telefoon 079-3611910. vyvyw. 
ksp-iberia.nl 

Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 30 oktober 
NVPV afd. Bodegraven 9.30-16.30 
uur in Rijngaarde i, Dronenwijk, 
Bodegraven. Semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. Semihan
delaren in postzegels, munten 
en ansichtkaarten kunnen nog 
huren, 5 euro per tafel van 1.20 
bij 0.80. D. Verwoerd. Telefoon 
06-53260579. 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte kwaliteitsrond-
zendingen per verzamelgebied. 
Contributie g euro per jaar. 
Tegemoetkoming in portokosten. 
Ook inzenders van harte welkom. 
Provisie 6% en voorschotten 
beschikbaar. Zie www.csk.nu 
Telefoon 0527-615129. 

Uw goud verkopen? 

Wij zijn gespecialiseerd in: 

Munten][ Baren 1 [Sieraden 
www.Goudprijs.nl I 0186-571366 
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http://vyww.sghrirannia.nl
http://www.filitalia.nl
http://planet.nl
http://hotmail.com
http://vyww.gabrielfila.nl
http://www.csk.nu
http://www.Goudprijs.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
venstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-4826725 

email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 
Fax 010-4797065 

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 €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR̂ . PEQJjgßJg'ü' gQD[?ËM[L(o)\»^ (MoMïl^ïm/MI CANADA, JAPAN, ENGELAND, AUSTRALIË " ' ' *^"^ '^"^«^" «^^"^ iAiuuu«w z ,^ ,^ V^IMW .^MJVU,^ 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND: 

1 kg. MISSIE jÊÊt. ^ Jt. 

DUITSLAND^ 250 gr 
18.~ GRIEKENLAND^ 

27,«» 

ER ZIJN WEER 800 NIEUWE PARTIJEN IN 
DOZEN EN BOEKEN BINNEN GEKOMEN 

KOM LANGS! 

lAND OMSCHRiJVING 100 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 21,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 50,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 14,50 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 
THAILAND MODERNE MIX 12,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15 00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 

2 5 0 gr 5 0 0 gr 
22,50 42,50 
35,00 
50,00 
21,50 39,50 

29,50 55,00 
25,00 49,00 
55,00 -

35,00 
34,00 68,00 
40,00 
32,50 
35,00 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 -

32,50 62,50 
30,00 
35,00 
25,00 49,00 
29,50 55,00 
79,00 
23,50 45,00 
35,00 
42,00 

Jaargangen postfris vig. Nvph, Michel of Zonnebloem (prijswijzigingen 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 

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 

WERELD NIEUWTJES 
DIENST 

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 (inboorlingen) € 9,50 
Blok 2 (Landkaart) € 9,50 
Blok 3 (Dieren/noten) €9,50 
De 3 blokjes samen : € 27,50 

"Provincie-velletjes" 
2002 V2065/V2076 12 stuks 

Compleet postfris € 69,50 
Compleet qestemoeld € 79,50 

"Nederlandse Antillen" 
1122/25 sene 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 HEEMSTEDE 

Tel: 023 5477444 Fax 023 5291605 
Postbank: 4208935 

hq@stampdealer.nl 
Openingstijden : maandag + dinsdag op afspraak, woensdag t/m vrijdag 09.30 l/m 18.00 zaterdag tot 17.00 www.stampdealer.nl 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
mailto:hq@stampdealer.nl
http://www.stampdealer.nl


Rietdijk Meer dan 90 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192010 

AANKONDIGING GROTE NAJAARSVEILING 
15,16 en 17 NOVEMBER 2010 

Ook UW verzameling of voorraad kan nog deel uitmaken van deze 
belangrijke veiling. Wij nodigen u van harte uit materiaal aan te brengen. 

U kunt nog enkele weken inzenden. 
Uiteraard komen wij voor grotere objecten graag naar u toe. 

Wij ontvingen voor deze veiling reeds schitterend materiaal, onder andere: 
• Collectie Rodenburg en collectie Stomp (deel 2): Enorm uitgebreide verzameling voorfilatelie vanaf de 16* 

eeuw inclusief uitgebreide Napoleontische afdeling in vele honderden kavels en collecties; 
• Grote verzameling kleinrondstempels zowel los als op poststuk; 
• Prachtig uitgebreid Nederland en koloniën met o.a. veel postfris klassiek materiaal; 
• Schitterende collectie China incl. provincies; 
• Groot aantal verzamelingen in albums en insteekboeken tevens partijen in dozen. 
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U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen. 
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U bent van harte welkom! 
Rietdijk B.V. 
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 

mailto:info@rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl

