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De S ederlandsche Postzegelveiling 

vei ing november 2010 

Donderdag 4 november vanaf 19.00 uur 

Vrijdag 5 november vanaf 12.00 uur 

Vrijdag 5 november vanaf 19.00 uur 

Zaterdag 6 november vanaf 11.00 uur 

vanaf 16.00 uur 

Posthistorie Nederland en Overzee | ^ | 

Buitenland losse kavels ^ H 

Landencollecties A t /m Z <^H 

Wereld collecties, motieven etc. ^ ^ | 

Poststukken, NA/ereld partijen in dozen ^^^H 

Nederland en Overzee losse kavels ^ ^ H 

Nederland en Overzee collecties, stocks en dozen 

Vanwege het enorme aanbod hebben wij extra kijkdagen. 

kijkdagen 
Donderdag 

Vrijdag 

Zondag 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

28 oktober 

29 oktober 

31 oktober 

1 november 

2 november 

3 november 

4 november 

5 november 

6 november 

10.00-16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

11.00-16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

10.00-20.00 uur 

10.00-17.30 uur 

10.00-15.00 uur 

Onze gehele catalogus met afbeeldingen in te zien en uit te printen op 

WNA v̂/. npv.nl 
Voor een gedrukt exemplaar gelieve €20 over te maken op rekening 461000 

Weesp 
De Nederlandsche Postzegelveiling 
beëdigd makelaars & taxateurs 

Leeuwenveldseweg 14a 
1382 LX Weesp Holland 

TEL: +3110)294 4 3 3 0 2 0 
www.npv.nl / info@npv.nl 

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


Onze 250e veiling is de grootste van de laatste jaren in Nederland 

Van 4 t/m 6 november 2010, gaat het allemaal gebeuren in V/eesp 

In deze veiling o.a. opgenomen: 

• Gespecialiseerde collectie postzegelboekjes 1902-1950 van Philip Koeleman, Ter Aar. 

• Voorraden en collectie van wijlen (rechercheur) Cor Kok, Oostzaan, ruim 45 jaar oude 

voorraad van een van de eerste handelaren op de Amsterdamse postzegel markt. 

• Voorraden van postzegelhandel Bob Bakker te Haarlem, bijna 50 jaar oude voorraden. 

Eerste deel van de voorraden van postzegelhandel Ries van den Heuvel te Loosdrecht, 

met vele stocks en losse nummers van de gehele wereld. 

• Grote collectie foutdrukken en blokken van vier van Nederland waarbij grote rariteiten 

welke vnl. zijn gekocht op onze Select veiling in 1984. 

• Een zeer bijzondere gespecialiseerde collectie klassiek China met een startprijs van €100.000,= 

• Verder vele mooie collecties, partijen en losse nummers van ruim 250 verschillende inzenders. 

P O S T E R U ^ 

24 ZEOEl-S VAN 

PRyS 2* CENT. 

Kortom deze veiling mag u absoluut niet missen!! 
Ruim 4.000 kavels met een totale inzetwaarde van ca. 2 mil pen ei 



KILOWAAR 
HERFST-AANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT € 30,-
zeer veel 20I0-uitg)ften 
250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT € 36,-
megavariatie met bloc-zegels 
100 gr JAPAN FURISATO € 14,-
enorrae variatie regionale zegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met hw's € 25,-
100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer meuw € 10,-
100 gr ZWEDEN GROOT-FORMAAT met veel nieuw € 10,-
(250 gr € 23,-) 

500 gr AUSTRALIË MISSIE met € 29,-
veel groot-formaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met hw's € 32,-
SUPERAANBIEDING 
50gr MONACO veel nieuw en hw's € 16,-
100 gr OOSTENRIJK GROOT-FORMAAT 
voornl Eurozegels € 19,-
250 gr LUXEMBURG met € 19,-
veel eurozegels en hoge waarden 
250 gr FINLAND GROOT-FORMAAT € 14,-
dubbel papier maar zeer nieuw 
100 gr GUERNSEY/JERSEY € 12,-
met een grote variatie (250 gr € 28,-) 
100 gr LIECHTENSTEIN geweldige vanatie met h w 's 31,-

Door schaarste aan goede Idlowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93 2813 720 Betaling ook mogeli|k met creditcard 
(VISA MASTERCARD) en Paypal _ , 
Portovni vanaf € 75 daaronder € 3 verzendkosten E •-— 
extra Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting C £ " ~ " 
Bestellingen onder € 35 kunnen wij helaas met uitvoeren 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt pri|swi|zigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

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

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN/PARTIJEN POSTZEGELS/WINKELVOORRADEN 

In onze winkel die geopend is van woensdag t /m zaterdag vindt u 
regelmatig een aanbod van diverse verzamelingen en partijen, onder het 
genot van een kop koffie kunt u deze o p uw gemak bekijken 
U kunt bij ons op de zoeklijst komen te staan voor 
gebieden die wij u vrijblijvend kunnen aanbieden 

Openingstijden van 10.00 t/m 17.00 (ook op afspraak) 

PHZ VAN VLIET 
Molecatenlaan 16 B 
7339 CK Ugchelen/Apeldoorn 
(Gratis parkeren) 
Tel 055-5416108 
info@pzh-vanvliet nl 

RECENTE PRIJSLIJSTEN 
C Groot Brittannië postfris 1880 t/m 2009 Januari 2010 
CO Groot Brittannië gebruikt, ongebruikt en postfris 1840 1935 materiaal 

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

kortingen 

Prijslijsten worden op aan\rtlaggratis toegezonden (welgaarne opgeven Heikelijsl V wilt ontvangen) 

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

Antarctica & Falkland (buittnland uitsluitend posttiis) 
,1 WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 3 T/M 30 OKTOB^tJ/tfl^ 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
tel 038-4213838 (fax 4226330) 
ING-bank 3931929 
E-mail boomstamps@home nl 
Winkel geopend dinsdag t/m zaterdag 
10 00-12 30 en 13 30-17 00 uur 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

620 

Voor al Uw abonnementen 
zowel landen als motieven. 

Ook alle benodigdheden kunnen wij U leveren 
met aantrekkelijke kortingen 

Speciale Beursaanbieding: 
Stockboeken Leuchtturm. 

60 bladzijden Witte of Zwarte bladen 

Gewatteerde kaft, diverse kleuren. 

Zwart € 12,95 per 5 € 62,50 

Wit € 11,95 per 5 €57,50 

Bij besteding van €50,00 
een stockboeli gratis. (32 bladzijden) 

Bij besteding van € 100,00 
het Postex postzegelveiletje gratis. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegeis 
en 
fiiateiistisctie benodigdfieden. 

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

P o s t z e g e l v e i l i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per |aar een postzegel en muntenveiling in De Voorhof te De Bilt 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag liefst schriftelijk of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 27 november 2010 

Postzegelveiling J j de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort 
Tel 033 4632342 Telefax 033 4635063 E mail ||debruin@yahoo com 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder Lid van de federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) en register veilinghouder 

Tel/Fjx:0182-3964'40, 
Mobifl:0621 26177<( 

Email; pzh.jokevdberg^planet.nl 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN NOORWEGEN DENEMARKEN FARCER 

GROENLAND IJSLAND FINLAND ALAND 
POSTFRIS GEBRUIKT POSTZEGELBOEKJES 

Gratis pnjslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

PZHRONHERSCHEIT 

Postbus 23 K/fJll) 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ ^ 
Tel 0313 419041 
Fax 0313-413295 
e mail pzhronhObart nl 

mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.scandinavianstamps.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

FilaieUc süUji 't SS6 Vclli/iJcn^ si/iM fSß^ 

Sedert 1892 
veilden wij naast talloze nationaal en internationaal bekroonde of 

beroemde collecties veel bijzondere losse postzegels en poststukken. 
Ruim 75.000 inzenders kozen voor Van Dieten Postzegelveilingen wegens 

onze passie voor de filatelie, de grote zorgvuldigheid van verkavelen en daar
door de hoogst mogelijke opbrengsten. 

De Van Dieten veiiingcatalogi vormen voor veel verzamelaars, handelaren en 
andere veilinghuizen een bron van informatie en inspiratie. 

Overweegt u uw collectie te veilen, neemt u dan eens vrijblijvend 
contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. 

N I PPON 
GUH-SEl «UJE 

/f" ( 
^ ' 

P05TEX2010 \i ^ ,^ , 
Rpeldoorn ^^ 
Standnummer 4 

' /) /ff (y / / 

mmä. üülü« 

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

125 JAA]L Kc^é^av €jv Pcr/cMaiy... n^ dp^t /u£ inp van IJieéc/i/ 

Van Dieten Postzegelvei l ingen 

ifsda 
Kantoor, Kijk- en Veilingzalen: 

Lylantse Baan 3, 2908 LG 
Capelle aan den IJssel (ZH) 

T 010-2845560 
F 010-2845565 

Agentschappen: 
Enschede T 053-4335500 
Den Haag T 070-3653817 
info@vandieten nl 
www.vandieten.nl 

http://www.vandieten.nl
http://www.vandieten.nl


GROTE ALGEMENE VERZAMELBEURZEN 
MET RUIM AANBOD FILATELIE ! ! 

Meer dan 200 m tafel / open 09.30 16.00 uur 

HENGELO 
Zo 14 nov. 

Hotel van der Valk 

EMMEN 
za 27 nov. 

Hotel van der Valk Hotel Eden (Giraf) 
Bornsestraat 400, 7556 BN V. Schaikweg 55, 7811 HN 
( Pal aan A1, Afrit 30) (bij Parkeren Oost) 

Info 0505033926 ('s avonds) of via website 
WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

NIEUWE MICHEL UITGAVEN: 
Overzee 8/2, Zuidoost Azië 2010/11 
Markenheftchen Bund/Berlin, 2e ed. 
met Geallieerde Bezetting 

5 november: 
CEPT catalogus 2010/11 
Ganzsachen Europa vanaf 1960 deel 1 
Ganzsachen Europa vanaf 1960 deel 2 
Spoorweg Motief Wereld Aanvulling 2010/11 
met CD Soft 9, en de basiscatalogus, samen 
Update Soft Europa Versie 92010/11 

MICHEL 

64,

69,80 

WIJ ZIJN OP i P O S T E X 2010 Hpeldaorn 
MET HET GEHELE MICHEL PROGRAMMA, 
ALSMEDE EEN PRACHTIG AANBOD OVERJARIGE EDITIES 

■ 46,
68,
68,

49,80 
49,80 

auf der heide 
\Aww aufderheide nl  email' aufderheide@hetnet ni 

Oude Woudenbergse Zandvi^eg 4, 
3707 AN Zeist, tel 0306924800 
fax 0306933011, ING bank nr 1700 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Pelgië = 
Canada = 
Denemarken = 
Frankrijk = 
Engeland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
Nederland = 
Nederland = 
USA = 
Zweden = 
Zwitserland = 
Duitsland Euro Zegels = 

€ 1,10 per 
€ 0,35 per 
€ 0,85 per 
e 0,65 per 
e 0,70 per 
€ 0,35 per 
e 0,35 per 
€ 0,22 per 
€ 0,55 per 
€ 0,40 per 
€ 4,50 per 
€ 0,40 per 
€ 0,82 per 

100 
1 

10 
10 

100 

BFR (vanaf 1960). 
CAD. 
DKK. 
FF. 
GBP. 
GBP. 
SFR (vanaf 1996). 
HFL (vanaf 1977). 
EURO (vanaf 2002) 
USD. 
ZWKR. 
SFR. 
EURO. 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 6,00 netto per boekje, (losse zegels 0,30 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. Prijzen onder voorbehoud van valuta-schommelingen. 
U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden bij onze stand tijdens de POSTËX 2010 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

Tijdens de Postex hebben wij, naast de bekende 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.feert7enDhilatelie.nl biedt u regelmatig 
interessante aanbiedingen. 

Wij maken graag kennis met u aan onze stand op de Postex. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 Ut WAARDER (nl) 
Tel: 0031348 501582 
Fax: 0031348 434602 

Mobiel: 
e-mail: 

Lid van IFSDA en NVPH. 

0031653447302 
eeertTen.philalS)wxs.nl 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk. 

m 

uw postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^V • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Dave 
en Imports albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

Postzegelhandel "ADVANTAGE" 
Gespecialiseerd in l<lassiel< topmateriaal 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 

Uw goud verkopen? 

Wij zijn gespecialiseerd in: 

Munten || Baren [ Sieraden 

www.Goudprijs.nl I 0186571366 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.feert7enDhilatelie.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.Goudprijs.nl


Jaargang 88 - oktober 2010 - nr. 996 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoorPhilotelie 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: 06-51536872 

036-52 50490 
Email: redactie(g)defi latei ie.nl 
Website: uJiuuJ-d^latelie.nl 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 036-5384528 
Telefax: 036-53 84 880 
in/o@bureaudetroye.n! 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 0900-ABOLAND 

(0900-2265263) 
Telefax: 0251-31 04 05 
Mutaties: ujuiuj.aboland.nl/blüdyilatelie 

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

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie. 
2. een individueel abonnement: 
hiervoor kunt u zich - m.u.v. België -
aanmelden bij Abonnementenland 
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 (11 nummers). 
Abonnementsbeëindiging: zie 'Opzeg
ging abonnement'. 

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement € 29,80. Stort dit bedrag 
op rekening 000-0350882-33 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres, waarnaar 
het blad moet worden verzonden! 

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

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

Bestuur: 
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 

ISSN-nummer: 0166-3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

• 634/635 

636 

Nieuw op het postkantoor 

Bondspagina's 

Postwaardestukken 

Postzegelboekjes 

Boekenplank i 

Dutchstamp 2000 

637 

..638/639/640/641 

642 

643 

• 644/645 

. 646/647 

. 648/649 

Kerst en nieuwsjaarspost 2009 

j e u g d h o e k 

. 650 

..651 

..652/653 

Postex 2010 
656 

Deze editie van 
Postex belooft 
weer een ware 
happening te 

worden met veel 
gespecialiseerde 

verenigingen 
en filatelistische 

noviteiten. 

Postex 2010 

Postgeschiedenis luchthaven Schiphol 

Boekenplank 2 

Luchtpostnieuws 

65 jaar herstel luchtpost Nederland - Indië 

'Still going strong' 

654 

656/657/658 

..664/665/666/667/668 

670 

671 

672/673/674 

65 jaar herstel luchtpost 
672 

Na de Tweede Wereldoorlog werden 
de luchtpost- verbindingen tussen 

Nederland en Indië hersteld. 

Boekenplank 3 

Verjaardagszegels Hitler 

Evenementen en stempels 

Vervalsingen 

Verenigingsadressen 

676/677 

678 

,.680/681/682/683/684/685 

686/687 

Wij lazen voor u 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

690/691 

692/693/694 

.696/697/698/699/700/701/702/703 

704/705 

706 

i^mwmlm 
Voor u ligt het jaarlijkse Postexnum-
mer. met veel luchtpost erin vanwege 
de 4ge Dag van de Aerophilatelie tijdens 
Postex. Van de 90-jarige postgeschiede
nis van Schiphol was nog maar weinig 
bekend. Bekende auteurs hebben 
noeste arbeid verricht in het naar boven 
halen hiervan. Verder veel nieuws en 
thema's. Tot op de Postex, waar we u 
(weer) hopen te mogen begroeten. 

Advertentie-index 

filatelie 
2 ü i a » 

* Still going strong' 
676 
De Vereniging voor 

USA en Canada 
Filatelie bestaat 

40 jaar en dat 
wordt uitgebreid 

gevierd tijdens 
de Postex met 

tal van kaders en 
andere juweeltjes. 

Advantage, Pzh 622 
Apelddoornse De, pzh 620 
Auf der Heide 622 
Berg Joke van den, Pzh 620 
Bijl v.d., Pzh 698 
Boomstamps, Pzh 620 
Bouscher Ronald 662 
Brabantse De, pz+mv. 633 
BredenhofPostz. imp 707 
Bruin de, Pzv 620 
Corinphila 659 
Crimpen, Pzh 624 
Dieten V., Pzv 621 
Dutchstamp 2000 631 
Gärtner Christoph 679 

GeertzenPhil 622 
Haarlem J. v., Pzh 620 
Herscheit Ron, Pzh 620 
Hollands Glorie 707 
Hulsbv 628 
Importa 669 
Leopardi, Pzv 660 
Lodewijk, Pzh 633 
Lokvenv.Pzv. 629 
Meinhardt 628 
Nederlandsche De, Pzv. 618 
Nijmeegse Pz+Mh 628 
Nijs Wim de, pzh 695 
NVPH 675 
RP.C 661 

Philamunt 632 
Postbeeld 633 
Postex 708 
Poststempel Het 622 
Rietdijk pzv 655 
Ruiter de, Pzh 622 
Safe Nederland 628 
Sandafayre 633 
Smits Philately 626 
Stamps DNS 630 
Triest van, Pzh 660 
Vergossen Ruud 622 
Vliet van, Pzh 620 
WB Evenementen 622 

ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philatdiques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegel catalogi en postzegeltijdschriften). 

I w MV 

JSM 

http://ie.nl
http://latelie.nl


postzegelhandel 

CMMPEN" 
Postzegelhandel CRIMPEN ̂  v. 
Is geïnteresseerd in: 

complete verzamelingen van eik 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 

Reisschema 
In de komende maanden reizen wij continu door NL Hier ziet u ons schema: 
28 - 30 oktober Brabant, Limburg, Zeeland 
2-3november Groningen, Friesland, Drenthe 
12 - 13 november Noord- en Zuid-Holland 
15-17 november Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

Pos tzege lhande l CRIMPEN B.V. 



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 Marino 
Singapore 
Spanje 
Thailand 
USA 
Vaticaan 
Zweden 
Zwitserland 

10 Fr. 
100 Ptas 

1 "* '̂ '̂̂  
1 100 BEF 
1 1 CAD 

1 "* '^^^ 
1 10CZK 
1 "lOOKK 

1 '' ̂ ^^ 
1 ""̂  ̂ ^^ 
1 "• ̂ ^^ 
1 10HKD 
1 100 HUF 

1 1 GBP 
■^ 1000 ITL 

100 JPY 
1 GBP 
1 CHF 

h 
1 10 MYR 

1 10FFR 
1 1 NLG 
1 1 NZD 
1 10 NOK 

1 "" ̂ ^^ 
1 1 SGD 
1 100 Ptas 
1 100 THB 
1 "1 USD 

f 10 SEK 
1 1 CHF 

aankoop voor 
€ periode 

€0,35 
€0,12 
€0,18 — 1 

€1,00 ' ^ H 
€ 0,29 ^ ^ H 

€ 0,04 ' IH l 
geen aankoop " " " * 
€0,15 
€0,82 
geen aankoop 
€0,67 

€ 0,67 fli 
geen aankoop 
€ 0,37  « « , 
€ 0,48 ■ ■ ■ 
€0,18 
geen aankoop 
€ 0,37 ÊÊM 
€0,17 ■ ■ 
€ 0,42 ^ H 
€ 0,37 I ^ H 
€ 0,33 WÊÊK 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0,50 
geen aankoop 
€ 0,52 . _ . 
€ 0,22 ,mmmuÊ 
€0,14 — 
€ 0,40 W^Ê 
geen aankoop 
€0,12 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0,21 ^ ^ 
€ 0,21 Ê^m 
€ 0,80 ^ H 
€ 0,42 H 
geen aankoop 
€ 0,39 ^̂, 
€ 0,40 ^mmm 

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 

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

of per email: info@pzhcrimpen.nl 

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

mailto:info@pzhcrimpen.nl


^ifi lts f^üilat^ly 
Amsterdamsestraatyveg 404 - 3551 CX Utrecht 

Tel.: 030-:S!443f170 (24 uurs bestellijn) 
info@filatelie.net - Banic: 38.1 e.8-V.378 / Giro: 7227081 
WWW.FiUkTELiE.NET - \||^V^^mMPS|9HI|IE\^EB.COiM 

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

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
14066 Australië postzegelboekjes. Prijs: € 200,00 
Doosje met 71 verschillende moderne postzegel boekjes en prestige boekjes van Australië Nominale 
waarde ruim 400$ (ca 260 euro) 
14202 Azië. Prijs: € 215,00 
Voornamelijk gebruikte partij Azie in goed gevuld insteekboek Bevat veel Japan, Indonesië, wat Syrie 
etc Tevens een goed gevuld insteekboek met gebruikt Engeland van klassiek tot ca 2000 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14138 Azoren en IVIadeira. Prijs: € 100,00 
Insteekboek en map met postfrisse collectie Azoren en Madeira 1981-1987, incl. jaarsets 1982-1985 
Met veel blokken en vellen Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14195 Bahamas 1863-2003. Prijs: € 390,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Bahamas 1863-2003 in blanco album Wat slordige collectie met veel 
matenaal waaronder ook leuk klassiek Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
14164 Barbados 1861-2002. Prijs: € 470,00 
Gebruikte collectie Barbados 1861-2002 op blanco bladen in ringband Beetje rommelige collectie, 
maar wel met veel beter materiaal zoals (Stanley Gibbons no's) 18, 22, 25, 29, 31, 32,49,50, 56, 58 
82, 95, 96,102,145-151,153,179,191*, 266 etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
14197 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 380,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in luxe Kabe album Collectie bevat zeer veel be
ter matenaal en is vanaf 1950 vrijwel compleet Enkele voorbeelden (Michel nos) 39, 41, 64-67, 71, 
74*, 79", 80-81* 82-86*, 87*, 88-90*, 91-100*, 101-105*, 110-111*, etc Verder ook wat rolzegels en 
combinaties aanwezig Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14153 Berlijn 1949-1990. Prijs: € 680,00 
Gebruikte collectie Berlijn 1949-1990 in Leuchtturm album Collectie is vrijwel compleet met o a UPU 
serie 1949, Goethe 1949, Wahrungsgeschadigte 1949, Philharmonie 1950, alle klokken senes etc 
Mooie collectie, koopje' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14136 Cambodja. Prijs: € 175,00 
Postfnsse collectie Cambodja in stockboek Leuke collectie met o a Yvert 57-62 ongetand, 
blok 16,17, etc Ook leuk Khmere aanwezig Veel motief' 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
14196 Ceylon 1857-2002. Prijs: € 1.000,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Ceylon 1857-2002 in blanco album Collectie bevat leuk klassiek ma
tenaal met ook doubletten Veel betere zegels zoals (Yvert no's) IA (4x), 2 (3x), 4, 5 (2x), 8, 9,15,17, 
21, 22, 38, 47(*), 72, 73A, 76, 78, 82*, 92, 132,133*, 141, 142,154, etc Heel veel zegels, hoge cat 
waarde Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14113 Chili 1853-ca. 1980. Prijs: € 500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Chili 1853-ca 1980 in 3 albums Collectie bevat o a leuk klassiek 
matenaal, leuk dienst, port en met officiële ongetande velletjes Veel matenaal leuke samenstelling 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14104 Curagao 1873-1949. Prijs: € 550,00 
Ongebruikte en gebruikte, dubbele collectie Curasao 1873-1949 in Davo cnstal album Collectie bevat 
beter materiaal zoals 7*, 10*, 12*, 3-12, 22*, 42-43, 68-70*, 82-88*, 89-99*, 104-120', 136-137*, 141-
152*, etc Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
14114 Curasao 1873-1989. Prijs: € 1.700,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, vrijwel complete collectie Curagao/Nederlandse Antillen 1873-
1989 in 2 Davo luxe albums Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals 1 -12,26-28,29-34, 35-41, 
42-43, 75-81*, 104-120,178-181**, 230-233, luchtpost 18-25, 82-88, port 34-43* etc Mooie collectie, 
hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14203 Djibouti. Prijs: € 100,00 
Map met stockbladen met een kleine postfnsse collectie Djibouti, waaronder ook wat ongetande ze
gels Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14166 Dubai, V.A.E. Prijs: € 350,00 
Postfnsse collectie Dubai en VA E met blokken en ongetand In insteekboek 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14198 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 900,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1945 in luxe Kabe album Collectie is 
zeer goed gevuld en bevat beter matenaal en leuke afwijkingen zoals (Michel no's) 33B* (brede ze
gel), I*, II*, III*, 278y**, 384, 398-401*, 407-409*, 423-424, 455, 459-462*, 588-597*, 695-697*, 716-
729* blok 4**, 5*. 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 11 ** etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14098 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 465,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Duitse Rijk 1872-1945 in 3 stockboeken Bevat o a zeer 
veel inflamatenaal met mogelijk interessante stempels, combinaties, wat vaneteiten, blokken etc 
Tevens wat DDR aanwezig Leuke partij met kans op vondsteni 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14219 Duitsland brieven. Prijs: € 300,00 
Kleine collectie van 55 oude brieven van Duitsland, waaronder veel infia bneven Leuke samenstelling, 
veel aparte stempels en veel verstuurd naar Nederland 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14086 Engeland 1972-1992. Prijs: € 650,00 
Postfnsse collectie met veel modern matenaal en heel veel gutterpairs, in 3 albums Nominale waarde 
reeds 553 pond (circa 635 euro) Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14170 Engelse koloniën in Azië. Prijs: € 215,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Engelse kolomen in Azie op zelfgemaakte bladen in nngband 
Collectie bevat o a leuk klassiek Ceylon en Hong Kong 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14180 Engelse koloniën. Prijs: € 1.275,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Engelse kolomen op blanco bladen in Borek album Collectie bevat 
veel beter materiaal zoals (Yvert no's) Cyprus 106-115*, 116-126*, 127-130*, 134-146, 149-150*, 
Gibraltar 12, 60*, 63-72*, 91-94 A/B*, 95-98*, 119-120*, 121-124*, 160-161*. Malta 10,15*, 49*, 117-
133*, 171-174*, 201-215*, 216-217*, Brits Levant 16, 64-66, 74, etc Zeer mooie kwaliteit, hoge cat 
waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14188 Engelse koloniën. Prijs: € 265,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen in blanco Davo album Collectie bevat 
veel matenaal, waaronder leuk FIJI (O a Yvert 137-144*, 169**, 169, 219-235**, 239-255**, ), Hong 
Kong (o a 397,451-465", blok 6**), Jamaica, Maleisië etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

14189 Engelse koloniën. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen in blanco Davo album Bevat o a 
Antarctica, Brits Honduras, Ceylon, Dominica, Falklands etc Veel matenaal waaronder ook veel com
plete senes, Compleet gefotografeerd op wwwfllatelie.net 
14150 Engelse koloniën. Prijs: € 750,00 
Rommelig album met divers postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen 
Bevat o a leuk Nieuw Zeeland, Singapore (o a blok Jaar van de Vrouw 1975), Zuid Afnka, Rhodesie 
etc Veel zegels, hoge cat waarde' Compleetgefotografeerdopwwwfilatelie.net 
14142 Engelse Koloniën. Prijs: € 220,00 
Collectie postfns, ongebruikt en gebruikt Engelse Kolomen, wo ouder en leuk Australië Ook wat port 
en luchtpost, boekjes en veldelen In insteekboek Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14094 Fiji 1953-1981 en Nauru 1954-1980. Prijs: € 250,00 
Gebruikte collectie FIJI 1953-1981 en Nauru 1954-1980 in Kabe album Goed gevulde collectie met 
ook enkele blokken Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14088 GB en koloniën. Prijs: € 700,00 
Leuke partij ongeregeld met o a Engeland Jubilee t/m Ish groen ongebruikt, New Zealand misdruk-
ken, Ierland etc in insteekboek Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
14149 Ghana 1957-1988. Prijs: € 160,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Ghana 1957-1988, met o a blokken (getand en onge
tand) en overdrukken In multomap Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14141 Ghana. Prijs: € 100,00 
Postfrisse collectie Ghana met veel blokken, vellen, getand en ongetand In insteekboek 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
uur Honden. Prijs: € 220,00 
Thema verzameling honden, met veel vellen en blokken, getand en ongetand In insteekboek 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14067 Hongarije 1871-1963. Prijs: € 500,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Hongarije 1871-1963 in Abri album Collectie is zeer goed gevuld met 
klassiek matenaal (gedeeltelijk op watermerk en tanding gespecialiseerd, maar met altijd op de juiste 
plaats in het album), en verder veel beter zoals (Michel no's) 403-410*, 478-479 (Zeppelin), 484-487, 
511-515* etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14208 Ierland gutterpairs. Prijs: € 335,00 
Postfnsse collectie gutterpairs van Ierland op albumbladen in map Tevens wat gebruikt matenaal aan
wezig Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14171 Indonesië. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met divers materiaal van Indonesië, waaronder Weense drukken. Interim periode, 
Republik Maluku Selantan etc Voornamelijk postfns matenaal 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14137 Iran. Prijs: € 215,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Iran, van klassiek tot modern Met o a dienst en post
pakket In 2 insteekboeken Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
14134 Iran. Prijs: € 135,00 
Stockboek met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Iran Bevat klassiek en modern ma
tenaal tot ca 1995 met ook betere zegels zoals (Michel no's) 2469**, 2588x**, 2588y** etc In totaal 
ca lOOOzegels Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14052 Italië 1863. Prijs: € 1.000,00 
Prachtige proef blok van 4 van Italië 1863, Sassone PS7 Cat waarde 4* 6000 euro = 24000 euro' 
Natuurlijk met certificaat (Raybaudi) Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14175 Jamaica 1860-2002. Prijs: € 390,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Jamaica 1860-2002 in blanco album Collectie bevat leuk klassiek en be
ter matenaal zoals (Yvert no's) 1-6 7-13,14,16-25, 30, 36*, 52-54 65A*, 88,89, 93-104,106-108,148, 
180-181, etc Zeerveel matenaal, hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14179 Luxemburg 1859-1997. Prijs: € 235,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1859-1997 in Davo album Leuk gevulde col
lectie met ook wat beter matenaal zoals (Yvert no's) 234-238*, 239-243*, 252-257*, 392-397*, etc 
Ook luchtpost, dienst en port aanwezig Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
14126 Nederland 1852-1955. Prijs: € 850,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Nederland 1852-1955 in 2 blanco albums Collectie bevat leuk klas
siek matenaal, o a 49, Guilloche postfns (356-373) en 43 bneven, waaronder ook E13,15,16, 23 etc 
Leuke collectie, mooie kwaliteit Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14154 Nederland 1852-1959. Prijs: € 680,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1959 in Davo cnstal album Goed gevulde collec
tie met oa 3, 6 12 (tand mist), 29 (scheurtje), 49, 100, 104-105,136*, 138*, 356-373*, 402-403B*, 
592-595*, internenng 1*, leuk telegram, dienst etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14124 Nederland 1852-1972. Prijs: € 540,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Nederland 1852-1972 in Davo album Op enkele topzegels na vrijwel 
complete collectie met o a 3,6,12,29etc Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14158 Nederland 1852-1985. Prijs: € 1.500,00 
Goed gevulde, ongebruikte collectie met veel beter materiaal in helaas gemengde kwaliteit in Davo al
bum Collectie bevat oa 30-33*, 42* 44*, 64*, 68*, 74*, 75*, 61b*, 136-138*, 203-207*, 164*, 238-
239*, 248-251*, 257-261* 365-373*, 402-403B*, 518-533*, etc 
14116 Nederland 1852-1995. Prijs: € 770,00 
Voornamelijk gebruikte, zeer goed gevulde collectie Nederland 1852-1995 in 2 Davo albums Op enke
le dure zegels na is de collectie compleet, enkele zegels in wat mindere kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
UMI Nederland 1852-2001. Prijs: € 2.100,00 
Gebruikte, vrijwel complete collectie Nederland 1852-2001 in 3 Safe albums Collectie bevat zeer veel 
beter matenaal zoals 3,6,29,80,104-105,131 -132,136-138, luchtpost 12-13 etc Mooie collectie, ho
ge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14128 Nederland 1852-2001. Prijs: € 5.500,00 
Postfnsse en ongebruikte, zeer goed gevulde collectie Nederland 1852-2001 in 4 Safe albums Collectie 
bevat zeer veel beter materiaal zoals 9*, 10*, 43*, 44*, 45*, 46* 49*, 56-76*, 77-80*, 90-101*, 104-105*, 
121-131*, 346-349*, 534-537*, luchtpost 12-13*, etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
14129 Nederland 1940-1960. Prijs: € 770,00 
Stockboek met een ongebruikte stock Nederland 1940-1960 Bevat voornamelijk complete senes, 
waaronder ook Juliana en face (518-537) Cat waarde ca lOOOOeuro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
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14130 Nederland 2001-2007. Prijs: € 465,00 
Gebruikte collectie Nederland 2001-2007 in 2 luxe Safe albums Collectie bevat ook velletjes, hang-
boekjes, blokken etc en is geheel filatelistisch afgestempeld 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14144 Nederland en overzee. Prijs: € 600,00 
Insteekboek met ca 350 zegels met bijzondere stempels van Nederland en overzee Bevat voor
namelijk Nederlands Indie waaronder veel langstempels 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14152 Nederland en Overzee. Prijs: € 500,00 
Dne stockboeken met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Nederland en Overzee 
Bevat zoveel klassiek als nominaal matenaal Leuk uitzoekklusje 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14157 Nederland FDC's 1950-1976. Prijs: € 665,00 
Complete collectie Nederland FDC's 1950-1976 no 3 t/m 147 Collectie bevat ook wat doubletten en 
ook de a nummers (129a, 136a, 144a) Gemengde kwaliteit, maar zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14092 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 400,00 
Insteekboek met ca 550 zegels en 62 brieven en kaarten met diverse grootrondstempels van 
Nederland Het merendeels van de kaarten is geadresseerd aan Firma Waaning Tilly in Haarlem, de 
fabnkant van de Haarlemmerolie Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 

14215 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 150,00 
Map met 32 zegels met trein traject grootrondstempels van Nederland 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
14214 Nederland Ideinrondstempels. Prijs: € 400,00 
Map met insteekbladen met ca 100 zegels met kleinrondstempels Bevat veel bijzonder matenaal zo
als hulpkantoren, bijkantoren etc Bevat o a Ophemert, 's Heerenberg, Schagerbrug, Akkrum etc 
Hoge cat waardei Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14120 Nederland Ideinrondstempels. Prijs: € 860,00 
Insteekboek met ca 2000 kleinrondstempels van Nederland Bevat veel betere stempels op verschil
lende zegels Iets gemengde kwaliteit, maar ook prachtafdrukken Zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14121 Nederland Ideinrondstempels. Prijs: € 860,00 
Insteekboek met ca 1100 kleinrondstempels van Nederland, gesorteerd per provincie met veel bete
re stempels en ca 120 trajectstempels Compleet gefotografeerd op www.fiiateiie net 
14117 Nederland langstempels. Prijs: € 770,00 
Insteekboek met diverse langstempels van Nederland, waaronder 11 maal eerste emissie Bevat o a 
Abcoude op no 1 Gorredijk op 1, Kollum op 1, Koudum op 1, Nes op 2, Rhenen op 1, Smilde op 1, 
Wolvega op 1, Twijzel op 1 (samen met franco kastje), etc Hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14210 Nederland port 1881-1894. Prijs: € 600,00 
Map met blanco albumbladen met een kleine gebruikte collectie Nederland port 1881-1894, verza
meld op type Cat waarde 3000 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14119 Nederland puntstempels. Prijs: € 700,00 
Insteekboek met ca 250 puntstempels op emissie 1872 van Nederland Collectie bevat ook betere ze
gels en duurdere tandingen Enkele voorbeelden 5 op no 29,42 op 24E, 44 op 29,46 op 24E, 76 op 
22K, 220 op 23, 221, 222, 228 op 20, 230 op 20, 234 (2x), 244, 244 op 27, 245, 248, etc Hoge cat 
waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14216 Nederland rubberstempels. Prijs: € 180,00 
Map met ca 30 Veth zegels op bnefstukje met rubberstempels Leuk lot, schaars matenaal' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14053 Nederlands Indië briefltaarten. Prijs: € 200,00 
Slockboek met 61 bnefkaarten en verhuiskaarten van Nederlands Indie en 4 kaarten van Nederland 
Bevat beter matenaal zoals (Geuzendam no's) Nederlands Indie bnefkaarten 51 b (2x), 52a, 52b, 77* 
(2x), 78a* (3x) etc Compleet gefotografeerd op www.fiiateiie net 
14123 Nederlandse Antillen 1990-2000. Prijs: € 250,00 
Complete, postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1990-2000 in Davo cnstal album Hoge cat waar
de' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14109 Nederlandse koloniën 1870-1978. Prijs: € 320,00 
Ongebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1870-1978 in Davo album Collectie bevat 
Nederlands Indie, Indonesië, Nederlands Nieuw Guinea, Curagao/Antillen en Sunname Ook wat be
ter matenaal aanwezig zoals En Face sene Nederlandse Antillen 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14211 Nieuw Hebriden 1911-1957. Prijs: € 135,00 
Ongebruikte collectie Nieuw Hebnden 1911-1957 op insteekbladen in map Collectie bevat ook port 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14159 Nieuw Zeeland 1953-1996. Prijs: € 475,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1953-1996 in Davo luxe album en map 
Collectie bevat veel materiaal met ook beter zoals Health blokken postfns 1957, 1958, 1960, 1963, 
1967,1968,1969,1970,1971, Health blokken met plakker 1961,1962,1964,1965,1966, etc Verder 
o a jaarsets 1993,1994,1995,1996 en veel modern postfns matenaal 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14110 Nieuw Zeeland 1967-1985. Prijs: € 275,00 
Gebruikte, vrijwel complete collectie Nieuw Zeeland 1967-1985 in Davo album Veel betere senes en 
ook veel blokken Bevat ook Ross Dependency Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14225 Noorwegen 1856-1871. Prijs: € 465,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Noon«egen 1856-1871 op blanco albumbladen in map Veel leuk klas
siek matenaal aanwezig, waaronder doubletten Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

14100 Norfolk eilanden 1947-1997. Prijs: € 300,00 
Mooie, gebruikte collectie Norfolk eilanden 1947-1997 in Kabe album Veel zegels, mooie kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
14097 Oostenrijk 1945-2006. Prijs: € 575,00 
Voornamelijk postfnsse (iets ongebruikt), zeer goed gevulde collectie Oostenrijk 1945-2006 in 2 Davo 
albums Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 878-884**, 893-926**/*, 929-932**, 
937-940**, 947**, 952-954**, 960-963**, 969**, 972**, etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14115 Overzeese Gebiedsdelen 1864-1950. Prijs: € 4.200,00 
Ongebruikte en gebruikte (ook wat postfns), vrijwel complete collectie Overzeese Gebiedsdelen 1864-
1950 in oud Kabe album Collectie is zeer goed gevuld met veel beter matenaal zoals Nederlands 
Indie 1,2, 3-16, 40-47*, 48-57*, 63-80* (Java), 77a*, 81-98* (Buiten Bezit), 149-159*, 160-166*, 261-
265*, 274-280*, 289, brandkast 1-7*, Curagao 42-43*, 44-70*, 75-79*, 80-81**, 104-120*, 141-152*, 
178-181**, luchtpost 1-3*, 18-25*, 26-40*, 82-88**, port 34-43*, Sunname 40*, 41-47*, 48-55*, 57*, 
58a-59a*, 60-64*, 104-110*, luchtpost 8-14 (Do X), port 15-16*, 36-46*, etc Mooie collectie, zeer ho
ge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14156 Overzeese Gebiedsdelen 1864-1975. Prijs: € 1.800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1864-1975 in 2 Davo albums 
Collectie IS goed gevuld en bevat veel beter matenaal zoals Nederlands Indie 1, 5*, 40a-49a*, 63-80 
(Java), 81-98 (Buiten Bezit), 149-159* (Bandoeng), 160-166, dienst 1-7, 8-27 */o, brandkast 1-4, 
Nederlands Nieuw Guinea compleeL Sunname 22a*, 30*, 34-36, luchtpost 8-14 (DoX 20 et ont
breekt), LP24f* in paar etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14223 Portugal 1855-1884. Prijs: € 300,00 
Kleine klassieke collectie Portugal 1855-1884 op albumbladen in map Bevat ongebruikt en gebruikt 
materiaal, waaronder veel betere zegels Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14191 Singapore 1948-2003. Prijs: € 430,00 
Gebruikte collectie Singapore 1948-2003 in blanco album Leuk gevulde collectie met ook veel beter 
materiaal zoals (Michel no's) 16C, 20, 22, 42, 105, 111, 126-128, 142-146, 209-212, 239-242, etc 
Zeer goed gevulde collectie, zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14212 St. Kitts Nevis. Prijs: € 135,00 
Voornamelijk postfnsse (oudere senes ongebruikt) collectie St Kitts Nevis en St Kitts op insteekbla
den in map Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14099 St. Lucia en Tokelau 1953-1990. Prijs: € 220,00 
Gebruikte collectie St Lucia en Tokelau 1953-1990 in Kabe album Veel matenaal, mooie kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14102 Suriname 1873-1975. Prijs: € 2.100,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte COMPLETE collectie Sunname 1873-1975 in Davo luxe album 
Collectie bevat alle goede items zoals 32a (met eert), 40,58a, 59a, 64,104-110', luchtpost 8-14*, 15-
19*, port 15-16* etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14222 Tsjecho-Slowakije 1918-1927. Prijs: € 160,00 
Map met albumbladen met een kleine ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-
1927 Bevat o a beide Olympische senes ongebruikt (Yvert 203-205 en 209-212) en de eerste lucht
post sene ongebruikt getand en ongetand (Yvert LP 1-3 en 4-6) 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14079 Tsjecho-Slowakije 1918-1985. Prijs: € 600,00 
Mooie ietwat gespecialiseerde **/*/0 redelijk complete collectie met vele betere zegels en senes, 1919, 
1925,1926 opdrukken, luchtpost met 1920 serie getand en ongetand, betere blokken etc in 2 zelfge
maakte albums Mooie collectie' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14227 Tunesië. Prijs: € 220,00 
Map met stockbladen met een kleine postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Tunesië Bevat o a 
(Yvert no's) 8*, 18* (2x), 21*, 27(*), luchtpost 1-21 */o, port 7*, 8*, 18*, etc Tevens wat ongetand ma
teriaal aanwezig Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14058 Turkije 1956. Prijs: € 140,00 
Stockblad met Rode Kruis sene Turkije 1956 (Michel no's 214-221) in postfnsse blokken van 4 Cat 
waarde 560 euro Compleet gefotografeerd op www.fiiateiie net 
14057 Turkije 1956. Prijs: € 200,00 
Stockblad met Rode Kruis serie Turkije 1956 (Michel no's 201-211) in postfnsse blokken van 4 Cat 
waarde 800 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14184 Tuvalu 1976-2000. Prijs: € 265,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Tuvalu 1976-2000 in blanco album Zeer goed gevulde collectie 
met ook zeer veel specimen opdrukken Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14207 Variëteiten Indonesië. Prijs: € 235,00 
Map met wat stockbladen met vaneteiten Indonesië Voornamelijk postfns matenaal, waaronder kleur-
vaneteiten, missende drukgangen, ongesneden blokken, kopstaande opdrukken etc Leuk kavel' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
14168 Vogels. Prijs: € 215,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte thematische collectie vogels, met veel doubletten en blokjes In 2 
insteekboeken Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
14181 Zuid Afrika 1910-1988. Prijs: € 300,00 
Gebruikte collectie Zuid Afnka 1910-1988 en postfnsse en ongebruikte collectie ZuidWest Afnka 1910-
1988 in Davo cnstal album Leuk gevulde collectie met ook veel paren Zeer mooie kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14093 Zuid Afrika 1910-1997. Prijs: € 350,00 
Goed gevulde, gebruikte collectie Zuid Afrika 1910-1997 in Kabe album Mooie collectie met ook blok
ken, enkele paren, port etc Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
14111 Zuidwest Afrika en thuislanden 1937-1991. Prijs: € 400,00 
Redelijk gevulde, gebruikte collectie ZuidWest Afnka en thuislanden 1937-1991 in 3 Davo luxe albums 
Veel matenaal waaronder ook veel blokken, in zeer mooie kwaliteit 

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 
Gebooiledatum 
Telefoon , 
E-inail , 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 
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KILOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN 
G R O O T F O R M A A T Z E G E L S ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 g r 
Zwitserland . met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk ■ grote sortenng 
W Europa . grote sortering en hoge waarden 
Skandinavie. grote sortenng met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen • grote variatie en hogere waarden 
~ ■ ■ . veel nieuw en met hoge waarden 

grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

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

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

8,50 

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

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

110,00 
190,00 
95,00 

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

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

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60,00 + € 5,00 porto Orders ooven € 60,00 portovrij 

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

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

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55  6245 OH EYSPEN  Tel. 0434093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP MNVRAAG 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

Onmisbare testapparatuur ]^z^V:^ SflFE 

SflFÈ Slgnoscope T "^ 

elf'kuonis.f.he watcimrrk 
/oekker 

■r^ .n r . 9 1 » 
I220V ddapirr 

SflFE P h i l a l u x ^ l 
Het universele Te^iapparaat 1 

les i .nr . 9865 
(iiKtusicf 220 Vaddptc 

SflFE press 

*• «fcee 

Ilektromsche landlntj mptp 

Resi.nr. 9IS0 
{inciusier 220 v adapter) 

mei Warme lucht cirtu 

■est.nr. 9195 ii 
(winnaar Britse Royal ^ 

liMiW "innovation" * 
^flOdCfschcidlnïJ 1991) 

SAFE NEDERLAND 

■esi.iir. 1 M » 
(220 V adapter apart bljbestellen) 

l i r m a Vdn MasiiiQi ■ 
Botcrsloot 62 & 64  Ï O l l HJ ROTTFRDAM 
in lernetsUe: vwvw.sarenedertand.nl 

f m a i l : m.maMrt i j t«wxs.nl 

RW.Meinhardt 
Piet Hi4nstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

leuwe Yvert catalog 
Classiques du monde 18401940, editie 2010, in kleur 
Catalogus Frankrijk 2011, in kleur 
Catalogus Monaco, Andorra, DOMTOM, CEPT 2011 
OostEuropa deel 1 Landen AP 2010, in kleur 
OostEuropa deel 2 Landen RU 2011, in kleur 

Zonnebloem Indonesië 2011 

Zonnebloem Suriname 2011 

Winkelttjden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0016.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Email info@collectura.com 
ING 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Michel catalogi 
Catalogus Overzee 8.1 ZuidAzié (o.a Afghanistan & India) 
Catalogus Overzee 8 2 ZuidoostAziè 2011 
Speciale catalogus Postzegelboekjes BRD & Berlijn 2010 
Cat. Postwaardestukken Europa vanaf 1960 deel 1 (nov.) 
Cat. Postwaardestukken Europa vanaf 1960 deel 2 (nov.) 
Catalogus Europa CEPT 2011 in kleur (november) 
Wereldcatalogus Treinen op zegels 2e editie 2010 

64,00 
64,00 
69,80 
68,00 
68,00 
46,00 
49,80 j 

? W ^ ' !  r '  ^ ^ ■  1 : ^ nnl i ' r^nns Mr^r':.: .,: :0 j j 
■ Handig met harde kaft! Met gratis blauwdruk no. 8 
■ met zachte kaft 

1 Tithehall spec. cat. Lundylsland 2009 

29,90 
26,90 

^ m 
42,90 

89,00 
21,90 
21,90 
44,00 
44,00 

16,90 

Sassone spec. cat. Italië, Vaticaan & San Marino tot 1945 42,50 
Sassone spec. cat. Italië, Vaticaan & San Manno 19452010 29,90 
Sassone Blu catalogus Italië, Vaticaan & San Marino 2011 18,50 
Facit speciale catalogus Scandinavië 2011 in kleur 69,00 
Farabaksh catalogus Perzië & Iran 2010 39,90 
Gibbons speciale catalogus Australië & Staten 2010, in kleur 39,00 
Gibbons speciale catalogus NieuwZeeland 2010, in kleur 32,00 
Gibbons spec. cat. Commonwealth & Empire 18401970 105,00 
Barefoot speciale catalogus Fiscale Zegels GrootBnttannie 59 00 

14,90 ■ Maury spec. cat. Frankrijk 2011 24,90 

vyAww.collectura.com PTMifïïMD 
I B y P . W . M e i n h a r d t I n t e r n a t i o n a l B o o k s e l l e r s 

http://www.muntenenpostzegels.nl
http://wxs.nl
mailto:info@collectura.com
http://vyAww.collectura.com


VAN LOKVEN FILATELIE BV 
Op 30 oktober organiseren wij onze 68e postzegelveiling in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. 

Afstempelingen op emissie 1852, 1869 en volgende, / 
mooie Punt- en Kleinrondstempels. 
Proeven van de klassieke emissies Nederland en O.G.D. 
Mooie brieven en postwaardestukken, v;^aarbij. zeldzame frankeringen. 68" veil ing 
Een gevarieerd aanbod buitenland losse nummers 
Honderden originele verzamelingen en nalatenschappen, veelal geheel intact ' ' ' ' OKlOuer 
aangeboden, waarbij een substantiële collectie België in 13 banden, Italië -- 2010 
met alle goede series postfris en een collectie Maleise Staten met een cat.wrd. __^^ 
van ruim € 100.000,= " "C/ 
Of wat te denken van een verzameling Vlinders in 120 I! Lindner albums. - ^ 
Verder diverse engros-posten Nederland met cat.wrd. tot 50.000,= en meerdere volumineuze partijen 
USA Precancels. 

2010 

De inzetprijzen zijn uiterst laag, dus goede winstmogelijkheden voor u I 
Door overmaking van € 10,= op giro 4600298 ontvangt u onze goed verzorgde en rijk geïllustreerde catalogus. 

- Tijdens Postex 2010 zijn de losse kavels te bezichtigen In onze stand nr.40 

l j i*aäu**«*M^P 
iSUDINAWEL 

iMMMMMMAMi 

;»0 3 I T I o 

21^1^«^'"' 
^ä*T ej-1 a u 

a REPVBUQVE FRANCAIS] m 
IMyyMMMÉ*M mmm» mÊfm 

588 ** 

i 

1 

1 m 

saiHiffaciiMMa^^ 

5>eutfc^e tTotl)tlfe 
XDoblfal)rt6bi tcfnwrCcti tpzó 

Dnltólf 
»•^nid' 5 Pt 'tlürfrii 
»Bturf 10 Pt ' l l i irfm 
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VAN LOKVEN FILATELIE BV 

beëdigd makelaar taxateur 
Balclcerstraat 22 

6041 JR Roermond 
Tel.: +31 (0)475 - 563 500 

Fax: +31(0)475 330 829 
admin@vanlokven.n i 

www.vanlokven.nl 

WWW.VAN LOKVEN.NL 

mailto:admin@vanlokven.ni
http://www.vanlokven.nl
http://WWW.VAN


vFRi^nnp/STAMPS 
OPEN DAG DNS 

HOORN - HOLLAND 

zaterdag 23 oktober 2010 van 10,00 tot 16.00 uur 

i-Ä^jnlilniiii»'' 

SPECTACULAIRE 
AANBIEDINGEN: 

• Nederland jaren 40/50 ** 30% NVPH 
• DAVO artikelen 15% korting 
• Collecties vanaf 25,00 tot 1000,00 
• Restanten vanaf 5,00 
• Noord-Korea blokken catw 200,00 voor 5,00 
• België OBP nrs 126/8 ** cw 215,00 nu 49,50 

• Voor iedere klant een nnooi cadeau 
• Koffie/Thee met iets lekkers 
• BIJ ons ook pinbetaling mogelijk 

Parkeren op eigen terrein, indien bezet 
op slechts 200 meter voor €2,-

Postadres: 
Tel: +31 (0)229-261611 postbus 169,1620 AD Hoorn ^ 

Mob/GSM: +31 (0)655 884387 Email: sales@stamps-dns,com 

Fax: +31(0)229-264013 www.stamps-dns.com 

Dirk Sluis Lid van: 
.^f4!I^ 

Mut: idifsda 
int. federation of stamp 
dealers' associations 

Verhuisbericht 
Van: Tinnegieter 13, Hoorn 

Naar: B.de Vriesstraat 10, 
1622 AC Hoorn 

Kijk voor nog veel meer aanbiedingen op: 

www.stamps-dns.co 

http://www.stamps-dns.com
http://www.stamps-dns.co


DUTCH STAMP 2 0 0 0 

Griekenland 
& Balkan 

MÉÉMi 

Schriftelijke Veiling 
van exclusieve stukken en rariteiten, 

20 november 2010 

•MtMÉM 

v<"''"' I f -in^HM«^ 
^̂ u 

4yn)£^ 

I £ ^ P GEVRAAGD: CHIINA! 
De veilingcatalogus is begin november 
2010 beschikbaar zowel als catalogus 

aisopWWW.dutchstamp.nl 
Vraag nu reeds uw exemplaar aan! 

Maanderpoort 11 
6711 AB Ede. 
Tel. 0 3 1 8 - 6 1 0 3 3 4 
E-mail postzegels@dutchstamp.nl 

Volgende veiling: 13 januari 2011 Duitsland & Gebieden 

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


IJftS. 

PHIL 
imburgsc Vlaai staat weer Idaar! 

}!ct is weer bijna 7ovcr... 

Hou zaterdag 6 november 2010 vrij in uw agenda!!! 

PHILAKOOPDAG 2010 
"een reis door de Filateïistische en Numismatische wereld" 

UNT 
Numismatiek & 
Vilatelie 

Philamunt 
Handelsstraat 34a 
6135 KL Sittard 

Telefoon. 046-42016 50 
Telefax. 046 - 420 16 51 

wwwphilamuntnl 
info@philamunt nl 

Op zaterdag 6 november 2010 houden wij van 
10.00 tot 16.00 uur onze PHILAKOOPDAG in onze winkef 
in Sittard. Wat kunt u die dag verwachten? Onder het 
genot van een kopje koffie en een heerhjk stukje 
Limburgse vlaai kunt u een kijkje nemen tussen de vele 
Philakoopjes en onze spectaculaire magazijnopruiming. 
Profiteer van kortingen op postzegels, munten, 
bankbiljetten en onze partijencentrale. Tevens 
speciale kortingen op alle benodigdheden en 
nieuwe artikelen. En nog veel meer! 
Laat u verrassen.... 
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PostBeeld 
Philatelic Adventure Store 

Nederlands g roo t s te en meest spectacula i re 
pos tzege lw inke l . Cron jés t raa t 68 , Haar lem, 

O p e n i n g s t i j d e n : d i . t / m za. 10 -18u 
op internet: 
www.postbeeld.com 
www.freestampcatalogue.com 
www.collectio.nl 

<-- Opening op 8 april 
door Manlyn Monroe 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 12 en 13 november 2010 
haar 166® openbare veiling 
V\/ij houden voor u 5 veilingen per jaar. 

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

Ook hebben we steeds een ruime sortenng in goede 
verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen; 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon 0497-512057 
Fax 0497-516605 
E-mail info@brabantsepostzegelveiling.nl 

Bezoek nu ook onze online veiling 

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

OUR WEEKLY 
SALES ARE 
BURSTING if 
WITH STAMPS 
Whatever you collect, you'll 
find something of interest in the 
thousands of overseas and 
Commonwealth collections, 
cartons, classics, postal history, 
specialized, unique and unusual lots from around the world 
offered in our exciting catalogue and online sales every week. 

^ ^ ' 
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Send for a FREE catalogue or go to www.sandafayre.coin for our 
online sales and to register your collecting interests and join the 
legion of collectors already buying from Sandafayre every week. 

THE WORLD'S iVlOST EXCiliNG STAMP SALES 

SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, WAI6 8XN, UK 
Tel -1-44(0)1565 653214 Fax -f44 (0) 1565 651637 fi 

PLEASE SEND ME MY FREE INTRODUCTORY 
SANDAFAYRE CATALOGUES 

Name: 

Address: 

E-mait 

My collecting interests are: 

(NL) 

s, COLLECTORS REGISTER 
• See lots that only match your interests 

• No unwanted catalc ""™-- . -
• Just email your details 1 stam|)register@sandaf^nejcoind 

http://www.postbeeld.com
http://www.freestampcatalogue.com
http://www.collectio.nl
mailto:info@brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.bpveiling.nl
http://www.sandafayre.coin
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KRANT ALS POSTZEGEL 

Met het 200-jarige bestaan 
van Argentinië wordt ook 
de verjaardag van het even 
oude dagblad Gazeta de 
Buenos Ayres gevierd. Op 
7 juni 1810 verscheen hier 
de eerste krant. Het was 
een geëngageerde krant 
die stond voor de vrijheid 
van woord in de nieuwe 
republiek. De laatste 
editie verscheen op 12 
september 1821. In deze 
periode verschenen er 590 
gewone edities, 185 extra 
edities en 53 supplemen
ten. In 1938 werd tijdens 
het eerste journalisten-
congres in Cordoba 7 juni 
uitgeroepen tot Journa-
listendag ter ere van de 
eerste verschijning van de 

GAZETA DF BUENOS-AYRES 
JUEVrS 7 lïB JUNIO DB i3io 
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Gazeta de Buenos Ayres. 
Het medium is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot 
een icoon voor de onaf
hankelijke journalistiek in 
Latijns Amerika. 

FLESSENPOST UIT IJSLAND 

Als het aan de posterijen 
in IJsland ligt komt de 
in het verre verleden in 
zwang zijnde flessenpost 
weer in de mode. In de 
najaarsbrochure van deze 
organisatie staan vele 
cadeauartikelen afge
beeld die het leven van 
de postzegelverzamelaar 
kunnen veraangenamen. 
Wat te denken bijvoor
beeld van magneetjes 
voor de koelkastdeur, een 
sleutelhanger, T-shirts, 
een balpen, een kalender 
voor het komende jaar of 
een fraai vormgegeven 
presse-papier. Alles uiter
aard voorzien van een 
afbeelding met een mooie 
IJslandse postzegel. Het 

zij allemaal spullen die in 
het najaar uitstekend als 
geschenk kunnen worden 
verpakt. 
Een tweetal bijzondere 
objecten trekt in het bij
zonder de aandacht in 
de brochure. Kennelijk 
zien de postmensen 
van het eiland wel weer 
iets in de invoering van 
flessenpost. Voor de prijs 
van 675 IJslandse kronen 
(€ 4,44) per stuk kunnen 
brievenschrijvers hun 
boodschap op een wel 
heel bijzondere manier 
verzenden. De kunststof 
flessen, voorzien van 
kurk en adreslabel en een 
vel papier voor de brief, 
zijn fraai gedecoreerd. 

Flessenpostschrijvers 
kunnen kiezen uit een 
fles met de aflseelding van 
een vulkaanuitbarsting 
of een exemplaar met het 
bekende Noorderlicht. 
Beide verkrijgbaar op het 

BRITS POSTBEDRIJF MAAKT DE POSTZEGEL INTELLIGENTER 

De Royal Mail brengt 's 
werelds eerste 'slimme' 
postzegel op de markt. Een 
gratis applicatie herkent de 
afl)eelding op de postzegel 
en speelt extra informatie 
af op de smartphone. 
De Junaio app laat bij 
de eerste uitgave van de 

postzegel een filmpje 
zien waarop het gedicht 
'The Night Mail' wordt 
voorgelezen. De Royal Mail 
heeft aangegeven dat er 
meerdere hoogtepunten 
uit het Britse erfgoed op 
de postzegels verschijnen. 
Kortom: 'augmented 

reality' ter educatie. 
The Royal Mail hoopt met 
deze 'slimme' postze
gels verzamelaars aan te 
spreken, maar ook het 
reguliere publiek. En dat 
is ze aardig gelukt, want 
de mogelijkheden met een 
augmented reality-postze-

gel lijken eindeloos. 
Of het Britse postbe
drijfhun idee slim gaat 
uitbuiten is niet bekend. 
Mochten de postzegels 

namelijk aanslaan, dan is 
de stap naar persoonlijke 
postzegels een logische 
stap. Waar je al foto's op 
een eigen postzegel kan 
laten drukken en bestellen, 
is het idee van The Royal 
Mail misschien wel de op
lossing naar het versturen 
van bewegend beeld via 
een postzegel. 

DE CIRKEL IS WEER ROND 

Toen in 1873 voor het 
eerst de landsnaam 
Curagao op een postzegel 
verscheen werd hiermee 
de kolonie Curagao 
bedoeld bestaande uit 
de Caribische eilanden 
Curagao, Aruba, Bonaire, 
St. Maarten, St. Eusta
tius en Saba. Alleen de 
afstempeling gaf aan op 
welk eiland de postzegel 
was gebruikt/gepost. 
De kolonie Curagao was 
direct lid van de UPU en 
hanteerde ook derhalve 

^ de postale regels van het 
— moederland Nederland 
'-< en daardoor ook die 
^ van de UPU. De naam 
" Nederlandse Antillen 
1- werd in de grondwet van 
a 3 september 1948 vast
ly gelegd. Als voorloper op 
^ het statuut van december 
2 1954, waarin de staatkun-
•̂  dige relatie tussen het 

. - . deel van het Koninkrijk 
5 3 4 der Nederlanden in het 

Caribische gebied (kolo
nie Curagao en Suriname) 
en het deel in Europa c.q. 
Nederland (moederland) 
zou worden geregeld en 

vastgelegd, werd in 1949 
op de Ojeda zegels (uitge
geven ter herdenking van 
het feit, dat Curagao 450 
jaar geleden door Alonso 
de Ojeda -bevelvoerder 
over een van de karvelen 
die Columbus op zijn 
tweede tocht naar de 
Nieuwe Wereld verge
zelden- werd ontdekt), 
voor het eerst gebruikt in 
combinatie met de oude 
landaanduiding Curagao. 
Pas op de UPU zegels van 
1949 werd de landsnaam 
Curagao geheel ver
vangen voor de postale 
landsnaam Nederlandse 
Antillen. 
Op I januari 1986 trad het 
eiland Aruba (met 80.000 
inwoners) uit het Statuut 
en verkreeg na goedkeu
ring van Nederland haar 
Status Aparte, hetgeen 
zoveel betekent als een 
aparte zelfstandige 
landstatus binnen het Ko
ninkrijk der Nederlanden. 
De overige vijf eilanden 
bleven in het Statuut. 
Aruba was hierdoor ook 
postaal een zelfstandig 

land geworden die ook 
haar eigen postzegels 
is gaan uitgeven met de 
landsnaam Aruba. 
Het is zowel de intentie 
van de regering van de 
Nederlandse Antillen als 
van Nederland om per 10 
oktober 2010 het oude 
statuut van 1954 geheel 
aan te passen, in dit 
nieuwe Statuut zijn beide 
regeringen overeengeko
men dat vanaf 10 oktober 
2010 de Nederlandse 
Antillen als volgt staat
kundig zullen worden 
ingedeeld: 

gebruik blijven maken 
van de huidige bestaande 
postadministratie en 
postkantoren op de res
pectievelijke eilanden van 
de Nieuwe Post Neder
landse Antillen. Curagao, 
St. Maarten en de BES-
eilanden zullen op basis 
van de huidige informa
tie, vanaf 10 oktober 2010 
wel hun eigen postzegels 
gaan uitgeven. Curagao 
heeft hiervoor zelfs al 
een nieuwe uitgifte op 10 
oktober 2010 in voorbe
reiding. Hierdoor zal na 
ruim 61 jaar de landnaam 

postzegels van de Neder
landse Antillen kunnen 
hierdoor dan ook vanaf 
lo-io-io als een afgeslo
ten verzamelgebied wor
den beschouwd. Hiervoor 
in de plaats komen weer 
drie nieuwe verzamelge-
bieden (Aruba, BES- ei
landen, St. Maarten en 
Curagao). Met betrekking 
tot de landsnaam Curagao 

Landsnaam Landstatus 
Aruba Status Aparte (sinds 1-1-1986) 
Curagao Status Aparte (vanaf lo-io-io) 
St. Maarten Status Aparte (vanaf lo-io-io) 
Bonaire Nederlandse gemeente (BES status) 
St. Eustatius Nederlandse gemeente (BES status) 
Saba Nederlandse gemeente (BES status) 

Aruba blijft zijn sinds i 
januari 1986 bestaande 
eigen postorganisatie 
en postzegel uitgiften 
behouden. De overige 
eilanden zullen voorlopig 

Nederlandse Antillen als 
landaanduiding van de 
postzegels verdwijnen 
en de landnaam Curagao 
voor het eiland Curagao 
weer terugkomen. De 

Betaalmiddel 
Arubaanse gulden 
Caribische gulden 
Caribische gulden 
US Dollar 
US Dollar 
US Dollar 

is de cirkel dan 
rond. 

Inwoners 
80.000 

145.000 
35.000 
12.000 
4.000 
1.200 

weer 

Kare! Aster 



EREZEGEL MINISTER BEIJEN 

Na de succesvolle 
totstandkoming van de 
Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal 
(EGKS) en het helaas 
door de Franse Assemblee 
afgewezen idee van een 
Europese politieke en 
Defensie Gemeenschap, 
was het de Nederlandse 
ministervan Buitenlandse 
Zaken Mr. Jan Willem 
Beijen die met een een 
nieuw plan kwam. Hij 
was van mening, dat een 
verdere Europese integra

tie niet tot stand kon ko
men zonder economische 
samenwerking. Daartoe 
bracht hij dit plan in op 
de ministersconferentie 
begin juni 1955 in het 
Italiaanse Messma. Zijn 
collega's waren enthou
siast en zo werd het plan 
Beijen enige maanden 
later op de Europese Top 
in Venetië aangenomen. 
De verdere uitwerking van 
dit plan Beijen resul
teerde in maart 1957 in 
het Verdrag van Rome. 

Hiermee was de Europese 
Economische Gemeen
schap (EEG) geboren, de 
voorloper van de huidige 
Europese Unie. 
Mr. Jan Willem Beijen 
(18971979) was onder
meer directeur van Uni
lever in Londen, ambas
sadeur in Parijs, directeur 
van de Wereldbank en het 
Internationaal Mone
tair Fonds (IMF) in de 
Amerikaanse hoofdstad 
Washington DC. 

Ma J.W. Bgl>liN, "ARCHITEirr WN DE glIQ 

1930: BLOTE MAJA IN BESLAG GENOMEN! 

In 1930 ging de Zedenpo
litie van Amsterdam op 
bezoek bij een Amster
damse postzegelhande
laar. De reden hiervan 
was dat de Spaanse 
postzegel van de naakte 
Maja (van het beroemde 

"fW^WAMW*tlA1^*t'R^i#t*W*##ï'' 

schilderij van Goya) in de 
etalage lag. Daar werden 
ze, als 'afbeelding, 
aanstootgevende aan de 
openbare eerbaarheid' 
door de politie in beslag 
genomen. 
De reacties varieer
den van hilariteit tot 
verontwaardiging. De 
postzegelhandelaar 
heeft overigens nooit een 
boete ervoor gehad. Dat 
was 1930. Loop je nu over 
de wallen, dan zie je heel 
wat anders, toch? 

Ef TA 5 0 JAAR 

In i960 werd in Stock
holm de Europese Vrij
handelsassociatie EFTA 
opgericht, in samenwer
king met de Europese 
Economische Gemeen
schap (EEG). 
Ter ere van dit 50jarige 
jubileum gaven de deelne
mende landen Liechten
stein in juni en Zwitser
land in september, elk een 
speciale postzegel uit. 

Indertijd waren vele 
landen Hd van de EFTA 
die nu tot de EU en zelfs 
de eurozone behoren. 
Momenteel zitten alleen 

IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen en Zwitser
land nog in de EFTA, 
omdat hun bevolking 
door middel van refe
renda tegen het lidmaat
schap van EU hebben 
gestemd. 

! Fürstentum Liechtenstein 

EFTA 1401 
lilt ■im.n«ii»iin«ii «■•■«■* 

POSTZEGELS DUURDER 

Per I januari 2011 gaan er 
nieuwe tarieven gelden 
bij TNT Post voor het 
versturen van poststuk
ken in Nederland en 
naar Europese landen. 
Het basistarief binnen 
Nederland stijgt met 
twee cent tot €0,46; 
het basistarief binnen 
Europa stijgt tot € 0,79, 
eveneens een stijging van 
twee cent. Het tarief voor 
buiten Europa blijft met 
€ 0,95 ongewijzigd. De 
aanpassing valt binnen 
de wettelijke grenzen 
voor tariefsontwikke
ling en is lager dan de 
inflatieontwikkeling in 
de periode sinds 2007. 
TNT Post houdt hiermee 
één van de laagste post
tarieven in Europa. 
TNT Post voert deze ta
riefswijziging door met 
het oog op de volume en 
kostenontwikkeling. Bij 
de vorige tariefsstijging 
in januari 2007 kondigde 
TNT Post aan het tarief 
tot 2010 niet te zullen 
verhogen. Met de aange
kondigde aanpassing zet 
TNT Post het gematigde 
tariefbeleid voort. 
Door de introductie van 

postzegels met nieuwe 
waardeaanduiding in 
juni dit jaar (Nederland 
I en 2, Europa i en 
Wereld I) heeft TNT 
Post frankeren mak
kelijker gemaakt. Dit 
heeft als voordeel dat 
voor deze postzegels 
geen bijplakzegels nodig 
zijn. Postzegels met de 
tariefsaanduiding € 0,44 
kunnen na tariefsver
hoging gewoon worden 
gebruikt. Wel hoort daar 
een bijplakzegel van 
€ 0,02 cent bij die dan te 
koop is via de reguliere 
TNTverkooppunten. 

NIEUWE ZEGELWAARDEN: 11 

De nieuwe waardeaan
duiding op Nederlandse 
postzegels kan voor 
(een) opmerkelijke 
frankering(en) zorgen. 
Op bijgaande afbeel
ding is de rouwzegel, 
nu eveneens van een i 
voorzien, ontwaard met 
het Amsterdamse TNT 
POSTstempel i. 
Twee eentjes naast 
elkaar op één zegel, een 
mogelijkheid die pas 
sinds I juli bestaat, aldus 
de heer Albers uit Bus
sum, waarvoor hartelijk 
dank. 

MICHEL 100 JAAR 

Gaat de Duitse bond van 
Filatelisten op de pikante 
toer? Niet echt, want het 
betreft hier een reclame
campagne van de Michel 
catalogus uit 1973 die 
wordt hergebruikt voor 
het honderdjarige bestaan 
van de Duitse uitgever. 
Toen zorgde deze afbeel
ding voor veel heftige 
reacties. Momenteel is 
deze afbeelding mets bij
zonders meer. Hoewel? 

100 JAAR MOEDER THERESA 

Moeder Teresa werd 
geboren op 26 augustus 
igio in Skopje, Macedo
nië en overleed op 5 sep
tember 1997 in Calcutta. 
Deze katholieke geeste
lijke is bekend geworden 
door haar persoonlijke 
charitatieve acties en de 
pening van het bejaarden
huis Kalighat in Calcutta. 
Op 17 augustus 1948 
verliet zij definitief haar 
convent van Calcutta en 
ging in een 'bidonville' 
wonen. 
Vergezeld van andere 
meisjes stichtte zij con
gregatie van Missionna
rissen van de Liefdadig
heid (610 missies in 123 

landen eind 1997). Zij 
nam er deel aan de krant 
van de verlaten kinderen, 
daklozen, lepralijders en 
stervenden van Calcutta 
en opende bejaardenhui
zen, hospitia en weeshui
zen. Moeder Teresa werd 
zalig verklaard door paus 
Johannes Paulus II op 19 
oktober 2003. 



Wie weleens noodge
dwongen zijn verzame
ling modern Nederland 
heeft moeten verkopen 
weet dat er van de zoge
noemde catalogusprijs 
weinig overblijft. Meer 
dan de nominale waarde 
zit er niet in! 
Toch zijn er bij nauwkeu
rige beschouwing wel en
kele zegels uit de periode 
1960-2010 te vinden die in 
de Speciale Catalogus van 
de >JVPH staan met een 
prijs postfris ruim boven 
de nominale waarde. 
En dan gaat het niet om 
zegels die van zichzelf 

uit al een hoge nominale 
waarde hadden zoals b.v. 
de Kon. Beatrix zegels van 
vijf gulden en hoger of de 
zegels met een nominale 
waarde ter hoogte van 
het aantekentarief Deze 
staan voor niet veel meer 
dan 2x de nominale waar
de wat bij een gedwongen 
verkoop totaal niet meer 
relevant is. Als straks de 
guldenzegels hun fran-
keergeldigheid verliezen, 
dan speelt de nominale 
waarde überhaupt geen 
rol meer - puur de relatie
ve schaarste ten opzichte 
van de vraag! 

Hr* Mr* IJFT 
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TWEE VERSIES PERSOONLIJKE POSTZEGELS 
VIA INTERNET 

™ De nieuwe ' i ' versie van 
i de persoonlijke postzegel 
2 die via internet kan wor-
^ den besteld, had in eerste 

. - . instantie een basiszegel 
5 3 6 ^^^ gedrukt was bij De 

La Rue in Dunstable in 
rasterdiepdruk op de ATN 
druk-aan-de-rol pers, 
maar al vrij snel bleek, 
dat de voorraad die men 

bij Lijnco in Groningen 
had, onvoldoende was en 
waren er nieuwe blokken 
vanuit Joh. Enschedé te 
Haarlem aangevoerd. 
Deze echter zijn uitge
voerd in offsetdruk! Of 
dit een tijdelijk iets is 
was op het moment van 
kopijinlevering nog niet 
duidelijk. 

SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: info(a)galeoptix.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

Welke zegels zijn wel interessant? Chronologisch 
vinden we met een cataloguswaarde vanaf € 5 - los van 
bovengenoemde - de volgende zegels: 
1962 8c "Gouda" gele fluorescentie 8.00 

50c Europa uit rollen 7.50 
70C Europa uit rollen 7.50 
50C Rijksmuseum Ki4:i2 3/4 12.00 
60c Zeevaartonderwijs K13 1/4:12 3/4 8.00 
80c Amaryllis fosfor balk op fosfor papier 15.00 
80c Baby uit geïntegreerd 

hangboekje van 50 I 7.50 
80c Huwelijk uit geïntegreerd 

hangboekje van 50 25.00 
o-cent-zegel 5.00 

2004 61C Oude Kust met L-vormige fosforbalk 10.00 
2004 77c Oude Kust met L-vormige fosforbalk 25.00 
2006 70c Saskia uit prestigeboekje Rembrand 50.00 

'Un '̂ i'̂ V^OÏt. 

1984 
1984 
1985 
1985 
1997 
1997 

1998 

Hoe relevant zijn die 
prijzen? Om bij de laatste 
te beginnen - de markt
prijs van het Rembrandt-
boekje ligt rond € 15 en 
wordt volop aangeboden 
op Ebay. Bij een postprijs 
van € 9,95 stelt dit dus 
niks voor. Dat de prijs 
kunstmatig wordt hoog
gehouden heeft te maken 
met de hoop, dat ooit de 
Duitse markt geïnteres
seerd raakt. 
De o-cent-zegel is ooit 
huis aan huis gratis 
verspreid en voor zover 
niet weggegooid moeten 
er voldoende exempla
ren zijn om de beperkte 
markt te voorzien. Alle 
andere zegels zijn niet 
op elk postverkooppunt 
verkrijgbaar geweest al 
was maar als experiment 
[Gouda] of als late druk 
vlak voor een tariefswijzi
ging [Oude Kunst]. Alle 
zegels hebben een oplage 
gehad van ruim 40.000 
exemplaren tot meerdere 
miljoenen. Alleen waar 
zijn ze gebleven? Gewoon 
opgebruikt en daarmee 
gebruikt nog wel te 
vinden. 

Gemtegreerde hangboek-
jes van vijftig werden door 

verzamelaars niet gekocht 
want te duur [40 gulden]. 
En bij de huwelijkszegel 
speelt mee dat de boekjes 
in voorjaar 2001 pas hier 
en daar aan de kantoren 
verschenen, terwijl in juni 
2001 de grote opruim
woede begon voor de 
euro-invoering. Van dit 
boelcje zijn vermoedelijk 

23(8 ̂ g ^fegcoaA/ 

zo'n dertig exemplaren in 
handen van de postze-
gelhandel geweest en her 
en der wat bij individuele 
verzamelaars. Al met al 
zo'n 40-50 boekjes ofwel 
2000-2500 mogelijk losse 
zegels. De catalogusprijs 
van € 25 los of € 1.250 per 
boekje is niet overdreven! 
Deze huwelijkszegel is 
echt zeldzaam te noemen! 
Ook in vergelijking tot 
Nederlandse zegels van 
vóór 1960 en zelfs met 
veel zegels uit de 19e 
eeuw! 

NIEUWE HALLMARKZEGEL 

Medio augustus moet er 
een actie gestart zijn door 
Hallmark en TNT Post 
met wenskaarten, envelop 
en postzegel voor 
€ 1,99! Anders dan de 
serie verschillende Hall
mark-zegels voor € 2,75 
is de zegel per wenskaart 
steeds dezelfde. De zegel 
is gedrukt door Cartor 
in Frankrijk [onderdeel 
van de Wallsall Security 

Printing groep] en heeft 
een andere tanding dan 
de zegels die via de TNT 
website kunnen worden 
aangemaakt. De Primera-
winkel kreeg van 74 
verschillende kaarten 
eenmalig zes exemplaren! 
Vermoedelijk doen ook 
andere kioskketens als 
The Readshop en Bruna 
mee aan deze actie. 

http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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EMISSIES IN OKTOBER 
2010 

Het gaat om de volgende 
emissies in oktober 2010: 

18.10 D? magie van 
JeanMichel 
Folon 
Bedreigde 
beroepen 

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. 

DE MAGIE VAN 
JEANMICHEL FOLON 

Op 18 oktober 2010 
verscheen een hangblok 
met 10 zelfklevende 
zegels van (i) (= € 0.69) 
met 10 verschillende 
afbeeldingen van werken 
van JeanMichel Folon 
ter gelegenheid van het 
lojarige bestaan van de 
Stichting Folon. 

Het hangblok kost € 5.90 

en wordt slechts als ge
heel  en bloc  verkocht. 

JeanMichel Folon, 
geboren in Ukkel op i 
maart 1934 en gestorven 
in Monaco op 20 oktober 
2005 was een Belgische 
kunstenaar. 
Hij richtte de Stichting 
Folon op die werd geves
tigd in het Solvay Domein 
in Terhulpen. Daar 
schonk hij de stichting 
een 500tal werken die hij 
had bewaard om ze ooit 
op één plek te verenigen. 
Zie ook: 
www.fondationfolon.be 

De zegelblokken zijn 
gedrukt in vierkleuren 
rasterdiepdruk aan de rol 
op één van de Goebel ro
tatiepersen van de Zegel
werkplaats in Mechelen. 

BEDREIGDE BEROEPEN 

Op 18 oktober 2010 
verscheen een blok met 10 
zegels van (i)(= € 0.69). 
Ontwerp: kunstenaars

collectief Saturnia uit 
Leuven. 

Vijf verschillende afbeel
dingen: 
 Spinster 
 Schoenmaker 
 Wasvrouw 
 Klompenmaker 
 Hoefsmid 

zie voor Saturnia: www. 
saturnia.eu/kortrijk/ne/ 

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

Het zegelformaat is for
maat 3  40.20x27.66mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 22/16 tanden hor./ 
vert. 

Aan boven en onderzij
den geheel doorlopend, 
links en recht met een gat 
doorlopende perforatie. 
Productbarcode op de 
onderrand van het blok. 

http://www.fondationfolon.be
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S C H O O N WATER VOOR IEDEREEN 
We staan er niet bij stil, 
maar schoon water is 
voor veel mensen iets 
bijzonders. Wij draaien 
de kraan open en het 
water stroomt er met li
ters uit. Lekker douchen, 

het zwembad*vol laten 
lopen of de wc doorspoe
len. We vinden het heel 
normaal. De gemiddelde 
Nederlander gebruikt 
zo'n 128 liter water per 
dag. In sommige landen 

moeten ze kilometers 
lopen voor 5 liter schoon 
water. Dat is ongeveer 
dezelfde hoeveelheid die 
wij gebruiken om de wc 
door te spoelen. In Zuid-
Afrika verscheen in 1997 

een postzegel boekje om 
te laten zien, waarvoor 
schoon water allemaal 
gebruikt kan worden. Op 
een van de zegels staat, 
dat iedereen recht heeft 
op schoon water. 

BLOEDIGE SLAG 
Heb je wel eens het 
Panorama van Mesdag in 
Den Haag gezien.' Het is 
een heel groot schilderij. 
Via een smalle trap loop 
je omhoog. Het is een 
beetje donker en als je 
boven bent is het ineens 
een stuk lichter. Wat je 
dan ziet is het strand van 
Scheveningen. Het werd 
in de 19e eeuw geschil
derd. Het Panorama is 
geen gewoon schilderij. 

Het loopt rond en door 
de grootte en de speciale 
lichtval lijkt het net of je 
echt naar het strand kijkt. 
Vroeger waren er op 
allerlei plaatsen van dit 
soort panorama's, maar 
er zijn er niet veel meer 
van over. In Zwitserland 
is er nog wel een. Het 
werd gemaakt in 1893 en 
je ziet de Slag van Mur-
ten. Dat is een belang
rijke gebeurtenis in de 

Zwitserse geschiedenis. 
De Zwitserse Eedgenoten 
vochten tegen het leger 
van Karel de Stoute. 
Die werd zo genoemd 
omdat hij heel dapper 
was. "Stout" betekende 
vroeger namelijk "dap
per". Het schilderij is 
ongeveer 94 meter breed 
en 10,5 meter hoog. Door 
het panorama kun je de 
veldslag zelf "meema
ken". De Zwitserse post 

heeft een paar belangrijke 
momenten op postzegels 
afgebeeld. Zo kun zien 
je hoe Karel de Stoute na 
een verrassingsaanval op 
de vlucht slaat. Ook zie je 
hoe de Zwitsers vechten 
met zijn soldaten. De 
Hertog van Somerset ligt 
dood voor zijn tent terwijl 
zijn mannen zich met 
kruisbogen proberen te 
verdedigen. De Zwitsers 
gingen niet zachtzinnig 
met de vijand om. Wie 
niet gevlucht was, werd 

SCHITTERENDE KORAALRIFFEN BEDREIGD 
De Britse Maagden
eilanden liggen in het 
Caribisch gebied. Er zijn 
36 eilandjes, waarvan 
er 16 bewoond zijn. 
Bijna allemaal zijn ze 
vulkanisch, maar er is 
één koraaleiland. De 
postdienst van de Britse 
Maagdeneilanden heeft 
een serie uitgegeven met 
mooie plaatjes van het 
koraalrif Het koraal is 
een lust voor het oog. 
Je ziet prachtige kleuren 
en tussen het koraal 
door zwemmen allerlei 
dieren: zeeschildpadden. 

inktvissen, koraalvissen, 
kreeften en zeepaardjes. 
Het gaat helaas niet 
goed. Tweederde van de 
koraalriffen in de Cariben 
dreigt te verdwijnen. 
Vissers en toeristen gaan 

niet allemaal voorzichtig 
genoeg met het koraal 
om. Met hun boten varen 
ze de koraalriffen kapot. 
Ook de vervulling van het 
zeewater heeft slechte 
gevolgen voor het koraal. 

Helvetia' 

in het Meer van Murten 
gegooid. Ze stierven, 
omdat ze niet konden 
zwemmen. De Zwitsers 
hielden er ook nog een 
aardige buit aan over. 
Karel de Stoute nam 
overal een waardevolle 
schat met zich mee. Deze 
viel in handen van de 
Zwitsers en is nu te zien 
in een museum in Bern. 

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, 
Provincialew/eg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0 1 8 3 - 4 0 39 52 

f if^W^^^"if*^ ^'3*-~Wtf- "• DE REUS GULLIVER 
Een leuk boek om te lezen 
is Gullivers' Reizen. Het 
gaat overeen man die 
op een eiland terecht 
komt, waar kleine mensen 
wonen. Ze denken dat Gul
liver een reus is en nemen 
hem gevangen. Als blijkt 
dat hij het niet slecht met 
ze voor heeft, wordt hij vrij
gelaten. Hij helpt ze dan in 
de oorlog tegen het buur
land en brengt vrede. Het 
land van de kleine mensen 
heet Lilliput. Sinds het 

verhaal werd gepubliceerd 
worden kleine mensen ook 
wel lilliputters genoemd, 
je moet wel oppassen om 
dat woord te gebruiken: 
het is tegenwoordig een 
scheldwoord. 

TOESTEM VlING 
Het overnemen var 
kelen uit D 
toegestaan 
bronverme 

e Postho 
arti-

orn is 
maar alleen met 

ding. 



in mijn achtertuin 
willen hebben, zo 
mooi! 
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Weet Jij het 
verKhd/tm^erx/ 
een/ree'en/een/ 

hert? Ihheh

cdttfd/geducht 
dcit de^ ree^ een/ 
vnarmetjei^hertwa4>'. hJu/weetüo 
heter. Met de^poit^e^elir^ laut 

ihje/ het verhchd/ ^^ien/ tuifi,er\/ 
d L e ^ ev&toKoeVLgpen/. Letg<yed/Op, 

Kier valt wat te/ leren/. 
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BAatopohn UIH Cervus elaphus 

Hertengewei 
Dit is een hert en nu 
zie je duidelijk het 
verschil tussen het 
gewei van een ree 
en dat van een hert. 
Het gewei van een 
ree is eenvoudig en 
bestaat uit drie pun

ten. Het gewei van 
een hert is, zoals je 
ziet, veel groter en 
zwaarder. 

Bambi 04 
Ik weet niet hoe het 
met jou zit, maar 
ik kan de film van 
Bambi niet zien. Zó 
zielig vind ik dat ver

haal. Kijk zelf maar 
eens goed naarde 

afbeelding op dit ze

gel. Zo'n prachtige, 
jonge ree, daar jaag 
je toch niet op? 
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PUB 
chinese waterree 
Behalve dat ik dit 
een mooie zegel 
vind, valt er iets 
interessants op te 
zien. Een ree zonder 
gewei. Het is een 
Chinese waterree, 
die geen gewei heeft. 
Hij komt voor in 
China en Korea en 
(je gelooft het niet!) 
in GrootBrittannië! 
Waarschijnlijk mee

genomen en vrij

gelaten. Ze worden 
net zo groot als een 
grote hond en ik 
zou er best eentje 
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Gewichtig gewei 
Een gewei bestaat 
uit bot en het wordt 
ieder jaar afgewor

pen en opnieuw ge

vormd, ledere keer 
wordt het groter en 
zwaarder. Het gaat 
zo: als het gewei 
niet meer groeit, 
gaat de huid jeuken. 
Het hert schuurt 
dan met zijn gewei 
tegen de bomen. 
Langzamerhand 
valt het gewei af. En 
weet je hoeveel zo'n 
gewei kan wegen? 
Wel zes kilo! Zie jij je 
al met zo'n ding van 
zes kilo op je hoofd 
lopen? Nee, maar je 
bent ook geen hert, 
natuurlijk. 

Een 'burlend' hert 
In deze tijd, zo rond 
de herfst, zijn de 
mannelijke edel

herten zeer actief 
op zoek naar een 
vrouwtje. Zij gaan 
'burlen', dat ziet er 
uit zoals op deze 
zegel. Dat betekent 
dat ze andere herten 
zullen aanvallen als 
die hun oog hebben 
laten vallen op hun 
uitgekozen vrouwtje. 
De herten maken er 

ook een bepaald ge

luid bij, waarmee ze 
andere herten vertel

len wat de plannen 
zijn, zogezegd. Als 
je het wil meema

ken kan je met een 
excursie mee op de 
Veluwe (leuk in de 
herfstvakantie) om 
te leren hoe herten 
leven. 

Het Edelhert 
Deze hertensoort 
komt voor in Europa, 
Azië en NoordAme

rika. Het is, op de 
eland na, het groot

ste hert. Je kunt hem 
zien op de Veluwe 
en de Oostvaar

dersplassen. Ze zijn 
groot: wel rond 
1.30 m. en hun 
lengte is wel meer 
dan twee meter. En 
nou komt het: ze 
kunnen wel 255 kg 
zwaar worden. De 
vrouwtjes niet, die 
zijn licliter: 150 kg. 

De Wapiti 
In NoordAmerika 
en Canada ken

nen ze een ander 
soort edelhert. Daar 

heet hij Wapiti. Die 
naam betekent: 
witte achterkant, 
een Indianennaam. 
Misschien heb je wel 
eens van de Wapiti

club gehoord, een 
natuurclub voorde 
jeugd? Dan weetje 
nu, waar de naam 
vandaan komt. 

Het Witstaarthert 
Nog eentje die 
in Noord en 
ZuidAmerika en 
Canada leeft. De 
witstaarthert komt 
ook voor in Oost

Europa, maar hij is 
daar ingevoerd. Dus 
niet van oorsprong 
daar aanwezig. Ik 
vind dit een hele 
mooie postzegel, en 
dat is belangrijk; dat 
je een verzameling 
opzet met de beste 
zegels. Maar kijk uit: 
het zou wel eens een 
ongewenste uitgifte 
kunnen zijn. Bij deze 
ben ik er ook niet 
helemaal zeker van. 
Heeft een Roe

meense meneer of 
mevrouw deze post

zegel écht gekocht 
om een poststuk te 
versturen of is het 
meer bedoeld voor 
de filatelisten? Het 
blijft een lastige 
zaak. 

(ytoe**^ VXVK/ 
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De Dag van de Postzegel is tegenwoordig een bekend begrip. Elke verzamelaar weet 
ondertussen dat dit een jaarlijkse dag is die in veel landen wordt gevierd. Maar 

wanneer begon Dag van de Postzegel eigenlijk? 

jH^SHC33HCjLJHEiS3HL3IHl£3V^^^HEIftJ^^^^^P^^^^^^^^^^^^^^C^V^^^VKII^fl 
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Idee 
Het is een vreemde geschiede
nis, omdat een aantal partijen 
moeilijk deed om er op interna
tionaal niveau een terugkerend 
evenement van te maken. Het 
begon allemaal door Hans von 
Rudolphis in december 1933. 
Hij kwam op het idee om een 
evenement te organiseren, dat 
in elk land gehouden werd. Een 
internationale promotie van de 
postzegel en de verzamelaars. 
Zijn voorstel was om elk jaar de 
Dag van de Postzegel te houden. 

Datum 
In 1934 werd samen met Duitse 
en Oostenrijkse postzegelvereni
gingen de eerste hand gelegd aan 
een omschrijving voor deze dag. 
Men kon het niet helemaal eens 
worden over de datum waarop 
deze Dag van de Postzegel 
gehouden moest worden. In 1936 
bemoeide de F.I.P., de organisa
tie waar de landelijke postzegel
bonden zijn aangesloten, zich 
met deze zaak. Op 29 augustus 
1936 tijdens het 11e F.I.P. congres 
werd een datum vastgesteld. 
Het werd de eerste zondag na 7 
januari van elk jaar. 

Negatief 
7 januari was de geboortedag 
van Heinrich von Stephan. 
Hij was de eerste postmeester 

van het Duitse Rijk. 
De Duitsers waren tevreden, 
omdat hun voorstel was geac
cepteerd. Oostenrijk sprak zich 
negatief uit. Men kwam met 
verschillende argumenten. Het 
belangrijkste argument was, 
dat zij al op de eerste zondag in 
december 1935 al een Dag van de 

Postzegel hadden georganiseerd. 

Nieuwe datum 
Er werd niet geluisterd naar de 
argumenten van Oostenrijk. 
De eerst volgende Dag van de 
Postzegel zou op 10 januari 
1937 gehouden worden. Dit was 
namelijk de eerste zondag na 7 

januari. Een paar landen hielden 
zich aan deze afspraak, zoals 
Nederland en België. Monaco 
deed het op 13 mei en Zwitser
land pas op 5 december. De 
F.I.P. was toen al teruggekomen 
op haar besluit. Men bepaalde 
dat er geen vaste datum zou 
zijn, wanneer elk land de Dag 
van de Postzegel zou houden. 
Voortaan was elk land vrij te 
bepalen wanneer deze dag werd 
gehouden. Later werd weer een 
nieuwe dag vastgesteld. Het 
werd de eerste zondag na 9 
oktober, de oprichtingsdag van 
de Wereld Post Vereniging. 

Logo 
Oostenrijk had dus de eerste 
Dag van de Postzegel in 1935. 
De twee afgebeelde briefkaarten 
zijn alle twee ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel 1937 
uitgegeven. De briefkaarten zijn 
gestempeld met een speciaal 
stempel. De afbeelding van de 
wereldbollen met de briefin het 
midden was het logo van de Dag 
van de Postzegel. Op de kaart 
van Duitsland kun je lezen dat de 
F.I.P. besloten had om deze dag 
rond de geboortedag van Hein
rich von Stephan te vieren. 

k\ex Nuijten 
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Joumée duUmbre 

du cours de son II eme Gwigtès 
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ANTWOORDEN PUZZEL MEI 2010 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van mei 
2010: 
1 Am stel; 2 exoot; 3 elf kleuren; 4 )e armen en 
handen; 5 zwartvoetkat; 6 pinguïns die lijken te 
luisteren; 7 Nieuw-Zeeland. 

Na loting heeft F. Eleveld 
uit Groningen uiteen 
prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL OKTOBER zo io 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Hoe heet het ideeénboek van jFN dat iedereen m 

zijn kast moet hebben? 
2. Op welke datum werd de Dag van de Postzegel 

voor de allereerste keer gevierd? 
3. Waar bevindt zich de schat van Karel de Stoute 

nu? 
4. Uit hoeveel punten bestaat het gewei van een ree? 
5. Hoeveel water gebruikt de Nederlander 

gemiddeld per dag? 
6. Hoeveel eilanden van de Britse Maagdeneilanden 

zijn bewoond? 
7. Wat IS een wapiti? 

Stuur je antwoorden voor 1 december 2010 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Coedemeent 1,1447 
PT Purmerend. Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL OKTOBER te vermelden. Graag filatelis-
tisch frankeren met geldige postzegels! 

eer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van jFN op internet: 

de StampKids Club. 

SurTnaar www.stampkids.org 

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 ideeen
bus. In de Posthoorn 
geven we die ideeën uit 

ROTTERDAM 

28.3.56 i l 
^ ^ 

het boek aan jullie door. 
Deze maand stellen we 
de vraag. 

Mag ik frankeermachi-
nestempels opnemen 
in mijn verzameling? 
Als je JOUW verzameling 
op een tentoonstelling 
wilt laten zien, toon je 
niet alleen maar postze
gels. Je probeert zoveel 
mogelijk filatelistische 
elementen m je verzame
ling te verwerken Fran
keermachinestempels 
horen daar zeker bij. Het 
leuke van deze stempels 
IS datje er vaak dingen 

mee kunt tonen, die niet 
op postzegels staan. 
Vaak zijn frankeermachi
nestempels ook makke
lijk te krijgen. Let wel op 
dat je met alle frankeer
machinestempels op 
hetzelfde blad plaatst 
Verspreid ze een beetje 
over je verzameling. 
Wees met tevreden als je 
een mooi exemplaar hebt 
gevonden Blijf zoeken 
naar verbetering Probeer 
buitenlandse stempels 
te vinden of oudere 
exemplaren. Zo maak 
je JOUW verzameling 
steeds aantrekkelijker om 
naar te kijken. Het zal je 
daarom meer punten van 
de jury opleveren. 

[pÊREip 
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WIST]E DAT... 
...als er ergens een 
baby is geboren je vaak 
een houten of plastic 
ooievaar in de tuin ziet 
staan' Of de ramen zijn 
beplakt met slingers en 

. . - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - . 

een plaat van een ooie
vaar met een baby in zijn 
snavel. Waarom is het 
eigenlijk een ooievaar die 
staat voor het brengen 
van baby's? Daar zijn 
meerdere verklaringen 
voor. Ooievaars komen 
bij ons m de lente uit het 
zuiden aanvliegen om 
hier nesten te maken op 
hoge torens en palen en 
soms wel op huizen. Er 
komt weer nieuw leven 

aan! Bovendien betekent 
het woord OOIEVAAR 
geluksbrenger. En wie wil 
dat nou met: een nieuwe 
baby die altijd gelukkig 
zal zijn! 
Toon Oomens 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 

http://www.stampkids.org
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NEDERLANDSE MAXi
MUMKAARTEN 2 0 1 0 I I 
We zetten de aflevering 
van de vorige maand door 
met Mooi Nederland en 
wel met de Friese hoofd
stad Leeuwarden. Op de 
maximumkaart van de 
pentekening [i] prijkt aan 
het eind van de gracht de 
toren van de 
St. Bonifatiuskerk. De 
toren van deze neogoti
sche kerk staat prominent 
op postzegel [ia] van 
Leeuwarden. 
Dit jaar zijn we weer 
iets rijker bedeeld met 
picturale stempels door 
TNT Post. Begin van het 
jaar was de eerste stempel 
[za] t.g.v. de Filatelisten
beurs te Loosdrecht. 
Tezamen met de beurs
postzegel kon de perfecte 
maximumkaart [2] van 
de schaatsers gemaakt 
worden. Hetzelfde geldt 
voor kaart [3] van de 
beurspostzegel die TNT 
uitgaf van het pas geres
taureerde Centraal Station 
van Antwerpen. Postzegel 
en bijpassend stempel 
[3a] van het station 
verschenen i.v.m. de aan
wezigheid van TNT op de 
FEPAtentoonstelling in 
Antwerpen, de Antverpia. 
In april verscheen de 
mooie vuurtorenzegel 
van Breskens. Deze hoge 
waarde voor het 
aantekentarief werd voor 
het eerst begeleid met 
het gelegenheidsstempel 
[4a], waarmee kaart [4] 
een prachtige maximum
kaart geworden is waarop 
drie maal het beeld van de 
vuurtoren te zien is. 

Op pag. 597 in de vorige 
Filatelie heeft u in de ru
briek Stempels het stem
pel [5a] al gezien, dat 
verscheen om daarmee 
de invoering van de cijfer
frankering luister bij te 
zetten. Het idee is afkom
stig van Kees Verhulst, de 
rubrieksredacteur voor 
stempels van de Filatelie. 
Ronald v/d Leeden, belast 
met de nieuwtjesdienst 
van de Vereniging voor 
Kinderpostzegels en 
Maximafihe, heeft hem 
daarbij ondersteund. Zij 
hebben samen TNT Post 
voor dit stempel geën
thousiasmeerd en daar is 
men op mgegaan. Het re
sultaat is bijv. maximum
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kaart [5] met het nieuwe 
cijferzegel Nederland 2. 
Nieuw speciaal stempel 
is [6a] die hoort bij het 
velletje "Lang leve het 
bos." De eerder genoem
de vereniging mocht 
deze aanvragen bij TNT. 
Ontwerpbureau Birza 
was zeer creatief met 
het verwerken van zeven 
verschillende elementen 
uit de postzegels van het 
velletje m de stapel van 
tien boomstammen. Met 
de zegels tonen kaarten 
[6] en [7] heel goed de 
onderwerpen padden
stoelen van het geslacht 
Mycena resp. de Vlaamse 
Gaai. Hoe u eventueel aan 
deze speciale stempels 
[5a] en [6a] kunt komen, 
is in de rubriek Stempels 
op pag. 597 al vermeld. 

Het velletje met de vijf ver
schillende jubilea bracht 
ons naar alle werelddelen 
via Djoser, maar hier is 
met maximafilie niet veel 
te doen. Deze plaatsen 
liggen buiten Nederland 
en dan is er geen Ne
derlands stempel die de 
maximumkaart volgens 
de concordantieregel van 
plaats kan ontwaarden. 
Dit kon wel voor onze 
havenstad Rotterdam die 
vanwege het 50jarige 
bestaan van de Euromast 
bij de jubilarissen hoorde. 
Naast de Euromast zijn 
er meerdere iconen van 
deze stad afgebeeld in 
silhouetvorm, zie zegel 
[8a]. De bekendste is wel 
het standbeeld De ver
woeste Stad van Zadkme 
van [8], dat in 1953 door 
de Bijenkorf aan de stad 
werd geschonken. Verder 
de Willemsbrug op [9] en 
het markante gebouw van 
architect Willem Quist 
dat de havenskyline bij 
de Willemswerf [10] ac
centueert. 
Kijk voor de andere 
iconen naar onze website, 
waar een aantal te zien 
zullen zijn. 
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ZiSEL DAG VD POSTZEGEL 

Op 14 September Icwam 
de tweede zegel 'Dag 
van de Postzegel' uit. Dit 
is een jaarlijks interna
tionaal evenement met 
onder meer tentoonstel
lingen. 

Op deze Persoonlijke 
Postzegel staat een vel 
uit 1923 met koningin 
Wilhelmina (18801962) 

erop. Dit werd uitgegeven 
ter gelegenheid van haar 
25jarig regeringsjubi
leum. Aan deze histori
sche serie wijdt TNT Post 
ook een postzegelmapje, 
eerstedagenvelop en 
prestigeboekje. 
Het prestigeboelqe is 
onderdeel van een reeks 
waarmee TNT Post aan
dacht wil besteden aan de 

geschiedenis van de per
manente postzegelseries 
in Nederland. Het eerste 
deel van deze reeks l<wam 
uitin20og. 
De afbeelding is afgeleid 
van de jubileumpostze
gels uit 1923. Deze deden 
tijdelijk ook dienst als 
normale firankeerpost
zegels, omdat er van de 
toenmalige firankeerpost
zegels valse exemplaren 
waren opgedoken. 

Daarom werden er 
van de postzegels van 
2 en 10 cent meer dan 
100 miljoen gedrukt. 
Hierdoor bestaan er vele 
variaties, zoals ongetand 
of dubbelgetand, en er 
zijn vele plaatnummers en 
perforaties. Van het ont
werp is een deel van een 
postzegelvel afgebeeld 
op de ingevulde Per
soonlijke Postzegel. Heel 
bijzonder is, dat koningin 

Wilhelmina het bewuste 
vel persoonlijk heeft ge
signeerd. Ronduit uniek 
is dat bij deze handeling 
het papier beschadigd 
raakte en er een inktvlek 
ontstond. Deze toevallig 
ontstane kenmerken ver
hogen de authenticiteit en 
maken het moment van 
de ondertekening heel 
aanschouwelijk. 

Hetvelletje met tien 
bijzondere Persoonlijke 
Postzegels heeft een op
lage van 200.000 en wordt 
gedrukt bij Joh. Enschedé 
Security Print, Haarlem. 
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CARICE IN FIUIAPOSTZEGEL 

TNT Post brengt een ode aan het 
Nederlands Film Festival met een zeer 
bijzondere postzegel. Op deze postzegel 
wordt een speelfilmpje van welgeteld 
één seconde vertoond, geregisseerd door 
Anton Corbijn met actrice Carice van 
Houten in de hoofdrol. 
Voor deze postzegelproductie is gebruik 
gemaakt van de zogenaamde lenticu
laire technologie met een filmpje van 
30 beeldjes. Die wordt 'vertoond' door 
langs de postzegel te kijken. De film 
kreeg de titel: Kleinste Kortste Film en is 
de kortste volledige speelfilm die ooit is 
gemaakt. 
"Het is een uitdaging om een postzegel
oppervlak creatief uit te buiten", aldus 

producer Pieter Leendertse. "Postzegels 
blijven lang bewaard en exemplaren als 
deze al helemaal." 
De postzegels zijn verkrijgbaar sinds 29 
september, toen het filmpje in première 
ging. De oplage is 350.000 stuks. 

UlTGiFTEPROGRJUima TWEEDE HEIFT 2 0 1 0 : 

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

9 november 2010 
Kinderpostzegels 2010: 
postzegelvel met 6 
verschillende 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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M< 
Serviceafdeling 
Informatie over de Serviceafdeling 
wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen: via het Bondsbureau, 
Bankrekening 3264776 ten name van 
NBFV-bi]zondere activiteiten 

Verzekeringen 
Informatie bi] het Bondsbureau 

WAAROM BELEGGEN IN POSTZEGELS? 

Er is de laatste tijd nogal 
wat belangstelling voor de 
waarde van postzegelverza
melingen en de eventuele 
wenselijkheid collecties 
in een beleggingsporte
feuille op te nemen. In een 
studie aan de Universiteit 
van Tilburg is vastgesteld 
dat op de lange (tot zeer 
lange) termijn beleggen in 
postzegels interessanter 
kan zijn dan bijvoorbeeld in 
obligaties of in goud. 
In economisch opgaande 
tijden kunnen investerin
gen in elk type van beleg
gingen een goed rendement 
leveren. Zodra de economie 
wat hapert, wordt het ook 
moeilijker met goede resul
taten te beleggen. Was het 
zo dat degenen die enkele 
jaren geleden in staat waren 
onroerend goed te kopen 
in Spanje en daarmee erg 
goede winsten te realiseren, 
nu is het erg moeilijk om 
vastgoed in Spanje voor een 
goede prijs te verkopen, 
mede als gevolg van het 
feit dat veel Engelsen van 
hun Spaanse bezittingen af 
willen en er weinig kopers 
zijn. Zoals gewoonlijk is het 
resultaat van beleggingen 
afhankelijk van vraag en 
aanbod. 

Toen in de jaren zeventig 
en tachtig velen dachten 
met de belegging voor 'de 

kleine man', de postzegel 
een goede slag te kunnen 
slaan en er verhoudings
gewijs heel veel nieuw 
uitgegeven zegels werden 
verkocht, had men niet 
voorzien dat deze grote 
aantallen op het moment 
dat ze weer op de markt 
werden gebracht, zouden 
zorgen voor negatieve ren
dementen. De zegels uit die 
periode zijn op dit moment 
bijna niet te verkopen en als 
ze al worden verkocht is de 
opbrengst zeer mager. 
Bij waardevolle verzame
lingen die deel uitmaken 
van een nalatenschap, is 
het van groot belang dat de 
zegels 'op de goede plaats' 
terechtkomen. Een briefje 
op de albums plakken 
waarop vermeld staat dat 
de verzameling voor een 
bepaalde persoon bestemd 
is, heeft juridisch geen en
kele zin. En een zogeheten 
codicil, een keurig (hand
geschreven) beschrijving, 
waarin wordt vastgelegd 
welk object voor welke 
erfgenaam is, is voor veel 
huiselijke zaken een prima 
oplossing, maar voor grote 
(kostbare) verzamelingen 
onvoldoende. Zoiets dient 
per testament te worden ge
regeld, wat ook weer kosten 
met zich mee brengt. 
Kopen is niet moeilijk. 

Verkopen is vaak een 
andere zaak. Verzamelaars 
die een kostbare zegel 
of een duur stuk willen 
verkopen, zullen vaak in 
hun eigen omgeving of in 
de eigen vereniging niet de 
kopers vinden die bereid 
of in staat zijn de gewenste 
prijs te betalen. Stukken 
en collecties boven enkele 
honderden euro's zijn niet 
zo eenvoudig te verkopen. 
Het lijkt dat deze zaken 
steeds meer via veilingen 
nieuwe eigenaren vinden 
waaronder wellicht ook 
investeerders, die niet 
zozeer kopen vanwege de 
hobby, maar vanwege het te 
verwachten rendement. 
De jubileumveiling van 
Veilinghuis Rapp in Bazel 
(CH). bracht 17,2 miljoen 
Zwitserse Franken op, drie 
miljoen meer dan verwacht. 
Op een veiling van Auk
tionshaus Gärtner in Bietig-
heim (D) werd een kavel 
China met een inzet van 
€ 4.000, verkocht voor 
€ 20.500. Een verzameling 
IVlaleisische Staten met 
een inzet van € 2.000 werd 

verkochtvoor 
€ 10.500 en een collectie 
Transvaal, postfris/onge-
bruikt, ingezet op 
€5.000 bracht 
€ 41.000 op en zo zijn er de 
laatste tijd nog tientallen 
andere hoge opbrengsten. 
Resultaten die er mogen 
zijn en die de belegger 
hoop geven. Toch zullen er 
niet zo veel verzamelaars 
zijn die dergelijke mooie 
en dure objecten kunnen 
aanbieden of kopen. Bij 
het kopen via een veiling 
moet natuurlijk ook nog 
rekening worden gehouden 
met de bijkomende kosten. 
Die bedragen vaak 20% 
voor de koper, maar ook 
de verkoper moet rekening 
houden met kosten in dit 
soort van percentages. 
Dus toch maar verzamelen 
om het verzamelen en 
voor de hobby, wat het 
later opbrengt is een vraag 
van later...en "resultaten 
behaald in het verleden 
zijn geen garantie voor de 
toekomst". 

Willem-Alcxandcr Arnhemer 

ENVELOP 'DAG VAN DE POSTZEGEL 2 0 1 0 ' 

Op 16 oktober geeft de 
KNBF op Postex 2010 in 
Apeldoorn (15,16 en 17 
oktober) weer de envelop 
ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel uit. De 
envelop draagt nummer 42 
en is - net als in de afge
lopen jaren het geval was 
- ook dit keer weer ontwor
pen door Paul Walraven uit 
Amersfoort. Ter gelegen
heid van de Dag van de 
Postzegel wordt op Postex 
2010 ook een bijzonder 
poststempel gebruikt. 
De envelop is op zaterdag 
en zondag verkrijgbaar in 
de speciale 'Dag van de 
Postzegel'-stand en kost 
blanco € i. De envelop 

voorzien van postzegel en 
stempelafdruk kost 
€ 2. Ook de enveloppen 
uit eerdere jaren zijn - zij 
het in beperkte mate - nog 
verkrijgbaar. 
Wie niet in de gelegenheid 
is de speciale envelop tij
dens Postex 2010 te kopen, 
kan deze aanschaffen via 
onderstaand adres (€ 2.75, 
inclusief verzendkosten): 
Comité Dag van de 
Postzegel Rotterdam, 
Schuberdaan 224, 3144 BJ 
Maassluis. 
(maak het verschuldigde 
bedrag over op bankreke
ning 1543700, o.v.v. van uw 
naam en adres). 

KAN IK EEN JURYLID TE SPREKEN KRIJGEN? 

Tijdens een postzegelten
toonstelling in de cate
gorieën I, 2 en 3, bestaat 
de mogelijkheid voor 
inzenders in een competi
tieklasse, een jurygesprek 
aan te vragen. Gedurende 
maximaal tien minuten 
wordt dan door enkele 
juryleden, die de inzending 
hebben beoordeeld, met de 
inzender over de inzending 
gesproken. Tijdens Hertog-
post is daar volop gebruik 
van gemaakt. Vele inzen
ders hebben daar positieve 
ervaringen mee opgedaan. 
De goede zaken in de in
zending worden benadrukt 
en over wat eventueel beter 
of anders kan, advies gege
ven. Bij opvolging daarvan 
kan een hogere bekroning 
worden gekregen. Hoewel 
het voorkomt, dat een wij
ziging of aanpassing van 
een inzending niet altijd 
een verbetering behoeft te 
zijn. Want soms wordt het 
advies verkeerd begrepen 
of niet op de bedoelde 
wijze uitgewerkt. 

Maar kan een verzame
laar, die voor het eerst 
wil gaan exposeren, eerst 
eens rustig praten met een 
jurylid zonder die tijdsdruk 
van 10 minuten en zonder 
beoordeling vooraf? Veel 
verenigingen maken nog 
geen gebruik van de moge
lijkheid de KNBF te vragen 
of een jurylid tijdens hun 
propaganda- of clubten-
toonstelling aanwezig kan 
zijn om met hun leden/ 
inzenders een gesprek te 
voeren over hun inzen
ding. De ervaring leert dat 
tijdens deze gesprekken 
de gedachtewisselingen, 
goede raad en nuttige ad
viezen zeer op prijs worden 
gesteld door de leden/ 
inzenders. Ook kunnen 
vragen over de reglementen 
en richtiijnen voor het be
oordelen van inzendingen 
op wedstrijdtentoonstellin
gen worden beantwoord. 
Aanvragen voor juryadvies-
gesprekken kunt u richten 
aan het Bondsbureau in 
Utrecht. 

mailto:coene959@planrt.nl
mailto:benmol@12moue.nl
mailto:albert.haan@home.nI


DE BONDSBIBLIOTHEEK, EEN UNIEKE BRON VOOR SERIEUZE VERZAMELAARS 
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De KNBF is in het 
gelukkige bezit van de 
Bondsbibliotheek. Deze 
bibliotheek bevat een col
lectie van meer dan lo.ooo 
boeken en tijdschriften 
over alle mogelijke landen 
en thema's. Redacteuren 
van verenigingsbladen 
vinden hier een schat aan 
bronnenmateriaal! Een 
weloverwogen aanschaf
beleid houdt de collecüe 
up-to-date. IVlet enige 
regelmaat kunt u op de 
website van de KNBF, via 
het tabblad of de snelkop

peling Bondsbibliotheek 
(iDUJiD.knbf.nl) een selectie 
van nieuwe aanwinsten 
aantreffen. Onder 'catalo
gus online' kunt u zoeken 
(met een gemakkelijk te 
hanteren zoekprogramma) 
naar de boeken, postze-
gelcatalogi en cd-roms die 
in Baarn aanwezig zijn. 
Voor artikelen is een keuze 
gemaakt uit verschillende 
tijdschriften, waaronder 
Frans-, Duits- en Engelsta
lige tijdschriften. Uiteraard 
is veel aandacht besteed 
aan de Nederlandstalige 
literatuur - met name 
artikelen uit "Filatelie" 
(Maandblad Philatelie). 
JVlaar ook zijn opgeno
men de artikelen uit de 
"Notities van de Neder
landse Academie voor 
Filatelie" en uit "Thema" 
(NVTF). De Franstalige 
artikelen komen o.a. uit 
het tijdschrift "Documents 
Philatéliques". Naast 
de opgenomen titels 
beschikt de Bondsbiblio
theek bovendien in ruime 

mate over andersoortige 
filatelistische literatuur, 
bijvoorbeeld tentoonstel
lingscatalogi, veilingcata-
logi, adressenmateriaal, 
websites, jaargangen 
tijdschriften en ander 
documentatiemateriaal. 
Het lenen van boeken 
is mogelijk met een bij 
de Bondsbibliotheek 
verkrijgbare 'leespas' (zie 
daarvoor het Reglement 
van uitlening). De biblio
theek is toegankelijk voor 
leden van een bij de KNBF 
aangesloten vereniging en 
voor leden van de NVPH. 
Groepsbezoek is op af
spraak mogelijk. Wanneer 
u geïnteresseerd bent in 
een bepaald verzamel-
gebied, kunt u ervan te 
voren met een mailtje naar 
informeren. 
Meer dan 1650 tentoon
stellingen treft u aan in een 
chronologische lijst (Excel 
bestand). Vermeld zijn: 
plaats en naam van de or
ganiserende vereniging, de 
data van en de aanleiding 

tot de tentoonstelling. 
Ongeveer 1400 artikelen 
(1952-heden) uit de - in de 
Bondsbibliotheek aanwe
zige - tentoonstellingscata
logi zijn toegevoegd aan de 
'Deelcatalogus artikelen' 
van de online catalogus. 
De Bondsbibliotheek is 
gevestigd in Baarn (in het 
souterrain van de Baarnse 
Bibliotheek, Hoofdstraat 
i). Het correspondentie
adres is: Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn. Telefo
nisch te bereiken tijdens 

openingsuren: 035-541 25 
26. Elektronisch te berei
ken via e-mail 
(bibIiotheek(a)knbf.nl) of het 
Informatie aanvraagfor
mulier (op de website). 
De Bondsbibliotheek is 
voor bezoekers geopend 
op de volgende dagen en 
tijden: 
Elke woensdag van 10.00 -
17.00 uur 
Elke ie zaterdag van de 
maand van 10.00 -12.00 

VERVALSERS EN HUN STEMPELS: B62 

Toen in de 19e eeuw voor 
het eerst vervalsingen 
verschenen van postzegels 
was een klein deel daarvan 
nog met goede bedoelin
gen gemaakt, namelijk 
om verzamelaars in staat 
te stellen hun vakje in het 
album te vullen omdat 
vooral de dure en schaarse 
zegels buiten hun bereik 
bleven. Maar al snel werd 
duidelijk dat deze zegels 
soms 'als echt' werden 
doorverkocht en daarmee 
werd het alsnog fraude. 
En voorzover die zegels 
postaal gebruikt werden 
was dit fraude ten nadele 
van de posterijen. Omdat 
een aantal vervalsers dit 
laatste in ieder geval wil
den voorkomen verkoch
ten zij hun zegels alleen 
met een stempel erop. 
Overigens werd daarmee 
niet voorkomen dat de 
verzamelaar nog steeds 
werd benadeeld, voorzo
ver die in de veronderstel
ling verkeerde dat de zegel 
echt was. De stempels 
dienden dus veelal als 
bescherming voor henzelf 
om niet aangeklaagd te 
worden door de Posterij
en. In de meeste gevallen 
gebruikten de vervalsers 
fantasiestempels maar 
soms ook stempels die 
geïnspireerd waren door 
stempels die ergens op 
de wereld echt in gebruik 
waren. Een heel bekend 

arsenaal stempels werd 
tussen ca. 1865 en 1880 
gebruikt door de Gebr. 
Spiro uit Hamburg. Er 
zijn flink wat publicaties 
waarin de stempels van 
Spiro worden beschreven. 
Zij aarzelden niet om b.v. 
een stempel van Chili te 
plaatsen op een (valse) 
zegel van b.v. Venezuela. 
Ook vervalsingen van 
Britse stempels kunt u zo 
tegenkomen op zegels 
van tientallen landen. Om 
een beroemd voorbeeld te 
geven tonen wij u hierbij 
twee zegels met een (vals) 
B-62 stempel van Hong-
Kong, zowel de zegel als 
het stempel zijn vals en 
gemaakt door de Spiro's. 
Als men de echte stempel 
ernaast ziet (op de gekan
telde zegel) dan merk je al 
snel de verschillen, maar 
als je de echte zegel en 
stempel niet kent wordt 
het al veel moeilijker om 
de valse te ontmaskeren. 
Er zijn heel veel voorbeel

den van valse stempels, 
genoeg om meerdere 
boeken mee te vullen. De 
Bondskeuringsdienst be
schikt over veel literatuur 
en materiaal om zulke 
valse stempels te kunnen 
ontdekken, dus als u een 
gestempelde zegel heeft 
waarbij u twijfelt over de 
echtheid (van de zegel of 
het stempel) dan kunt u 
gerust contact met ons 
opnemen. Ons adres vindt 
u in het colofon hiernaast. 

De valse stempel is veel 
te mooi, de haakjes links 
en rechts naast 'B 62' zijn 
met elkaar verbonden 
en de strepen zijn veel te 
dun. Deze valse stempels 

zijn dus gemakkelijk te 
herkennen! 

Reclame actie van de BKD 
In het vorige maandblad 
hebben wij u bericht dat u 
deze maand uw zegels ter 
keuring kunt inleveren bij 
de BKD tegen een 
gereduceerd tarief Dat 
kan nog steeds, zowel bij 
onze stand op de POSTEX 
als per post bij ons 
secretariaat. De zegels 
moeten uiterlijk op i 
november in ons bezit zijn 
en u ontvangt dan de 
uitslag uiterlijk op i 
december a.s. De tarieven 
in deze actie periode zijn 
éénmalig verlaagd tot 
€ 5 per zegel of object en u 
ontvangt dan een brief 
zonder certificaat waarin 
de uitslag staat. Wilt u een 
certificaat dan geldt de 
'gewone' procedure 
waarbij eveneens een 
verlaagd tarief geldt (van 
€ 10 per object of zegel en 
€ 8 voor elk certificaat). 
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En daarnaast gelden 
alleen de portokosten 
voor retournering naar 
uzelf In beide gevallen 
geldt deze maand geen 
minimumbedrag per 
factuur en geen portobij
drage aan de keuringskos
ten en deze actie geldt 
voor zowel materiaal van 
Nederland en O.G. als 
voor buitenlands 
materiaal. Geef a.u.b. 
duidelijk aan of u de 
'mening per brief' wenst 
of de 'gewone' keuring 
(waarbij dan vanzelf het 
lagere tarief geldt). 
Maak gebruik van deze ac
tie want goedkoper zal het 
nooit meer worden, een 
unieke kans om een eind 
te maken aan uw twijfel 
over de echtheid van uw 
materiaal. Voor inzendin
gen na I november geldt 
weer het normale tarief 
De adresgegevens en het 
aanvraagformulier vindt u 
op onze website en in het 
colofon hiernaast. 

1 ((B62I) 
2 ualse zeflcls/stcmpels de echte zegel/stempel 



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

De langlopende reeks 
briefkaarten 'Vroeger en 
Nu' is weer uitgebreid. 
Op 20 september 2010 
zijn kaarten verschenen 
met afbeeldingen uit de 
volgende gemeenten: 
Bilzen, Jalhay, KesselLo. 
MontsurMarchienne, 
Morialmé, Oosterzele, 
SintGillis, SintAmands, 
Tubize, VauxsurSüre 
en Watou. De formule is 
ongewijzigd gebleven: 
een afbeelding ontleend 
aan een oude ansichtkaart 
wordt gecombineerd met 
in het zegelbeeld een foto 
van dezelfde locatie. De 
kaarten zijn voorzien van 
waardeaanduiding ' i ' , de 
verkoopprijs is € 6,49 per 
set. Bij de samenstelling 

van deze rubriek had ik 
helaas nog geen bruik
bare afbeeldingen van de 
nieuwe briefkaarten. 

DUITSLAND: Nieuwe 
catalogus 
Voor de algemene 
verzamelaar van Duitse 
postwaardestukken biedt 
de Michelcatalogus meer 
dan voldoende informatie, 
maar voor de specialisten 
zijn er deelgebieden, 
waarover nog veel meer 
te melden valt. Voor deze 
verzamelaars worden 
catalogi uitgegeven door 
de 'Berliner Ganzsachen 
Sammler Verein'. De 
nieuwste publicatie van 
de BGSV is: 'Amtliche 
Ganzsachen mit privaten 
Zudrücken von Berlin 
(West)'. Het is de eerste 

keer, dat er een poging 
gedaan wordt alle Berlijnse 
postwaardestukken met 
particuliere bijdruk te be
schrijven, zodat de auteurs 
niet de pretentie hebben 
compleet te zijn. Maar met 
250 pagina's en ruim 700 
afbeeldingen zullen au
teurs Krause en Sehler niet 
veel over het hoofd gezien 
hebben. De catalogus kost 
€ 28 plus verzendkosten, 
maar leden van de BGSV 
en zustervereniging Po & 
Po krijgen korting. Meer 
informatie kan men krij
gen via het emailadres van 
de vereniging: bgsv(gi)bgsv.de 

NIEUWE UITGIFTEN 

Canada 
Een van de bezienswaar
digheden van Quebec, de 

hoofdstad van de gelijk
namige Canadese provin
cie, is het hotel 'Chateau 
Frontenac'. Dit hotel 
staat bovenop een rots en 
biedt daardoor uitzicht 
over de hele stad en Saint 
Lawrencerivier. Het werd 
in 1893 gebouwd voor de 
'Canadian Pacific'spoor
wegmaatschappij. Voor 
historisch geïnteresseer
den; in 1943 vond in het 
hotel de Conferentie van 
Quebec plaats, met als 
belangrijkste deelnemers 
de Amerikaanse president 
Roosevelt en de Britse 
premier Churchill. Aan
leiding voor dit verhaaltje 
was een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart uit de 
serie 'Canada's Natural 
Beauty' die een vakantie
ganger me toe stuurde. 

Deze kaarten, voorzien 
van het zegelbeeld 'Cana
dese vlag', kunnen vanuit 
Canada verstuurd worden 
naar alle bestemmingen 
ter wereld. lab 

Duitsland 
Een zegelbeeld dat ik nog 
niet eerder op een regulier 
postwaardestuk was te
gengekomen, € 0,55 '400 
jaar Wetten van Kepler', 
is nu beschikbaar op een 
vensterenvelop in formaat 
DL. Het zegelbeeld werd 
eerder gebruikt op de 
beursenvelop van Sindel
fingen 2009. 2 

Op 12 augustus 2010 
werden twee nieuwe 
herdenkingsenveloppen 
uitgebracht, beide in het 
formaat C6: 
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100 jaar Zeevaartschool 
in Mürwik. Zegelbeeld 
€ 0,55 'Zeilschip Gorch 
Fock' 3 
775 jaar landvrede van 
Mainz. Zegelbeeld € 0,90 
'Dom van Mainz'. 4 

Op een C4-envelop van 
fabrikant Kärcher staat in 
het 'Plusbrief IndividuelP-
zegelbeeld (€ 0,59) een 
afbeelding van een hoge
drukspuit, het bekendste 
product van de firma. Het 
zegelbeeld is ontwaard 
met een typografische 
voorafstempeling 'Brief
zentrum 30 - Entgelt 
bezahlt 00.00.0—18'. 5 

Ondertussen blijft 'Deut
sche Post' haar klanten 
voorzien van mailings 
met allerlei soorten zegel-
beelden. Het lijkt erop dat 
de typografische vooraf
stempeling met datum en 
tijd langzaam plaats gaat 
maken voor het typografi
sche golflijnstempel. 
De C4-envelop van de 
'Postoffice'-gids met aan

biedingen voor zakelijke 
klanten, met in het zegel
beeld 'Plusbrief Individu
ell' (€ 1,45) elke keer een 
nieuw vrouwenportret, 
kreeg in mei en juni van 
dit jaar een golflijnstem
pel met postcode/plaats
naam '53113 Bonn'. 6,7 

Een DL-vensterenvelop 
met zegelbeeld € 0,55 
'Post', die een mailing 
bevatte voor aandeelhou
ders, kreeg eveneens een 
golflijnstempel '53113 
Bonn'. Door het ontbre
ken van de inhoud is de 
gebruiksdatum van dit 
soort stukken niet meer 
te bepalen. 8 Hetzelfde 
zegelbeeld op een envelop 
van de 'Niederlassung 
Philatelie' werd in mei 
2010 nog met het oude 
stempel bedrukt: Weiden, 
'10.-5.10-18'.9 

Te mooi om niet te mel
den: zegelbeeld € 0,55+ 
€ 0,25 'ICE' op een mai
ling met stempel Weiden, 
'23.-8.10-18'. 10 

Zegelbeeld € 1,45 
'Zwaardlelie' troffen we 
de afgelopen tijd aan 
op twee verschillende 
enveloppen van de 'Nie
derlassung Philatelie', 
met het stempel Weiden, 
datum respectievelijk 
'00.00.10-18' en '-7.-6.10-
18'. Uitzonderlijker is het 
gebruik van dit zegelbeeld 
op een antwoordenvelop 
waarmee klanten post
zegels kunnen bestellen. 
De eerstgenoemde twee 
dienstenveloppen kunnen 
we misschien rekenen 
tot de 'pseudo-postwaar-
destukken', maar die 
antwoordenvelop is een 
echt postwaardestuk. 11 

Portugal 
Weer eens een nieuwe 
variant van de voorge
frankeerde C5-envelop 
'Correio Verde' (Groene 
Post). Deze versie, weer 
bestemd voor zendingen 
tot en met 2 kilogram, 
heeft als belangrijkste 
veranderingen een smal
lere groene band langs 

de bovenrand en een 
postembleem in zwart in 
plaats van rood. De opge
plakte stickers wijzen op 
aangetekende verzending 
naar Nederland. Voor de 
helderheid van de afbeel
ding heb ik de geschreven 
tekst grotendeels weg
gelaten i2a-b 

Rusland 
Briefkaarten met bij
zonder zegelbeeld 6,60 
roebel: 
Kunstschilder N.A. Kasat-
kin. Zegelbeeld portret, il
lustratie: winterlandschap 
met twee boerenvrouwen 
uit 1890.13 
Architect N.W. Baranow 
(1909-1989). Zegelbeeld 
portret en gebouwen, 
illustratie: beschermings-
werkzaamheden bij het 
monument voor Peter de 
Grote in 1941.14 

Briefkaarten met bij
zonder zegelbeeld 7,70 
roebel: 
Luchtmachtpiloot T.T. 
Chrükin (1910-1953). Ze

gelbeeld portet en vlieg
tuig, illustratie: portret in 
gala-uniform. 15 
Maarschalk P.F. Batitsky 
(1910-1984). Zegelbeeld 
portret en wapens, 
illustratie: portret in gala
uniform. 16 

Singapore 
Op 7 juli 2010 is een voor
gefrankeerde DL-envelop 
verschenen met als thema 
'Zeesterren'. De tariefaan
duiding is 'ist local' en 
de verkoopprijs is S$ 3,50 
per verpakking van tien 
stuks. 17 

Spanje 
Op mailings van de 
Spaanse Filatelistische 
Dienst worden zegelbeel-
den afgedrukt zonder 
waardeaanduiding. Ze 
zijn wel altijd voorzien 
van de afkorting 'S.F.' 
voor 'Servicio Filatélico'. 
Het afgebeelde exemplaar 
toont een oude posthoorn 
uit de collectie van het 
Postmuseum. 18 

Gute Gründe für Ihre 
schnelle Bestellung 



w^ EL
SAMENSTELLING: 
WALTER.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Nieuwe NVPH catalogus 
Editie 2011 
In de nieuwe catalogus 
vinden we een aantal 
malen bij de Nederlandse 
postzegelboekjes vanaf 
1964 de mededeling: Voor 
een uitgebreid overzicht van 
postzegelboekjes, inclusief 
ajiuijkingen, ucrmijzen we u 
naar de NVPH Specialiteiten
catalogus. Helaas betreft 
dat een boek uit 2006. 
Niet echt actueel dus. 
Bij de oude boekjes is de 
storende fout bij Rode 
Kruisboekje 39 verbeterd. 
De editie 2010 vermeldde 
abusievelijk een waarde 
van € 1700. Dat moest 
zijn €700. Het heeft 
eerder dit jaar een Neder
landse veiling er niet van 
weerhouden het boekje 
op basis van de foutieve 
waardevermelding te ver
kopen! 

België 
Toerisme 
Op 30 augustus gaf De 
Post een tweetal toeristi
sche zegels uit. Het thema 
van de ene zijn de Vlaam
se fietsknooppunten en 
die van de andere 'Le 
Ravel', een fietsprogram
ma in Vlaanderen. De 
zegels zijn verkrijgbaar in 
boekjes van tweemaal vijf 
stuks. De zegels hebben 
de waardei (=59c). 

De beide Belgische toeristische 
zegels, 

Denemarken 
Twee soorten perforatie 
Al eerder meldde ik het 
boekje met de Europaze
gels van I juni. Nu blijkt 
dat de zelfldevende zegels 
in twee verschillende 
gestanste perforaties 
voorkomen: tanding 
10 en tanding 13'A. Een 
reden (of oorzaak) is me 
onbekend. 

Frankrijk 
Nicuuje tarieven 
Het brieftarief ging in 
Frankrijk op i juli van 56 
naar 58c. Omdat vrijwel 
alle boekjes zegels bevat
ten voor het binnenlandse 
brieftarief zijn de prijzen 
ervan ook dienovereen
komstig verhoogd. 

En de $ 1.90 met de om
geving van het populaire 
vakantiestadje Queens
town op het Zuidereiland 
met het Wakapitu Meer 
en de NieuwZeelandse 
Alpen. 

Aangekondigd voor dit 
najaar zijn twee boekjes: 
II oktober, boekje met la
chende gezichten, € 6.96 
en 8 november, boekje 
belastingdienst, € 6.96. 
Net als vorig jaar komt er 
ook nu geen boekje met 
Rode Kruiszegels. 

Griekenland 
Kerstmis 
De vanaf 10 november in 
Griekenland verkrijgbare 
kerstzegels zijn ook in 
een postzegelboekje te 
koop. Prijs ervan bedraagt 
€5,00. 

Maleisië 
125 Jaar Spoorwegen 
IVlet de opening van de 
i2'/2 km lange spoorlijn 
tussen Taiping en Port 
Weid stapte Maleisië in 
1885 in het railvervoer. De 
spoorwegen (Keretapi 
Tanah Melajoi) bestaan 
er dit jaar dus 125 jaar. 
Op 22 juni vierde de post 
dit met een serie van vijf 
postzegels waarop treinen 
uit heden en verleden te 
zien zijn. Ze zijn ook  per 
tien  verkrijgbaar in een 
postzegelboekje. De in
houd bestaat uit een strip 
van tien 30senzegels. 
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Traditioneel voedsel in Maleisië 

NieuwZeeland 
Landschap 
Al enkele jaren kent 
NieuwZeeland een serie 
met permanente zegels 
waarop mooie plekjes uit 
het land staan afgebeeld. 
Adembenemend mooi 
zelfs, geeft de post als 
toelichting. 
Op 4 augustus is daar een 
vijftal zegels aan toege
voegd. Twee ervan zijn 
ook in boekjes verkrijg
baar. 
De $ 1.20 met een afbeel
ding van de Mitre Peak bij 
het 'Milford Sound Fjord'. 
Het zou de hoogste recht
streeks uit zee oprijzende 
berg ter wereld zijn: 1700 
meter plus ruim 300 

Begin van de eerste spoorlijn te Taiping (1885). 

Traditioneel voedsel 
Alweer een boekje met 
delicatessen! Na Frankrijk 
en Zweden volgde op 10 
augustus ook Maleisië 
met een boekje waarin 
zich zegels bevinden 
met afbeeldingen van 
traditionele gerechten 
bij feestelijke gelegenhe
den. We zien borden met 
typisch Maleis voedsel, 
Chinees, Indiaas en uit 
de provincies Sabah en 
Sarawak.Het boekje bevat 
tien postzegels. Dit keer 
niet van 30 sen zoals tot 
dusver gebruikelijk. Het 
zijn nu zegels van 60 sen. 

meter onder de zeespie
gel. De berg heeft enige 
gelijkenis met een mijter, 
vandaar de naam. 
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Beide zegels worden in 
boekjes met tien ($ 1.20) 
of vijf ($ 1.90) zelfkleven
de zegels verkocht. 

Noorwegen 
Frefil 2010 
Van 19 tot en met 21 
november vindt in het 
Noorse Fredrikstad de 
nationale tentoonstelling 
Frefil 2010 plaats. Het 
aperitief is intussen al ge
nuttigd: twee lokale post
zegelboekjes in mei en 
twee in juli. Ze bevatten 
twee persoonlijke zegels 
(tarief binnenland A). 
De kaften geven informa
tie over de Lophelia, een 
schip waarmee onderzoek 
op zee wordt verricht, en 
het in zee gelegen natuur
park Ytre Hvaler. 
Het zijn maar kleine opla

gen: 700 van elk. 
De lokale boekjes hebben 
het logo van de Noorse 
post op de kaft, omdat ze 
met medewerking van de 
post worden uitgegeven. 

Oman 
Tentoonstelling in 200g 
Samen met vijf andere 
golfstaten organiseerde 
Oman vorig jaar in Mas
qat (Muscat) een grote 
postzegeltentoonstelling 
van 15 tot 19 november. 
Het was de vijftiende die 
plaatsvond onder auspi
ciën van de G.C.C. (Gulf 
Cooperation Council). Ter 
gelegenheid van het ge
beuren verschenen er op 
15 november een velletje 
van negen zegels plus een 
boekje. Dit laatste bevat 
twaalf zegels van 50b. 
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Het Omanboekje van vorig jaar 

Frans Polynesië 
Vogels 
In een kleurrijk boekje 
met twaalf zelfldevende 
zegels van loof laat de 
post van Polynesië de 
meest karakteristieke 
vogels van dit gebied zien. 
Het boekje verscheen in 
september in een oplage 
van 25.000 stuks. 

De Mijtertop bij 
Milford Sound Voor en achterzijde uan het Noorse lokale boekje van mei. 



OVERZICHT PRESTIGEBOEKJES MET PERSOONLIJKE ZEGELS 

Ook in de 
Ofschoon 

nieuwe editie (2011) van de Speciale Catalogus negeert de N.V.P.H.  zoals te verwachten was  de boekjes met persoonlijke zegels. 
ze, net als de wel opgenomen genummerde prestigeboekjes, toch gewoon bij de post of de Collect Club verkrijgbaar waren. Maar 

daar hebben we het eerder ovei gehad! 
De verzamelaar wil toch geïnformeerd blijven. Vandaar onderstaand complete overzicht. 

Nr 

PPi 
PP 2 
PP 3 
PP 4 
PP 5 
PP 6 

PP/ 
PP 8 
PP 9 

PP 10 

PP II 
PP 12 
PP 13 
PP 14 
PP 15 
PP 16 
PP 17 

PP 18 
PPig 
PP 20 
PP 21 
PP 22 

PP 23 

PP 24 
PP 25 
PP 26 
PP 27 

Uitgiftedatum 

2007,1 mei 
2007,1 mei 
2007,1 mei 
2007, 8 jun 
2007,15 jun 
2007, 3 sep 

2007, 21sep 
2007, 21sep 
2007, 6 nov 

2008, 2 jan 

2008, 6 feb 
2008,18 mrt 
2008,1 apr 
2008,14 apr 
2008, 21 apr 
2008,12 jun 
2008,12 dec 

2009, 7 jan 
2009,10 apr 
2009,19jun 
2009,13 jul 
2009, 23 sep 

2010, 22 apr 

2010, II mei 
2010, i ju l 
2010,1jul 
2010, II jul 

Beschrijving 

Voetbalboekje Ajax 
Voetbalboekje Feyenoord 
Voetbalboekje PSV 
Afscheid BZN 
VU Amsterdam 

Inhoud 

9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 

Zonnebloem 9x44c 
6a boekje met dubbel voorblad 
6b boekje met dubbel tekstblad 'Vakanties' 

Jetix: Totally Spies 
Jetix: Yin Yang Yo 
De club van Sinterklaas 

Vogelbescherming 

9x44c 
9x44c 
9x44c 

9x44c 
loa boekje zonder hechtdraad 
lob boekje met draad 
loba boekje met onvolledige inhoud 

Herman van Veen 
100 Jaar Feyenoord 
loi Dalmatiërs 
Jump (Ned. Hartstichting) 
Frans Bauer 
Majoor Bosshardt 
Joseph, musical 

Nederland Schaatsland 
European Space Agency 
Hermitage Amsterdam 
Andre Rieu 
Andre Hazes 

Toon Hermans 

9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 

9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 

9x44c 
23a boekje met dubbel tekstblad 'Vernieuwer 
23b boekje met dubbel tekstblad 'Echtgenoot 
23c boekje met dubbel tekstblad 'Vernieuwer 

WK Voetbal ZuidAfrika 
Wielersuccessen 19601985 
Wielersuccessen 19852010 
F.C. Twente 19652010 

9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 

Prijs 

995 
995 
995 
995 
995 
995 

995 
995 
995 

995 

995 
995 
995 
995 
995 
995 
995 

995 
995 
995 
995 
995 

995 

en vader' 

Type zegels 

2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 

2006 
2006 

u  l 
^ 

■ * 

1 

p p i 

2006 

2008 oranje 
2008 zwart 
2008 oranje 
2006 
2008 zwart 
2008 oranje 
2008 oranje 

2008 oranje 
2008 zwart 
2008 zwart 
2008 zwart 
2008 zwart 

2008 zwart 

+ 'Echtgenoot en vader' 
995 
995 
995 
995 

2009 
2008 zwart 
2008 zwart 
2008 zwart 
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OVERZICHT POSTZEGELBOEKEN MET PERSOONLIJKE ZEGELS 

Nr 

PBPi 
PBP2 

Uitgiftedatum 

2006, okt 
2007, nov 

Beschrijving 

Monsters in 3D 
André van Duin 

Inhoud 

10x39c 
10x44c 

Prijs 

14.95 
1495 

Type 

2006 
2006 

I 

MONSTERS .* . 
' 

■ 
'BPi 

^^HSr^ l̂ 
•■i  i b i sm 

OVERZICHT POSTZEGELBOEKJES MET PERSOONLIJKE ZEGELS 1 

Nr 

PQi 
PQ2 
PQ3 
PQ4 
PQ5 
PO 6 

Uitgiftedatum 

2008,1 dec 
2008,1 dec 
2009, 29 mei 
2010, 6 mrt 
2010, 6 mrt 
2010, 6 mrt 

Beschrijving 

Postaumaat blauwe kaft 
Postaumaat, rode kaft 
Afscheid Aad Knikman 
Charles Burki, art. 700063 
Charles Burki, art. 700064 
Charles Burki, art. 700065 

Inhoud 

8x44c 
8x44c 
8x44c 
8x44c 
8x44c 
8x44c 

Prijs 

352 
352 
352 
352 
352 
352 

Type 

2008 oranje 
2008 oranje 
2008 oranje 
2008 oranje 
2008 oranje 
2008 oranje 

r 

" j i 
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Levant, een boeiend 
verzamelgebied 

Zegels en post(waarde) 
stukken uit de Levant 
komen in het algemeen 
steeds meer in de belang
stelling van verzamelaars. 
Ten onrechte vallen deze 
zegels voor sommigen in 
de categorie BOB (Back 
of Book, achter in het 
album opgeborgen). Ze 
verdienen een beter lot. 
De studiegroep Levant 
komt daarom in oktober 
met een studie van ruim 
680 pagina's over dit voor 
velen weinig bekende, 
maar zeer interessante 
verzamelgebied uit een 
boeiende periode van de 
filatelie. 

Het woord Levant is 
afgeleid van 'levare': op
komen. In dit geval het ge
bied waar de zon opkomt: 
het oostelijk deel van het 
Middellandse Zeegebied. 
Dit gebied omvat de Bal
kan, het huidige Turkije, 
Syrië, Libanon, (het oude) 
Palestina en Egypte. 
Zo'n 300 jaar geleden 
maakten deze gebieden 
deel uit van het Otto
maanse Rijk. Vanaf de 
13e eeuw groeide dit rijk 
uit van een ministaatje 
rond de stad Bursa (in het 
huidige Turkije) tot een 
van de grootste rijken in 
de geschiedenis. Op zijn 
hoogtepunt rond 1700 
strekte het zich uit van 
(bijna) Wenen tot Basra, 
inclusief de noordelijke 
Zwarte Zeekust en van 
Algiers tot Jemen. Daarna 
zette het verval geleidelijk 
in, totdat de laatste sultan 
van het Ottomaanse Rijk 
in 1923 werd afgezet en 
in het overgebleven deel 
van het rijk de republiek 
Turkije werd uitgeroepen 
door Kemal Atatürk. 

~ Verzamelaars Frankrijk, 
■̂  Duitsland, Engeland, Ita
~ lië, Oostenrijk en Rusland 
= kennen ze wel: zegels 
1 met een opdruk 'Levant' 
o of zegels die speciaal zijn 
s uitgegeven voor de Levant. 
~ Ze vinden vaak een plelqe 
2 op de laatste pagina van 
■̂  het stockboek. In veel 

. _ . catalogi staan ze vermeld 
5 5 0 '̂J "̂ s bovengenoemde 

landen. De Levant is een 
aantrekkelijk en afge
sloten verzamelgebied. 
Omdat het geografisch en 
historisch gezien breed is 

.^.''.iMlJöt: FUts I DIENSTEN 
HfT OTTOMAANSE RIJK 

en het voor alle hieronder 
begrepen landen het begin 
van de postale activitei
ten omvat, biedt het tal 
van mogelijkheden tot 
verdieping. 

De Levantverzamelaar 
moest tot voor kort zijn 
filatelistische informa
tie her en der zien te 
vergaren. In catalogi staan 
de uitgiften verspreid op
genomen. Ook informatie 
over de Levantposthis
torie was slechts met veel 
speurwerk te achterhalen. 
Na 1913, toen een boek 
over de Levantuitgiften 
verscheen van de Brit D.B. 
Armstrong, is er geen 
samenvattende publicatie 
over het hele Levantge
bied meer verschenen. 
Informatie over stempels, 
openingstijden van post
kantoren bleef beperkt tot 
gespecialiseerde studies. 
In 2003 hebben enkele 
leden van de postzegel
vereniging Griekenland 
onder leiding van Jan 
Mascini gepoogd om 
bestaande en ontbrekende 
informatie in één boek 
bijeen te brengen. Maar de 
kennis bleek ontoereikend 
van tarieven, stempels 
en postkantoren van de 
verschillende landen. 
Daarom werd nog het
zelfde jaar de studiegroep 
Levant opgericht met een 
brede vertegenwoordiging 
uit diverse specialistenver
enigingen. Niet alleen van 
Griekenland, maar ook 

van Oostenrijk, Frankrijk, 
GrootBrittannië, Duits
land, Italië, Rusland en 
het Nabije Oosten. 
Dit heeft geresulteerd in 
het tweedelige boek, dat 
in oktober verschijnt. 
Een kerngroep (Folkert 
Bruining, Ot Louw, Jan 
Mascini en Hans Paul 
Soetens) heeft, vanuit de 
opdracht en de struc
tuur die de leden voor 
ogen stond, deze nieuwe 
inzichten verwoord, 
naast de herschikking en 
redactie van informatie uit 
bestaande bronnen in een 
logische en aansprekende 
volgorde. 

Inhoud 
Het boek behandelt 
postmerken, postzegels, 
postwaardestukken, 
kantoren en stempels uit 
de periode vanaf 1718  de 
eerste capitulatie, waarin 
expliciet sprake is van 
een postdienst naar het 
Ottomaanse Rijk  tot 30 
september 1914, waarop 
nagenoeg alle westerse 
postkantoren door de 
Ottomaanse staat werden 
gesloten. Als criterium 
voor de classificatie als Le
vantkantoor werd gehan
teerd, dat het zich formeel 
juridisch en staatsrechte
lijk met Ottomaanse toe
stemming op Ottomaans 
grondgebied bevond. Dit 
sluit veldpostkantoren uit, 
alsmede andere, civiele 
dienstverlening in bezet
tingsperiodes. Grenzen 

blijken soms lastig te trek
ken en zo zijn er grijze ge
bieden, waarvan opname 
in het boek discutabel 
bleef Een paar items zijn 
kort en bondig behandeld 
om de lezerverzamelaar 
een zo compleet moge
lijk beeld en een juiste 
samenhang te bieden. Ver
der behandelt het boek de 
geschiedenis van het Otto
maanse Rijk en de postale 
geschiedenis  vooral de 
postroutes en de wijze van 
posttransport, waaronder 
die via expediteurs  , het 
desinfecteren van post, de 
onderlinge concurrentie 
tussen de westerse kanto
ren en de spanning tussen 
de westerse kantoren en 
de opkomende post van 
het Ottomaanse Rijk. 
Een uitgebreid overzicht 
is opgenomen van de 
posttarieven, zowel van 
de periode voor als na de 
totstandkoming van de 
UPU in 1875. 

Veel aandacht is geschon
ken aan de ambulante 
postkantoren op diverse 
schepen en aan de scheep
vaartlijnen en maatschap
pijen die onder contract 
voor westerse overheden 
postale diensten binnen 
het Levantgebied verricht
ten. Dit gaat uiteraard 
gepaard met een beschrij
ving en afbeelding van de 
gebruikte stempels. 

Het catalogusdeel be
schrijft bijna 2.000 zegels. 

waaronder naast de fran
keerzegels, de portzegels, 
dienstzegels, expressen
zegels en één luchtpost
zegel. Bovendien zijn zo'n 
150 postwaardestukken 
gecatalogiseerd. 
De beide banden zijn rijk 
geïllustreerd. Zo zijn er 
64 landkaarten opgeno
men, en maar liefst zo'n 
262 poststukken. Verder 
uiteraard de afbeeldin
gen van de zegels en van 
1872 stempels. Om het 
overzicht te houden zijn 
ruim go overzichtelijke 
tabellen opgenomen. 
Talloze prentbrieflcaarten, 
briefstukjes en gestem
pelde zegels larderen het 
geheel. 
Kortom: een unieke 
bundeling van traditio
nele filatelie, posthistorie, 
geschiedenis, intrigerend 
beeldmateriaal en achter
gronden van een fascine
rend verzamelgebied! 

Levant  Buitenlandse 
postdiensten in het Ot
tomaanse Rijk 
Redactie: Folkert Brui
ning, Ot Louw, Jan Mas
cini, Hans Paul Soetens. 
Prijs: € 149,50 ex. ver
zendkosten, bestellen via 
de Eindhovense Postze
gelhandel. Postbus 297, 
3700 AG Zeist) 
Verschijnt: oktober 2010 
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Door een uitgekiend bedrijfsmodel weet 

postzegelhondel Dutchstamp 2000 in Ede te groeien. 

In 2007 vonden Jelle Komrij en Jean Aelmans elkaar 

en besloten hun krachten te bundelen in het compleet 

vernieuwde handelsconcept Dutchstamp 2000. 

Jelle Komrij die al sinds zijn 
achttiende jaar vanaf 1981 een 
postzegelhandel drijft in het 
Edese stadscentrum weet zich 
nu zakelijk goed ondersteund 
door filatelist Jean Aelmans die 
in zijn vorige leven de kost ver
diende als zelfstandig commer
cieel interimmanager. De taken 
zijn goed verdeeld: Jelle Komrij 
houdt zich voornamelijk bezig 
met de inkoop en reist hiervoor 
stad en land af Jean Aelmans 
leidt de verkoop en is veel vanuit 
de winkel werkzaam. Met 37 
man personeel wordt tijdens de 
zesdaagse werkweek (maandag 
gesloten) veel werk verzet. 

Naast de winkel heeft Dutch

stamp 2000 een webshop en 
speciaalveilingen die substan

tieel bijdragen aan de omzet. 

Dutchstamp 2000 hanteert een 
bedrijfsmodel waarbij er voor 
iedere verzamelaar iets te vinden 
moet zijn: verzamelaar van 
Nederland of Overzee, Europa of 
Azië, vergevorderd of beginner 
het maakt niet uit. 
De producten bestaan uit losse 
nummers en series, collecties/ 
partijen en jaargangen van een 
compleet jaar tussen 1960 en 
nu van in principe elk land in de 
wereld. 

Speciaalveilingen 
De specialisatie van Dutchstamp 
2000 is te zien bij de speciaal
veilingen. Rekening houdend 
met het feit, dat postzegels 
verhandelen een arbeidsinten
sieve onderneming is, hebben de 
heren via schriftelijke veilingen 
meer aan de wensen van hun 

klanten kunnen voldoen. Steeds 
meer (ver)gevorderde verzame
laars vinden het steeds moeilij
ker om beter klassiek materiaal 
(vanaf 1850 tot 1940) te vinden 
van landen buiten Nederland. 
Ook de Nederlandse veilingen 
kunnen steeds minder goed 
klassiek materiaal van wereldwijd 
aanbieden. Gevorderde verzame
laars gaan dan noodgedwongen 
steeds meer over de grens op 
zoek naar de gewenste aanvul
ling van hun collectie. Om hier 
iets structureels aan te kunnen 
toevoegen, kwam het duo uit op 
het houden van tweejaarlijkse 
(schriftelijke) speciaalveilingen 
van een bepaald gebied, waarvan 
de eerste Engeland en Engelse 
Koloniën was in maart van dit 
jaar. "We merken dat steeds 
meer gevorderde verzamelaars 
de weg naar ons bedrijf en onze 
winkel weten te vinden: iedere 
week komen er circa 50 tot 80 
serieuze verzamelaars naar Ede 
voor veiling en winkelaanbod", 
aldus jelle Aelmans. 

Jeugd 
Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Het is belangrijk 
dat de jeugd het plezier van 
verzamelen actief geleerd krijgt, 
en dat moderne middelen als 
een computer actief kunnen 
worden benut om de hobby te 
ondersteunen bij het uitzoeken 
van informatie over ondenwer
pen die postzegels bestrijken. 

historie van landen en gebieden, 
of om zelf albumbladen mee te 
maken, zodat je verzameling iets 
bijzonders en persoonlijks kan 
worden. Vaak is het zo dat deze 
jeugdige verzamelaars op latere 
leeftijd dan weer enthousiast 
kunnen worden voor de hobby 
als de startjaren van carrière, 
gezin en kinderen achter de rug 
is. Een trend hierbij is dat deze 
nieuwe verzamelaars steeds 
meer landen als oude Engelse 
en Franse Koloniën verzamelen, 
in plaats van de vroeger meer 
populaire Europese landen. 

China 
De economische ontwikkeling van 
China heeft volgens cijfers van 
de UPU het aantal verzamelaars 
wereldwijd enorm laten groeien 
van 30 miljoen naar 48 miljoen, 
waarvan 16 miljoen nieuwe verza
melaars in China zijn. = 
"Omdat we zowel nationaal als => 
internationaal behoorlijk actief "̂  
zijn, kunnen we hopelijk ook in ^ 
detoekomst blijven meegroeien S 
met de markt, en daar gaat het "Z 
tenslotte toch allemaal om" , =■ 
aldus Jean Aelmans. ^ 

UJ 
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Op 2 oktober vond de veiling ^ 
Italië &, Gebieden plaats, Grie "" 
kenland & Balkan volgen 20 no imt 
vember en 15 januari is Duitsland 0 3 1 
en Gebieden aan de beurt. 

Frits Njio 



KERST- EN NIEUWJAARSPOST 
IN DE ZOMER 

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

Het kortingstanef van € 0,34 is geldig 
tot en met 6|anuari20IO voor al uw 
kerst- en nieuv/|aarswensen t/m vijftig 
gram binnen Nederland. Voor overige 
post geldt het standaardtarief van 
€0,44. 

Na 6 januari 2010 kunt u resterende 
Decemberzegels blijven gebruiken 
Plak dan wel bij tot het standaardtarief. 

Ook Decemberzegels uit voorgaande 
jaren kunt u blijven gebruiken, plak dan 
wel bij tot het tarief van € 0,34. 

Werkverdeling 
Wellicht voor de laatste keer werd 
een groot gedeelte van de KNJ-
post niet in een van de zes sor-
teercentra (SC's) verwerkt, maar 
in de VBC's (voorsorteercentra). 
Door het teruglopen van het nor
male aanbod van briefpost zal de 
voorbereiding van de bestelling 
in de toekomst in de zes SC's 
gaan plaatsvinden en worden de 
VBG's gesloten. De post die nu 
nog decentraal wordt venwerkt, is 
te herkennen aan de afdrukken 
van Klüssendor-machines en 
handstempels. In de SC's wordt 

Wie denkt er nog aan decemberzegels als de mussen van 

het dak vallen van de hitte? Terwijl er juli op de kalender 

staat gaat uw redacteur aan het werk met een artikel over 

de Kerst- en Nieuwjaars (KNJ) -post. De verklaring is dat 

het maanden duurt, voordat hij van verschillende relaties 

een representotieve hoeveelheid poststukken bij elkaar 

heeft gekregen. Ongeveer 90% van alle Nederlanders 

verstuurt kerstkaarten. Bij vrouwen van 25-55 jaar ligt 

dat percentage zelfs nog iets hoger (i). 

vrijwel uitsluitend met Sosma's 
gewerkt.ln tabel T is aangegeven 
hoeveel van de KNJ-post 2009 in 
de SC's resp. in de lokale VBG's 
werd gestempeld. 

pagina 5: Hoe te handelen met 
de decemberzegels (afb. i). Na 
6 januari kunnen ze worden 
opgebruikt door bij te frankeren 
tot € 0,44. De vraag is hoe aan 

Tabel i (totaal aantal poststukken 309) 
gestempeld in SC gestempeld in VBC ongestempeld 
214 = 69% 81=26% 14 = 4.5% 

Er is post! Winter 2009 
In dit door TNT huis-aan-huis 
verspreide blaadje staat op 

'bijplakzegels' te komen. Bij een 
TNT-verkooppuntvenwees men 
mij naar 'het postkantoor'. Vraag 

SF 112287 
1612 09 15:22 
Nedprland 

€Pf| 

is, waar zijn die nog te vinden? 
Dit probleem is gemakkelijk op 
te lossen door de zegels gewoon 
na 6 januari te gebruiken. De 
kans op beporting is klein, naar 
gebleken is. Door de invoering 
van zegels met cijfers 1 en 2 
zullen er in de toekomst geen 
bijplakzegels meer worden uitge
geven, wat nu? Decemberzegels 
uit voorgaande jaren konden 
worden opgebruikt (zonder 
limiet) met bijfrankering tot € 
0.34. Op de door mij onder
zochte poststukken werden de 
volgende oude zegels aangetrof 
fen. (zie tabel 2). 

Tabel 2: decemberzegels uit 
voorgaande jaren 
2008 30 zegels 
2007 4 zegels 
2005 2 zegels 
20041 zegel 
19981 zegel 
totaal 38 zegels = 12 % van het 
totaal 
Dit laatste poststuk was bijge-
frankeerd met € 0,10, 
hetgeen het totaal op € 0,35 
bracht (afb. 2). De zegel uit 
2004 werd op een servicepunt 
bijgefrankeerd tot € 0,34 (afb. 3) 



Problemen bij de verwerking 
Zoals reeds eerder vermeld, 
had TNT problemen bij de 
automatische verw/erking van 
ondermaatse en vierkante enve
loppen Volgens TNT zijn deze 
problemen inmiddels opgelost 
(2) Echter een envelopje van 
95xno mm werd in Den Bosch 
gemutileerd (afb. 4) Een enve
lop zonder zegel (') werd haaks 
gestempeld en met beport (afb. 
5) BIJ een envelop uit Den Haag 
werd de zegel nog net geraakt 
(afb. 6) Voor alle zekerheid zette 
een medewerker er nog even een 
balpenkras over heen Dat zien 
verzamelaars natuurlijk graag 
Het SC in Zwolle had problemen 
met een poststuk, waarop de 
zegel abusievelijk aan de on
derzijde was geplakt Dit leidde 
tot een PRIC en een SIX die 
kopstaand zijn aangebracht t o v 
het stempel (afb. 7) Hier^mee 
IS wel aangetoond dat het stem
pelen en het aanbrengen van de 
SIXfPRIC in twee verschillende 
machinedoorgangen gebeurt Op 
een poststuk met een verkeerde 
postcode (') werd een aan 
my nog onbekend etiket geplakt 
(afb. 8) 

Bijzonderheden 
Bi) het perforeren ('slitten') van de 
velletjes ging wel eens iets mis 
Dat IS te zien aan de verschoven 
tanding links/rechts (afb. 9) Rond
uit spectaculair wordt het wanneer 
een deel van de naast gelegen 
zegel zichtbaar wordt (afb. lo) 
Een aantal van deze velletjes is 
in Vlissingen verkocht maar met 
ongebruikt in de handen van 
verzamelaars gevallen 

Vreemde kerstpost 
De firma Hallmark gaf vanaf ok 
tober 2009 een fraaie combinatie 
van wenskaarten en postzegels 

3 ^ U W B  » t . . l ' W > O X ^ 

Uit (3) Dezegels van €0,44 
toonden dezelfde afbeelding als 
de kaart (afb. n) Van mijn groot 
ste supporter ontving ik weer 
een onnavolgbaar gefrankeerde 
kerstgroet met zegels van de Ne
derlandse Antillen en Sunname, 
verder een zeeheld van 20 cent 
en een zegel van € 0,02 (afb. 12) 
Zoals gebruikelijk werd dit fraaie 
poststuk met beport, wellicht 
omdat men de valuta's met 
meer kan omrekenen Ook in de 

Verenigde Arabische Emiraten 
wordt Kerstmis gevierd, natuur
lijk zonder kerstzegels (afb. 13) 
De binnengekomen kerstpost 
uit Oostenrijk en Luxemburg 
vond ik zeker zo fraai als die met 
Nederlandse zegels (afb. 14 en 
15) De laatste nota bene met de 
groeten van de voorzitter van de 
FIP Ten slotte vond ik nog een 
bijgeplakte Julzegel van Aland, 
zonder frankeerwaarde, een z g 
Cinderella (afb. i6) Als afronding 

toon ik nog twee decemberze 
gels die mij door TNT werden 
geschonken om in de kerstboom 
te hangen Het betreft vergrotin

gen van de zegels nummer 2 en 
5 van ri) 2 resp rij 4 (afb. 17) 

1 Mail, een uitgave van 
TNT© Post, nr n december 
2009, p 3 

2 Mail, nr 10 november 2009, 
p 8 

3 zie 'Filatelie' 2009 12 p 782 
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POSTEX® JEUGDHOEK 
NAAM 
Bij een aanpassing hoort ook een andere be
naming. De vertrouwde naam "Junior Plaza" 
wordt vervangen door: POSTEX® jeugdhoek. 

De medewerkers van JFN, Jeugd Filatelie 
Nederland, waren vanaf het begin werkzaam 
binnen de jeugdafdeling. Dit blijven zij ook in 
de nieuwe constructie. Bekwame verzame
laars helpen de jeugd bij het aanleggen van 
een verzameling. Vragen als: 
• Wat verzamel ik? 
• Hoe kan ik een verzameling aanleggen? 
• Wat mag in mijn verzameling en wat niet? 
en andere vragen worden door deze vrijwil
ligers vakkundig opgelost. Bij hen kunnen 
ook verschillende postzegels, zowel voor 
een landen- als een thematische verzame
ling, goedkoop aangeschaft worden uit de 
beschikbare dubbeltjesboeken. 

LEESTAFEL-FILM 
Wie even wat anders wil kan rustig een strip
verhaal lezen aan de leestafel. Stripboeken 
liggen ter beschikking. Er is de mogelijkheid 
een jeugdfilm te bekijken. Op geregelde tijd
stippen wordt een jeugdfilm vertoond. Het is 
echter niet de bedoeling de hele dag te lezen 
of film te kijken. 

654 

Na 66n gro6i- 6n 

succ6sp6riod6 is men wel eens 

aan vernieuwing toe. Daarom 

heeft het organisatiecomité 

van POSTEX® besloten de 

jeugdhoek een ander gezicht 

te geven, een nieuwe stijl. Het 

is de bedoeling de jeugd nog 

actiever te maken, ook meer 

te laten genieten. 

Voor een andere vragenlijst moet je de ant
woorden zoeken in zowel de jeugdhoek als 
in de grote zaal. Dit wordt moeilijker, maar 
volhouden is de boodschap. Doe het rustig 
aan. 

PUNTEN VERZAMELEN 
Wij vragen en verwachten dat de jeugd zich 
actiefinzet. Je wilt graag weten waarom? 

Bij alle activiteiten in de jeugdhoek zijn pun
ten te verdienen, want 'voor wat, hoort wat' 
Deze punten heb je nodig om te kunnen 
bieden op de veiling. Hoe meer punten je 
verzamelt hoe beter. In de namiddag op 
zaterdag en zondag wordt er een veiling 
gehouden. Je kan dan alleen maar met de 
behaalde punten bieden op postzegels die 
te koop worden aangeboden. Je kan van 
tevoren al kijken wat er te koop (met punten) 
wordt aangeboden. De zegels worden in een 
kader in de jeugdhoek tentoongesteld. 

Mogelijk komen er nog andere activiteiten 
op POSTEX® en in de POSTEX® Jeugdhoek. 
Wij verwachten jullie. Kom genieten van de 
gezellige sfeer. Denk aan het gezegde: 

AFWEZIGEN 

HEBBEN ALTIJD ONGELIJK 

De coördinator voor de jeugdhoek. 
joke Seegers, 

Sintjanshof4 
2yyi CM Boskoop 
telefoon: o&s^g^gGsj 

KLEURTAFEL 
Hier kan je wat actiever zijn. Ver
schillende kleurplaten liggen voor je 
klaar, de ene wat moeilijl<er dan de andere. Er 
is een mogelijkheid om NOG actieverte zijn. 

SPELLETJES 
Wie houdt van voetbal, basketbal, darten, 
sjoel bakken, 4 op een rij, ganzenbord en 
andere spellen kan hier aan zijn trekken 
komen. Behendigheid en snelheid zijn hier 
troef Bij sommige spellen komt het erop aan 
de tegenstander te verslaan, bij andere om 
de rust te bewaren. Tijdverdrijf genoeg voor 

^ iede 

SPEURTOCHT 
Wie een goede speurneus heeft komt hier 
zeker aan zijn trekken. Het begint met het 
zoeken naarde namen van dieren, vogels 
en In te vullen op de lijst die je van de 
verantwoordelijke medewerker krijgt. Hierbij 
hoort ook het zoeken van de bijbehorende 
postzegels in de postzegelberg. Hoe meer 
juiste namen van dieren, vogels en hoe 
meer bijbehorende postzegels, hoe beter. 



^ i e t d i i k Meerdan90jaai 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192010 

Veiling 395 op 15,16 en 17 november 2010 
Kijkdagen: 
Op kantoor tussen 10.00 en 17.00 uur: 

Donderdag 28 oktober 2010 
Vrijdag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

29 oktober 2010 
1 november 2010 
2 november 2010 
3 november 2010 
4 november 2010 
5 november 2010 

8 november 2010 
'' november 2010 

november 2010 
november 2010 
november 2010 
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Op kantoor tussen 10.00 en 16.00 uur: 
Zaterdag november 2010 
Zondag november 2010 

Op kantoor tussen 10.00 en ca. 12.00 uur: 
Dinsdag . november 2010 
Woensdag 17 november 2010 

De luxe uitgevoerde veilingcatalogus 
verschijnt eind oktober 2010. 

■ ^ f ' f r ^ t ^ i j j t 

Bossche tandingi 

Deze veiling bevat o.a.: 
• Uitgebreid Nederland en Nederlandse koloniën vî aarbij veel postfris met klassiek 

voorooriogs inclusief in blokken van 4; 
• Schitterende collectie kleinrondstempels ondergebracht in honderden kavels zowel los 

als op poststukken; 
• Verzameling voorfilatelie gespecialiseerd in honderden kavels; 
• Grote afdeling buitenland waarbij gespecialiseerd China en provincies; 
• Zeer avontuurlijke afdeling dozen alsmede een pracht afdeling oude prentbriefkaarten. 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 

Rietdijk B.V. 

4" 
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\ 
Kantoor: 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


Postzegelshouu 

POSTEX 201 o 
Rpel 

15 
16 oktober 
17 

■ ■ Il n 
Datum en plaats 
Postex vjorót zoals altijd gehouden in de gro
te en goed verlichte zaal van de Americahal 
te Apeldoorn, Laan van Erica 50. Op vrijdag 
15 oktober en zaterdag 16 oktober is Postex 
geopend van 10 tot 17 uur en op zondag 17 
oktober van 10 tot 16 uur. De toegangsprijs 
bedraagt € 5 per persoon, de jeugd t /m 17 
jaar heeft gratis toegang. Op vertoon van de 
ledenpas van de KNBF oedraagt de toe
gangsprijs € 4. Een passe partout (€ no) geeft 
recht op onbeperkte toegang gedurende alle 
dagen. 

Postex is goed met de auto bereikbaar en de 
kans op files is klein. Waar u ook vandaan 
komt, neem op de A50 afrit 24 Apeldoorn
Teuge, vervolgens rijdt u richting centrum, bij 
de eerste stoplichten linksaf, dit is de Laan 
van Erica. Na ongeveer l oo meter aan uw/ 
rechterhand vincit u de Americahal. 
Het parkeren is gratis. 
Met het openbaar vervoer is de Americahal 
uitstekend bereikbaar. U kunt met de trein 
naar Apeldoorn komen, naast het terrein van 
de Americahal ligt het Station Apeldoorn De 
Maten. 

Opening 
De officiële opening van Postex 2010 vindt 
plaats op vrijdag 15 oktober om 11.00 uur 
door de heer mr. drs. S.U. Ottevangers, voor
zitter van de Stichting Filatelie. 

Jubilea 
Tijdens POSTEX 2010 vieren de volgende 
verenigingen hun jubileum: 
Scouting Nederland, 100 jaar 
VNVE Filatelie, 50 jaar 
Papier en Druk, 40 jaar 
Vereniging voor 
USA &, Canada Filatelie, 40 jaar 
Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL),40jaar 
Genoemde verenigingen zijn aanw/ezig met 
een eigen tentoonstelling. Óp deze tentoon

Een groots jaarlijks filatelistisch evenement voor de verzamelaar en 

het hele gezin. Dit jaar weer in Apeldoorn in de Americahal op 15, 16 

en 17 oktober met een actief programma. Met deelname von enkele 

jubilerende verenigingen, Jeugdfilatelie, minimaal 45 NVPHhandelaren 

stands, NVPVstand met een dubbeltjeshoek, TNT Post, de Dog van de 

Postzegel, promotiestands van gespecialiseerde filatelistenverenigingen, 

promotietentoonstelling, creatief met postzegels, ruime aandacht voor niet

filatelisten, Scoutingfilatelie, filatelistische software, postzegelberg en gratis 

taxaties van verzamelingen en losse postzegels en nog veel meer. 

stellingen zijn bijzondere, soms nog niet 
eerder vertoonde, collecties te zien, zoals: 
George Washington 
Europese Sportkampioenschappen 
Goede raad is niet duur 
Voor wie niet kleurenblind is 
De vorstelijke familie op postzegels 

Postex jeugdhoek 
Voor de jeugd t /m 17 jaar is er een Postex 
jeugdhoek. Deze Postex jeugdhoek is dit jaar 
nieuw opgezet, je kunt er informatie krijgen 
over het verzamelen van postzegels, spel
iencircuit, zoeken in de postzegelberg naar 
postzegels die je nog niet hebt en meedoen 
aan de veiling. 
Als je even moe bent, kun je rustig genie
ten van een film. Verdere activiteiten zijn 
videopresentaties, tombola, schminken, een 
clown en nog veel meer. De mensen van 
jeugdfilatelie Nederland (JFN) zijn aanwezig 
met de postzegelhoek, computers en andere 
activiteiten. 

Dag van de Aerofilatelie 
De Nederlandse Vereniging van Aerophi
latelisten "De Vliegende Hollander" houdt 

dit jaar haar 49e Dag van de Aerofilatelie op 
POSTEX met een grote tentoonstelling. 

Audio Visueel Centrum 
Dagelijks zullen er presentaties zijn in de Ma
tenzaal (eerste etage) van het Audio Visueel 
Centrum van de KNBF met een aantal diale
zingen en de nieuwste dvdpresentaties. 

Computer en filatelie 
De HCC Postzegelgroep is weer vertegen
woordigd met een stand, waar men u als 
bezoeker kan informeren over het gebruik 
van de computer in de filatelie. 

Gespecialiseerde verenigingen aanwezig 
tijdens Postex 2010 
Op POSTEX 2010 zijn de volgende gespeci
aliseerde verenigingen met een uitgebreide 
promotiestand aanwezig: 
Nederlandse Filatelistenvereniging 
Skandinavië 
Studiegroep Britannia 
Filatelistische Contactgroep Oost Europa 
Postzegelvereniging Griekenland 
Landelijke Vereniging Van Aantekenstrook
jesverzamelaars (LWA) 
Contactgroep Frankrijkverzamelaars 
Nederlandse Vereniging voor Fiscale Filatelie 
Filatelisten Vereniging Duitsland 
Islamitische Werefd, Al Barid 
Filatelistenvereniging Dai Nippon 
Studiegroep ZuidWest Pacific g | | | | 
Filatelisten Vereniging Gabriel TÊÊÊm 
Filatelisten Groep Baltisch Gebied 
Kind en Maximafilie 
Nederlandse Academie voor Filatelie 
Studiegroep Levant 

Catalogus 
Ook dit jaar ontvangen alle betalende bezoe
kers weer een Postexcatalogus in de 'Bezoe
kerstas' welke u ontvangt bij binnenkomst in 
de Americahal. Dit jaar kunt u weer diverse 
filatelistische artikelen verwachten. Natuur
lijk vindt u ook alle praktische informatie 



Voor elke 
postzegel

verzamelaar 
wat wils 

over het filatelistische evenement Postex en 
een beschrijving van de inzendingen op de 
tentoonstelling in de catalogus. 

Dubbeltjeshoek 
De stockboeken van de dubbeltjeshoek zijn 
weer met veel enthousiasme bijgevuld. Om 
het u als verzamelaar gemakkelijk te maken, 
zijn de stockboeken op land en thema inge
deeld. Het is zeker de moeite waard tijdens uw 
verblijf op Postex biereen bezoek te brengen. 

Verkoopstand TNT Post 
TNT Post is op Postex met een verkoopstand 
aanwezig, waar u niet alleen de nieuwste uit
giften van Nederland kunt kopen, maar ook 
de uitgiften van enige tijd geleden en andere 
zaken als postzegelboekjes, prestigeboekjes 
etc. Ook zijn er diverse beurspostzegels te 
verkrijgen. 

Extra activiteiten TNT Post 
TNT Post zal dit jaar tijdens Postex een aan
tal extra activiteiten ontplooien: 
• De mogelijkheid wordt geboden om bij de 

stand van TNT Post je eigen persoonlijke 
postzegel te maken 

• Er zullen in de stand van TNT Post signeer
sessies door ontwerpers worden gehouden 

f om de door hen ontworpen postzegels te 
signeren 

• Het uitgifteprogramma ie helft 2011 wordt 
gepresenteerd middels flyers bij de stand 
van TNT Post 

• Voor de kinderen wordt de mogelijkheid 
geboden om hun eigen persoonlijke postze
gel te winnen, door het maken van een teke
ning, ledere dag kiest een jury de mooiste/ 
origineelste tekening uit en daar wordt dan 
een persoonlijke postzegel van gemaakt 

Ruildag persoonlijke postzegels 
Op initiatief van TNT Post wordt op zondag 
17 oktober in een van de zalen een ruildag 
georganiseerd om persoonlijke postzegels 
met elkaar te ruilen. 

Filatelie 
Uw maandblad (en website) Filatelie zal 
uiteraard ook met een eigen stand aanwezig 
zijn op deze Postex. Naast speciale beurs
aanbiedingen kunt u vrijelijk van filatelisti
sche gedachten wisselen met de redactie en 
bestuursleden. 

Postz^elblog 
Vele postzegelverzamelaars kennen dit 
medium van internet en bezoeken de site 
regelmatig. Tijdens Postex wordt u wegwijs 
gemaakt in de mogelijkheden die het postze-
gelblog biedt. 

Inviting the world at home 
Dit betreft een presentatie van de maker, Rolf 
Weijburg, van het gelijknamige boek. In deze 
presentatie worden een aantal items uit het 
boek belicht en door hem nader toegelicht. 
Het boek op zich is al bijzonder en de 
bijdrage van de auteur zal boeiend zijn. Het 
boek alsmede diverse filatelistische artikelen 
zijn bij hem te koop. 

Dag van uitgifte nieuw prestigeboekje 
Op 15 oktober verschijnt prestigeboekje 31, 
uitgegeven ter gelegenheid van de Week van 
de Postzegel. Het eerste exemplaar wordt 
direct na de opening van Postex 2010 door 
een afgevaardigde van TNT Post aan de heer 
mr. drs. S.U. Ottevangers, voorzitter van 
de Stichting Filatelie, overhandigd. Bij de 
verkoopstand van TNT Post is dit bijzondere 
prestigeboekje verkrijgbaar. 

Verkoop envelop Dag van de Postz^el 
Tijdens Postex is de envelop, uitgegeven ter 
gelegenheid van de Dag van de Postzegel 
2010 verkrijgbaar, alsmede exemplaren uit 
voorgaande jaren. 

Postzegel berg 
Evenals vorig jaar is er ook dit jaar een 
postzegelberg, waar gedurende enige tijd 
naar hartelust gesnuffeld mag worden. De 

gevonden zegels mogen gratis worden 
meegenomen. 

Niet filatelistische activiteiten 
Tijdens Postex is er een bijzondere tentoon
stelling van pauwen en worden een paar 
oude motoren tentoongesteld. Naast deze 
oude motoren is er ook een collectie postze
gels met motoren te bewonderen. Ook dit 
jaar wordt ruim aandacht geschonken aan 
de creativiteit van mensen die op een andere 
manier bezig zijn met / door postzegels dan 
het verzamelen ervan. Elke dag is er enter
tainment, wat het ook nog gezellig maakt. 

Organisatie 
De Nederlandsche Vereeniging van Postze
gelverzamelaars organiseert Postex i.s.m. 
de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen 
(CSE), een samenwerkingsverband van de 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filate
listenverenigingen (KNBF), de Nederland
sche Vereeniging van Postzegelhandelaren 
(NVPH) en TNT Post, dit jaar voor de 
twaalfde keer. 
Nadere informatie: LL Louwerse, 
S 0182 - 39 51 03 of C.N. Oppelaar 
S 0172 - 6i 51 84 of via de website 
www.postex.nl. 

POSTEX 2010 in het kort 

Donderdag 14 oktober 
Opbouw Postex 2010 
16.00-19.45 uur Verzamelingen inhangen 

Vrijdag 75 oktober 
10.00 uur Postex open voor publiek 
11.00 uur Opening Postex en uitreiking 

prestigeboekje Week van de 
Postzegel 

17.00 uur Sluiting Postex 

Zaterdag 16 oktober 
lo.oouur Postex open voor publiek 
14.00 uur Uitreiking Filatelie verenigings-

bladprijzen 
17.00 uur Sluiting Postex 

Zondag 17 oktober 
10.00 uur Postex open voor publiek 
10.00 uur Ruildag persoonlijke postzegels 
15.00 uur Bekendmaking juryuitslag en 

uitreiking prijzen 
16.00 uur Sluiting Postex 
16.15 uur Inzenders kunnen hun materiaal 

ophalen 

657 

http://www.postex.nl
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Phiiamunt 

Leuchtturm Neäerian< 

Fa l^eintiardt 

Van Dieten Postzegelveilingen 

NVPV Dubbelt]eshoel< 

7 Vansteenkiste (B) 

Marigny Philatelie (F) 

Europost Breda 

Werner GmbH (D) 

Stamps DNS 

13 Philapost 

Importa 

Pzh R van Lingen 

17 18 postzegeiPartijenCentraie 

"t Postzegelhoes 

21 22 Vergossen Filatelie 

24 Pzh. Joke v d Berg 

26 Pzh van Vliet 

Ronald Bouscher 

Fa. Auf der Heide 

30 Fa. Rohde & Kornatz ( 

32 Aix Phila Shop (D) 

Postadministratie België (B) 

Postadministratie Duitsland (D) 

36 37 38 Fa.Kniffka (D) 

Bredase Pzh. 

Van Lokven Filatelie bv, 

J.D. Alderkamp 

Pzh.'t Crayenest 

44 Vincennes Philatelie (F) 

Pzh. C. Opscholtens 

Filcon v.o.f. 

48 Smits Philately 

50 Geertzen Philatelie 

52 Dutchstamp 2000 bv 

Dutchstamp 2000 bv. 

TNT COLLECT CLUB 

Interphila 

Voorschotense Pzh. 

Anthony v.d. Bogaard 

Pzh Dirk van Rossem (B) 

60 Bondsactiviteiten 

Pzh. Bredenhof 

Pzh. P. Hafakker ^ 

Günther AG (CH) 

Van Lokven Filatelie bv. 

Pzh. W. Mast 

Pzh. K den Hertog 

Davo 

69 Gespecialiseerde Verenigingen 

Postex 2010 

A 100 jaar Scouting 

B Trap naar verdieping 

C Postzegel bak 

D Terras 

E Podium 

H Vliegende Hollander O inviting the Worid 

I Papier en Druk P NVPV - info 

J Promotie beurs Essen en Luxemburg Q USA - Canada 

K Liechtenstein R Junior Plaza 

L Postzegel blog S Crea-Doe 

F Individuele Tentoonstelling M Maandblad Filatelie 

G VN-VE Filatelie N Dag van de postzegel 



VOORHEEN 
POSTZEGELVEILING 

WIGGERS DE VRIES BV 

CORINPHILA 
GJ. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

14 OKTOBER 2010: 2^ DEEL 
COLLECTIE DRS. L.G. KLAASSEN 
ALSMEDE COLLECTIE DIAMANT 

20,21 en 22 JANUARI 2011: 
ONZE 209© VEILING 

1^ 
â  ^! 

.1 . 

HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

181 VC AMSTELVEEN - NEDERLAND 

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

FAX - F 3 1 - ( 0 ) 2 0 - 6 2 4 97 49 

INFO@CORINPHILA,NL 

WWW.CORINPHILA.NL 

WIESENSTRASSE 8 

8034 ZÜRICH - ZWITSERLAND 

TEL. -F41 -(0)44-389 91 91 

WWW.CORINPHILA.CH 

VOOR DE VEILING VAN 20 - 22 JANUARI 2011 

ONTVINGEN WIJ REEDS EEN PRACHTIGE 

INZENDING HALFROND-FRANCOSTEMPELS 

WILT U OOK PROFITEREN VAN DE UITSTEKENDE 

VERKOOPMOGELIJKHEID VIA ONS BEDRIJF ? 

U KUNT NOG INZENDEN TOT EIND NOVEMBER I 

http://www.corinphila.nl
http://WWW.CORINPHILA.CH
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

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

VEILING 170 
zaterdag 13 november 2010 

in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 8 november t/m vrijdag 12 november 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 13 november van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 13 november 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 171 wordt gehouden op 15 januari 2011. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

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

Israël heeft u 
steun nodig! 

Verzamel het land van de Bijbel 
Postzegel- en Munthandel 

van Triest BV 

Molenstraat 83 
6712 CT Ede 

Tel.:(0318)618074 
Fax:(0318)651344 

Neem nu een abon
nement en ontvang de 
nieuwe uitgiften tegen 
de nieuwtjesprijs* 

Tevens ontvangt u gratis Ned. 
Vertalingen in kleur over de 
nieuwste postzegels van Israël. 

Bij aankoop van € 45,00, ter 
kennismaking een catalogus 
van Israël gratis. 

Voor het opbergen van deze ver
talingen hebben wij een prachtig 
album + cassette + bladen voor 

Slechts: € 14,80 

Prijslijst Israël postfris met tab. 
Complete jaargangen incl blok's zonder A nrs 

*voordeliger dan op de lijst 
wordt vermeld. 

1954-
1955-
1956-
1957-
1958-
1959-
1960-
1961 -
1962-
1963-
1964-
1965-
1966-
1967-
1968-
1969-
1970-
1971 -
1972-
1973-
1974-
1975-
1976-
1977-
1978-
1979-
1980 

€ 12,50 
€ 4,50 
€ 6,60 
€ 1,70 
€ 3,45 
€ 5,70 
€ 43,00 
€ 20,50 
€ 21,60 
€ 27,75 
€ 19,35 
€ 10,00 
€ 18,20 
€ 5,65 
€ 6,70 
€ 8,75 
€ 12,50 
€ 18,85 
€ 13,65 
€ 12,50 
€ 3,45 
€ 5,00 
€ 6,80 
€ 8,40 
€ 11,25 
€ 6,80 

- € 13,60 

Oudere uitgiften 1948 tm 
Vraag 
Elkez 

pnisopgove. 
ïgel en elke serie is 

1981 -
1982-
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-

€ 14,75 
€ 17,75 
€ 28,40 
€ 25,00 
€ 34,25 
€ 37,50 
€ 37,50 
€ 38,65 
€ 56,85 
€ 50,00 
€ 38,65 
€ 40,95 
€ 38,65 
€ 39,00 
€ 41,50 
€ 52,30 
€ 47,75 
€ 45,25 
€ 44,35 
€ 52,95 
€ 54,50 
€ 51,90 
€ 49,80 
€ 52,00 
€ 49,50 
€ 52,50 
€ 52,00 
€ 49,50 

1953 uit voorraad leverbaar. 

ook los verkrijgbaar. 

mailto:info@leopardl.nl
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WILT U uw VERZAMEUNG VERKOPEN? 
Bij PPC krijgt u altijd een gratis mondelinge taxatie 
v̂ /aarna u kunt beslissen de verzameling te verkopen. 
Ook kunt u de verzameling vnjblijvend naar ons 
toesturen. Bij zeer grote en uitgebreide collecties 
bestaat de mogelijkheid dat wij u thuis bezoeken. 

INTERNET 
Kijk op onze website 
alle partijen zijn gefotografeerd 
(behalve de dozen) 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

OPENINGSTIJDEN 
maandag t/m zaterdag 
917 uur 

^m 

WIJ ZIEN U GRAAG OP 
OKTOBER IN APELDOORN 

CQ\ 
Piet Heinstraat l l ^ ^ R CM Den Haag 
Tel: 070 362 52 63  Fax: 070 362 5415 

Email: admin(S)postzegelpartijencentrale.i 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl


RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij Postex 2010, 
stand 27, Americahallen, Apeldoorn, 
van 15 tim 17 oktober 2010 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.Indië, Cura9ao en Suriname. 

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852: brieven afstempelingen en plaatposities. 
Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels Nederland, Ned.Indië, Curasao en Suriname. 

Bemiddeling en begeleiding, zowel in binnen als in buitenland bij verkoop van filatelistische 
collecties en objecten. 

Twee bladen uit de 375 bladen tellende  inmiddels verkochte  unieke collectie "Ey", afstempelingen 1852. 

Pmibewerfcing in de ge«st van de voorschriften plus penbeweriling In 8trf|d met de ~ 
voorschriften. ( Het woord FRANCO is correct met rode tnltt doorgestreept, maar ^ ^ 
de gewichts aanduiding (17 wigties) had niet op maar naast het zegel moeten ' 
worden geplaatst. De zwarte letters zijn in strijd met de voorschriften. ~|̂  
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Messchaertstraat 1211077 WS Amsterdam tel: 020-67959521 fax: 020-6794780 

Recentelijk bemiddelden we tot voile tevredenheid 
van twee van onze relaties in de verkoop van uiterst 
importante collecties als "private treaty'\ 

Mocht u overwegen uw collectie te verkopen, neemt u 
dan vrijblijvend contact met ons op. 

Twee bladen uit de 80 bladen tellende - inmiddels verkochte - importante proevencollectie BB. 



SCHIPHOL, NATIONALE LUCHTHAVEN 
MET INTERNATIONALE ALLURE 

JEFFREY GROENEVELD, PURMEREND EN HANS TSCHROOTS, AMSTERDAM 

Eerste postvlucht 
Op 7 oktober 1919 werd de N.Y 
Koninklijk Luchtvaart Maat
schappij voor Nederland en 
Koloniën fKLM) opgericht. Acht 
maanden later, op 17 mei 1920 
ving zij haar werkzaamheden 
van commercieel luchtverkeer 
aan met de lijnen Amsterdam
Londen en AmsterdamHam
burgKopenhagen V.V., waarop 
tot en met 31 olctober 1920 
gevlogen werd. Aan het eind van 
het vliegseizoen had de KLM 
440 passagiers vervoerd. De 
eerste officiële luchtpostvlucht 
vond plaats op 5 juli 1920 op het 
traject AmsterdamLonden (3a, 
b). Als verkeersbasis had de KLM 
het 76 hectare grote militaire 
vliegveld Schiphol gekozen, waar 

LDCBTBATENSCHIPHOL 

Op 5 juli was het precies negentig jaar geleden, dat 

de eerste officiële luchtpostvlucht van Nederland 

plaatsvond. Bovengenoemde auteurs duiken 

daarom in de (post)geschiedenis van 

de Luchthaven Schiphol (1,2). 

vliegerofficierjan Dellaert stati
onschef en havenmeester werd. 
Vanaf het eerste moment zijn 
KLM en Schiphol onverbrekelijk 
met elkaar verbonden. 

Naam 
Over de naam Schiphol doen 
verschillende verklaringen de 
ronde. De ene zegt dat het een 

verwijzing is naar een laaggele
gen stuk moerasland, waar men 
hout ("scip" in GotischJ kon 
halen. De andere zegt dat het is 
afgeleid van het woord "scheeps
hel". In de noordoost hoek van 
het Haarlemmermeer kwamen 
voor de inpoldering namelijk 
veel scheepsrampen voor. In het 
verlengde niervan ligt een andere 

verklaring die erop wijst dat 
een oud woord voor "graf het 
woord "hol" is. Een scneepsgraf 
dus. Hoe het ook zij, tegenwoor
dig is het een veilige haven voor 
vliegtuigen, gelegen in de in 1855 
drooggemalen Haarlemmer
meerpolder (4). 

Militair vliegyeld 
Kort na het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog werd 
binnen de kern van het verde
digingsstelsel (gevormd door de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
de Stellingvan Amsterdam) een 
terrein gezocht om als vlieg
weide voor de Luchtvaartafdeling 
(LVA) in te richten. Dit werden 
twee graslanden aan de voet van 
het oude Fort Schiphol (5,6), dat 

■AEVAHOEAEROPHILATEUE 
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7 79e Dag van de Aerofilatelie 60jaar Schiphol met m het stempel de oude verkeerstoren 
2 Met de naamswijziging 
Luchthaven Amsterdam 
Schphol in Luchthaven 

Schiphol werd dit nieuwe stem
pel vervaardigd en in gebruik 

genomen opio april 7967 

30 5julng20 Postvlucht KLM/AT&T Amsterdam Londen Deze ie officiële post 
vlucht werd gevlogen vanaf Schiphol door WC R Hmchliffe Het vliegtuig was de 

DH 9 CEAMX met aan boord GVi kg post (20 pakken met ^00 brieven) Hieronder 
waren 200 brieven uit Amsterdam waaronder tien aangetekende bneven Verder 
bneven uit Den Haag en Rotterdam Tien pakken bneven waren bestemd voor 
Londen EC emo pakken voor Londen Provinces De post naar en van Groot 

Brittannie kreeg daar het stempel AIR MAIL EXPRESS Wegens slecht weer kon de 
terugvlucht die dag niet plaatsvinden 

5 en 6 Brief met dagtekenstempel met eenjaartalkarokter voor 
ongefrankeerde brieven in rood AMSTERDAM 30 7 7859 vanuit 

Fort Schiphol Dit fort was mede onderdeel van het Zutdwestfront 
van de Stelling van Amsterdam Deze bnefmet klachten over zijn 
buurman werd gestuurd aan" den dijkgraaf van de Haarlemmer

meerpolder te Haarlem" 

^, ,^.. , . 
// ' 

' i, ' 

//

■ 4.,i.~ , 

'f-

^ /̂/.. 

3b Piloot WC R Hmchliffe m 1^20 Het feit 
dot hij maar m oog had vormde in die dagen 

geen beletsel om te kunnen vliegen 
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4 Plattegrond van de ingepolderde HaaHemmermeer 

daar gebouwd was tijdens de 
drooglegging van de Haarlem
mermeer. LVAcommandant 
H.Walaardt Sacré kocht deze 12,2 
hectare grote weide op 21 april 
1916 voor 55.229,40 gulden van 
boer G. Knibbe. Er werden sloten 

gedempt en loodsen gebouwd 
door de 10e compagnie van het 
Tweede Regiment Vestingartil
lene (7,8,9). Op 19 september 
1916 werd het vliegveld met drie 
vliegtuigen in gebruik genomen 
met de nerfstmanoeuvres in de 

Stelling van Amsterdam. 

Gemeentelijke luchthaven 
Schiphol verloor al vrij snel haar 
betekenis als militair vliegveld, 
haar belang voor de burgerlucht
vaart groeide echter enorm. In 
1926 werd het vliegveld gekocht 
door de gemeente Amsterdam, 
die een aantal verbeteringen 
doorvoerde (lo). Zo werd het 
veld gedraineerd, waardoor de 
vliegtuigen niet meer uit de mod
der getrokken hoefden te worden 
en zorgde men voor betere 
toegangswegen. Verder bouwde 
men een modern stationsge
bouw, een verkeerstoren en werd 
een betonnen platform aange
legd (n). In 1935 was het terrein 
uitgebreid tot 180 hectare. 

Poststation 
In de beginjaren kwam de 
benaming Schiphol niet voor in 
de poststempels. De post ging 
via de Amsterdamse postkanto
ren en het KLMkantoor op het 
Leidseplein (12,13). Met ingang 
van 1 mei 1932 werd op het 
terrein zelf een poststation ge
vestigd, dat ressorteerde onder 
het postkantoor in Amsterdam. 
Het was genaamd "Luchthaven 
AmsterdamSchiphol" en was 
aanvankelijk geopend van 1 mei 

DE GROEI VAN 

70 Brochure waann de ontwikkeling van c 
Gemeente Luchthaven Schiphol in de jaren 

twintig en dertig uit de doeken wordt gedaan 
De foto op de voorkant geefl een mooi overzicht 
van de luchthaven Het monument links is niet 

in de juiste verhouding afgebeeld 

tot en met 30 september. In 
september! 932 werd de open
stelling uitgebreid tot het gehele 
jaar (14). Het kantoor kreeg het 
tweeregelig langwerpig stempel 
LUCHTHAVEN AMSTERDAM / 
SCHIPHOL (15,16). 

Vernield 
In de herfst van 1939 werd 
vanwege de mobilisatie beperkte 
toegang ingevoerd, op 13 april 
1940, gevolgd door de staat van 

7 Het Fort Schiphol met op de achtergrond de hangars van de LVA 
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E Portvrij verzonden kaart van een korporaal inpedeeld bij de loe 
compagnie van het Tweede Regiment Vestingartiïkrie aan zijn ließe 

Stempels Militaire Telegraqßienst Schiphol en dagtekenstempel 
(lange balk) van het hulppostkontoor Rijk 22juni 1916 Het Fort 

Schiphol was gelegen binnen rayon Rijk, één van de vijfpostknngen in 
de Haarlemmermeer (zie ook afbeelding 9) 

9 Kaort verzonden uit Utrecht op 26 mei 1913 naarde 
Ringdijk HaorlemmVermeer a^estempeld in Hoofddorp en 

Rijk Haarlemmermeer Paars stempel Bestelling / RIJK / 
Haarlemmermeer Per 1 augustus 1912 werden in Vißiuizen en 
Rijk hulppostkantoren opgencht, waardoor de vorming van vijf 
postkringen in de Haarlemmermeer kon ontstaan, namelijk 

naast de genoemde twee nogAhbenes, NieuwVennep en Hoofd
dorp Deze heroriëntering was een gevolg van de ontsluiting van 

de Haarlemmermeer door een spoonveg 
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13 Met het oog op de Olympische Spelen van ig28 werd 
op 17 mei van dat jaar op Schiphol een tijdelijk postkantoor 
geplaatst Het was onder meer belast met het verzenden 
van de daar geposte luchtpostcorrespondentie De op de 

bneven gehechte frankeerzegels worden afgestempeld met 
"AmsterdamLeidsche Plein" 

PER LUCHTPOST 
PAR AVION 
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72 Envelop uit ig2j met het stempel dat gebruikt werd in het 
KLM kantoor op het Leidseplein in Amsterdam Schiphol had 

toen nog geen eigen stempel/postkantoor 

14 Brief verzonden met de nachtpostvlucht vanaf LUCHT
HAVEN AMSTERDAM SCHIPHOL 31 Vigp naar 

Londen Tanef gedrukte stukken buitenland 21/2 cent per 50 
gram, luchtrecht 5 cent per 20 gram = totaal 7 7/2 cent 

LUCHTHAVEN ÄMSTtElDAM 
3CHIFHOL 

15. 2regelig stempel 
LUCHTHAVEN AMSTERDAM / 
SCHIPHOL 

71 Fotokaart gemeente luchthaven 7934 
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76 Met postauto's werd de post van en naar het vliegtuig gebrucht (ig27) 

beleg. Op Schiphol gelegerde 
militairen verstuurden hun post 
vanuit Badhoevedorp (17). De 
Duitsers bombardeerden Schip
hol tijdens de meidagen van 
1940. Op n mei 1940 werd het 
post, telegraaf en telefoonsta
tion Schipnol gesloten. Tijdens 
de bezetting namen de Duitsers 
dankbaar bezit van Schiphol. Het 
aantal startbanen werd uitge
breid en er werd een spoorlijn 
naar het vliegveld aangelegd. 
Voor de geallieerden was Schip
hol echter een belangrijk doelwit, 
zij bombardeerden het verschil
lende keren. Om te voorkomen 

dat het vliegveld door de geal
lieerden gebruikt kon worden, 
vernielden de Duitsers het en 
lieten een onbruikbaar vliegveld 
achter toen ze capituleerden. 

Regeringstoestellen 
De verkeersleiding kwam in 
handen van de Engelsen en 
Canadezen, omdat Nederland 
beschouwd werd als militair 
gebied. Om die reden vloog de 
KLM met toestellen die behoor
den aan de Regering. Het vlieg
verkeer kwam geleidelijk weer 
op gang en op 8 juli kon al een 
eerste Douglas DC3 op Schiphol 

landen. De Ministerraad besloot 
op 8 oktober 1945 Schiphol te 
herstellen als wereldvliegveld van 
Nederland uitsluitend voorde 
burgerluchtvaart (i8). 

Heropening 
De heropening van het poststa
tion Lucnthaven Amsterdam
Schiphol vond plaats op 16 
juni 1948. De bestelknng bleef 
beperkt tot het terrein van de 
luchthaven. Met ingang van i6 
mei 1949 werd te Amsterdam
Schiphol een expeditiekantoor in 
dienst gesteld (19). Vanaf deze 
datum werden op Amsterdam
Schiphol verwerkt: 
 alle bneven en briefkaarten als
mede postwissels voor Europese 
bestemmingen; 
 alle correspondentie (dus ook 
voor Indonesië, Suriname en de 
Nederlandse Antillen), waarvan 
de afzender luchtpostverzending 
verlangde en waarop het ver
schulcfigde luchtrecht tenminste 
voor ]/4 gedeelte was gekweten; 
 luchtpostcorrespondentie voor 
militairen in Indonesië, Surina
me en de Nederlandse Antillen 
die met viel onder de bepalingen 
voor portvrijdom c.q. verzending 
tegen verlaagd port. 
De overige stukken voor het 
buitenland werden door Amster

dam CSbtnl, Rotterdam CS of 
Roosendaal uitgewisseld. 

Korea 
Met ingang van 1 september 
1949 werd het telegraaf en tele
foonstation Schiphol Luchthaven 
opgeheven en vond de opening 
plaats van het post en telegraaf 
kantoor met volledige dienstuit
voering LuchthavenAmsterdam
Schiphol. 
Een bijzonder hoofdstuk in de 
postgeschiedenis van Schiphol 
werd geschreven tijdens de 
Nederlandse betrokkenheid bij 
de Koreaanse Oorlog (1950
1953) Er waren zes Nederlandse 
marineschepen operationeel in 
de Koreaanse wateren. De post 
afkomstig van deze schepen en 
de manschappen aan land kreeg 
van 1952 tot het bestand in 1953 
een tweeregelig stempel in paars 
met beschadigde of onbescha
digde bovenrand 
"PORTVRIJ UITREIKEN Exp.bur. 
Asd/Schiphol" (20). 

Uitbreiding 
Het was inmiddels duidelijk ge
worden, dat het vliegveld te klein 
was voor alle activiteiten (21). Er 
kwamen allerlei plannen op tafel 
voor uitbreiding en/of 
verplaatsing. Na veel discus
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y Post van militair (portvnjdom) afgestempeld BADHOEVE
DORP (N H) 2 2g IV 1^40 wegens staat van beleg In de 

zuidwesthoek van Schiphol waren in begin 1^40 twee nieuwe 
loodsen gebouwd nummer I en II 

<=* ^Z Aangetekende bnef verzonden uit Amsterdam op 9 november 
o ^^4S naar Brits Indie met de Engelse vliegdienst Voorzien van het 
<>* aankomststempel RAMPUR STATE UP 23 NOV 1945. 
Qc Tanef. port brieven buitenland MYI cent 
" j luchtrecht 40 cent per 5 gram 40 cent 
"* aantekenrecht locent 
,_ Totaal QiVi cent 

)l«\,v.'S\OX01.NV,'\ . 
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20 Veldpost werd via postpersoneel Amsterdam door de KLM 
naar New York gevlogen, daarna via het Amenkaonse luchtnet 

ven/oerd naar San Francisco en daar overgedragen aan de Ame
nkaanse veldpostdienst Deze zorgde voor vervoer naar Japan en 
Korea Vanuit Korea werd de omgekeerde weg gevolgd Door het 
Nederlandse Rode Kruis werden aan de militairen speciale enve
loppen verstrekt Brief met stempel APO {Army Post Office) 

22 Medaille ter 
hennnenng aan 

Jan Dellaert die aan 
de wieg stond van 

het moderne Schiphol 

79 Aangetekende briefkaart op de 
ie vlucht van 29 mei ig4Q naar 
Havana met Lockheed Constella
tion L J4C} PHTDB Batavia gevlo
gen door piloot RPh A van Rees 
Aan boord waren onder andere 
prins Bernharden Dr A Plesman, 
de presidentdirecteur van de KLM 
Van LUCHTHAVEN AMSTER
DAM SCHIPHOL 3 28V1949 

2^ Het vernieuwde 
Schiphol eind 

jaren zestig 

VEERTIG JAAR SCHIPHOL 
1930 1 7 MEI  1960 

23 Temidden van de vernieuwing vierde de luchthaven in i 9 6 0 
haar 40jarig bestaan In het stempel is de situatie van 1920 en 

7960 te zien Een replica van het oude stationsgebouw is nu 
te zien in het Nationaal Luchtvaart Themapark Aviodrome te 

Lelystad 

24 Op 28 apnl igöy opende koningin Juliana het nieuwe 
stationsgebouw 



21 Fotokaart Schiphol pla^orm verzonden 1954 

sie koos de Amsterdamse 
gemeenteraad voor het plan 
van havenmeester Dellaert, die 
een tangentieel Schiphol aan de 
andere kant van de Haarlemmer
meer voor ogen had (22,23). Ten 
noordwesten van het toenmalige 
vliegveld kwam er in 1957 een 
nieuwe luchthaven. Het rijk werd 
toen de belangrijkste aandeel
houdervan de NV Luchthaven 
Schiphol, maar Amsterdam bleef 
voor 22% eigenaar. De gemeente 
Rotterdam werd de derde mede
eigenaar van de luchthaven. 
In 1967 kon het nieuwe stations 
gebouw feestelijk in gebruik 

worden gesteld door koningin 
Juliana f24,25). Vele bedrijven 
en instellingen vestigden zich 
op en nabij de luchthaven. Op 
10 april van dat jaar werd de 
benaming van het bijkantoor 
met bestelling "Luchthaven 
AmsterdamSchiphol" gewijzigd 
in "LUCHTHAVEN SCHIPHOL" 
(kortweg SPL) (26, zjah, 28). Op 
2 maart 1970 werd een bijkan
toor met vooruit geschoven 
loket (bijpktvl) LUCHTHAVEN 
SCHIPHOL ENTR geopend. 
Voor de postdienst ressorteerde 
dit bijkantoor onder het districts
postkantoor (dpkt) Amsterdam. 

Twee jaar later, op 5 juni 1972, 
werd net opgeheven. 
In de laatste decennia van de 
twintigste eeuw groeide Schiphol 
in hoog tempo door en werd een 
belangrijke economische factor. 
Om de luchthaven met openbaar 
vervoer goed en snel te kunnen 
bereiken werd in 1981 een spoor
wegverbinding aangelegd van 
Den HaagLeidenSchiphol (29), 
die vijfjaar later voltooid werd 
met de ontbrekende schakel 
SchipholAmsterdam CS. 
Op 14 januan 1983 vond de 
opening plaats van het post
en telecommunicatiecentrum 
Luchthaven Schiphol in de 
wachtruimte voor vertrekkende 
passagiers achter de douane (30, 
31). Luchthaven Schiphol had 
toen een bijpostkantoor (bijpttkt) 
en twee dependances: Depen
dance SchipholCentrum onder 
de Dpier bij het busstation en 
Dependance SchipholVertrekhal 
achterde douane. In principe 
had de Luchthaven Schiphol dus 
maar één postale vestiging. 

Op 3 juli 1984 opende de post 
een vestiging op Schipholdijk 
35. Dit bijpostkantoor Lucht
haven Schiphol werd op 1 juli 
1985 gewijzigd in postkantoor 
Categorie I ressorterend onder 

het Hoofdpostkantoor Amster
dam ZuidOost (Bijlmer) met de 
twee vooruitgeschoven loketten: 
dependance SchipholCentrum 
en SchipholVertrekhal (32). Op 
1 september! 992 werd de eigen 
vestiging omgezet in een post
agentschap aan de Schipholweg 
in het kader van het vestigmgen
beleid van PTT Post. 
Om de behandeling van de 
internationale post op een 
plek te centraliseren werd op n 
oktober 20on het International 
Mail Centre (IMC) in gebruik 
genomen. Dit postcentrum was 
gelegen op SchipholRijk. Het 
merendeel van de post die uit 
het buitenland kwam of naar 
het buitenland ging werd daar 
venwerkt (33). (Zie ook het artikel 
over het IMC van Frans Hermse 
in Filatelie, december 2001, pp. 
940941). 

Voorbij? 
Schiphol vervult een belangrijke 
mainportfunctie als toegangs
poort voor het Europese achter
land. Met het oog op het belang 
voor de lokale economie verzette 
de Amsterdamse wethouder 
Asscher zich met succes tegen 
(gedeeltelijke) privatisering van 
de luchthaven. 
Steeds meer botsen econo
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Deze kaart is slechts geldig indien het ver

sc^iuldigde recht door cniddel van eén of meer 
postzegels op de kaart is verantwoord 
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270 6l 2yb Voor en ach

terzijde van een Bewijs 
van bei^egdheid 

voor het ajhakn van 
stukken gedurende 

hethelejaangj^op 
het postkantoor te 
LUCHTHAVEN 

SCHIPHOL Tarief 
busrecht grote steden 
5 gulden per kwartaal 
dus voor het hele jaar 

20 gulden 

Totaal f "^^ÏSè 
Ruimte VQcrr het aanhechten van de portzegels 

Verme ld 

op al uw uitgaande correspondent ie 

het n u m m e r van uw postbus 
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26 Specificatie aan Fokker voor het bedrag verschuldigd 
voor antwoordstukken afgegeven op het BIJKANTOOR Pol 
T LUCHTHAVEN SCHIPHOL zegels ter waarde van f3,55 
afgestempeld met LUCHTHAVEN SCHIPHOL in IV 6g 

Nederiandse Spoorwegen 

Postbus 2025 
3500 HA Utrecht 
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POSTBUSNUMMER JScS 
Bewijs van bevoegdheid voor 

het afhalen van stukken 

(s bevoegd 

1 gedurende het ^Ü£^* 
kwarWi»! van 19^3 , tijdens de uren, v/aarop 
het kantoor voor het publiek is opengesteld, de ^, 
voor hem haar bestemde stukken op het post

kantoor te j .  ■* ' " ^UAI 

af te halen of te do 

2 gedurende het jaar 19 de voor hem ' haar 
bestemde aangetekende stukken af te halen of 
te doen afhalen op het b i jpos tkan toor der 
posterijen postagentschap 

P 3172 O 33344 

SrMPHQmSH 
J üb:3 

UJCHTHAVEN 

scHimoi. 
W I P S O 

29. Met een speciale vlag in de frankeermachine maakten de Nederiandse Spoorwegen reclame voor de nieuwe spoorver

binding met Schiphol 
667 

2S Aangetekende bnef verstuurd uit Amsterdam Afgestempeld met 
dagtekenstempel Schiphol Luchthaven en dito aantekenstrookje 



mische enerzijds en milieu en 
particuliere belangen anderzijds. 
Toch zal ook de komende jaren 
het aantal vluchten mogen toe
nemen, zonder de leefKwaliteit 
van de bewoners in het gebied 
rondom Schiphol verslechtert 
onder andere dankzij nieuwe 
vliegtechnieken. 

Nieuwe vestigingen 
De rol van TNT Post op Schiphol 
is daarentegen inmiddels zo 
goed als uitgespeeld. Het IMC 
is gesloten, net sorteren van de 
internationale post is overge
nomen door het postsorteer
centrum op het industrieterrein 
Amsterdam Sloterdijk, en ook 

de postkantoren zijn verdwenen. 
Wat rest is een simpel TNT ser
vicepunt en daarmee is Schiphol 
bijna terug op het niveau van de 
jaren twintig van de vorige eeuw. 
In de afgelopen negentig jaar zijn 
de luchtvaart en de luchthaven 
enorm gegroeid, maar wat de 
post betreft lijkt het steeds meer 
een aflopende zaak. 

Geraadpleegde bronnen: 
P.J. Soetens en R. Notenboom, 
Postgeschiedenis Haarlemn]er
meeri8s2ic)8y, I.V. Philatelica 
Badhoevedorp 

J.LCM. TSchroots en H.H.C. 
TSchrootsBoer, Luchtvaart en 
luchtpostencyclopedie 

lUM 

30. De bahes van het postkantoor achter de douane vlak na de openmgm 7983 

.i^% ^^%^ «i^ 

Centrum Schiphol 

De MIcroelectronIca maakt Jules Veme 
achtigs fantasier) tot betaalbare 
werkelijkheid 

Een opmerkeli)ke opmerking van de heer 
W Polak Burgemeester van Amsterdam bij 
de opening van het nieuwe Post en 
Telecommunicatiecentrum op Schrphol op 
14 Januari van het jaar 1983 dat door de 
Verenigde Naties is uitgeroepen tot het 
we re Idcomrnun icatiejaa r 
Dit centrum in de wachtruimte voor 
vertrekkende passagiers achter de douane, 
biedt de reizigers een breed scala van PTT 
faciliteiten zoals Viditel en Faxpost maar 
ook de meer traditionele zaken als 
zegelverkoop filatelie geldzaken en het 
nationale en internationale telefoon en 
telegraaf verkeer 

Het nieuwe kantoor heeft een cirkelvorm 
met een doorsnede van 10 meter 
Vier loketten en vijf telefooncellen voor 
automatisch verkeer, bevinden zich aan de 
buitenzijde 
Binnen zijn o a zeven cellen voor nlet
automatisch telefoonverkeer een 
schrljfhoek met schrijfmachines telex en 
een fotocopiëerapparaat aanwezig 
Wat als eerste bij binnenkomst in het oog 
spnngt is de kleding van de medewerkers 
weike uniform Is Dit in overeenstemming 
met de werkomgeving 

32 Aangetekende bri^verstuurd 
uit Amsterdam Afgestempeld 

met dagtekemtempel Schiphol 
8 en voorzien van het aanteken

strookje Schiphol vertrekhal spl v 

Ook de openstellingstijd mag uniek worden 
genoemd 
Niet 5 niet 6 maar 7 dagen per week van 
07 45 tot 23 30 uur staat het personeel 
klaar om de ongeveer 1000 klanten per dag 
van dienst te zijn 

De heer Polak, de Burgemeester van 
Amsterdam die als zodanig commissaris van 
de luchthaven Schiphol N V is ging m zijn 
toespraak aanvankelijk met nogal 
gemengde gevoelens in op de voortdurende 
behoefte aan communicatie 

37 Het personeelsblad Postaal van de PTT besteedde nAimschoots aandacht aan de opening van het 
nieuwe postkantoor op Schiphol (ic)ejaargang, februari 7983) 

RAMP DOOR GEBREK AAN ERVARING 
Er gaat wel eens wat mis op Schiphol, zoals bijvoorbeeld in 1946, 
Op 14 november vertrok de KLM Dakota DC3 PHTBW vanaf 
het vliegveld Croydon bij Londen. De piloot was E.J. Moreton. 
Hij trachtte om 6.30 uur bij slecht weer het vliegtuig op Schip
hol aan de grond te zetten. Door een 
besturingsfout ging het mis. De piloot 
maakte Bij het landen een te scherpe 
bocht bij een te lage snelheid, waardoor 
het vliegtuig in een ongelukkige en 
niet meer te herstellen positie kwam. 
Het toestel vloog in brand en alle 26 
inzittenden kwamen jammerlijk om het 
leven. Later onderzoek wees uit dat de 
piloot wegens gebrek aan routine met 
net vliegen in een DC3 eigenlijk niet 
met het toestel had mogen vliegen. Het 
hierbij afgebeelde poststuk is een stille 
getuige van de ramp. Een deel van de 
post kon gered worden. De PTT voorzag 
die onder andere van een mededeling 
ter verklaring van de beschadiging van 
het poststuk. 

■ffr., f M i ^  i  " ' **fi%/> te«. .. .f;ii(, ^ .....^.|,..M.,, 
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Wi»Ddin) MiatUo 

Von ersten Alben 
und Katalogen zu 

Verlagen von Weltrang 

Wolfgang Maassen is niet 
alleen hoofdredacteur 
van het Duitse Bondsblad 
Philatelie en voorzitter 
van de internationale 
vereniging van filatelisti-
sche journalisten AIJP: hij 
besteedt een groot deel 
van zijn schaarse vrije tijd 
aan literatuuronderzoek. 
Nauwkeuriger gezegd: 
hij verdiept zich met heel 
veel plezier in de geschie
denis van filatelistische 
publicaties. Het aantal 
boek- en artikelentitels 
dat hij op zijn naam heeft 
staan is indrukwekkend. 
En nu is er aan die toch al 
lange lijst een prachtige 
publicatie toegevoegd: 
Ven ersten Alben und 
Katalogen zu Verlagen 
von Weltrang. Het gaat 
om een dikke pil die 
onderdeel uitmaakt 
van de serie Chronik der 
deutschen Philatelie. In bijna 
800 pagina's (waarvan 64 
pagina's in de vorm van 
een supplement op het 
hoofdwerk) beschrijft hij 
de ontwikkeling van de 
filatelistische literatuur 
in Duitsland, publicaties 

o waaraan de namen van 
Z pioniers (zoals de gebroe-
"̂  ders Senf) en die van over 
" de gehele wereld bekende 
2 uitgevers (zoals Hugo 
^ Schwaneberger, Paul 
S Kohl en Hugo Michel) 
^ onverbrekelijk verbonden 
S zijn. Maassen presenteert 
2 echter veel meer dan lite-
= raire geschiedenis alleen: 

7 ^ hij gaat in op relevante 
hjn aspecten van de econo-

mische geschiedenis van 
de filatelistische uitgevers 
en uitgeverijen en hij be
schrijft ook de persoon
lijke gebeurtenissen die in 

de diverse uitgeversfami
lies plaatsvinden. 
De auteur raadpleegde 
voor dit boek niet alleen 
zijn eigen, omvangrijke 
literamurcollectie, maar 
ook een groot aantal 
nieuwe bronnen waarvan 
nooit eerder gebruik werd 
gemaakt. We kunnen rus
tig stellen dat de geschie
denis van Senf, Kohl, 
Schwaneberger en Michel 
nooit eerder zo grondig 
is onderzocht en zo gede
tailleerd is beschreven en 
afgebeeld (het boek bevat 
talloze interessante en 
verduidelijkende illustra
ties) als nu is gebeurd. 
Maassen heeft uitstekend 
gebruik gemaakt van wat 
er aan documentatiema
teriaal beschikbaar is en 
dan vooral van een groot 
aantal documenten uit de 
legendarische Senf-bibli-
otheek. Het is daarbij de 

verdienste van Maassen 
dat hij een gemakkelijke 
schrijfstijl weet te paren 
aan wetenschappelijke 
zorgvuldigheid. Nóg een 
verdienste van Maassen: 
hij weet als geen ander 
zijn persoonlijke contac
ten met de nazaten van de 
belangrijkste uitgevers uit 
te buiten. Verder dook hij 
in stads- en rijksarchie
ven in Leipzig, Weimar 
en Apolda en stelde hij 
een uitgebreid overzicht 
samen van de allereerste 
Duitse catalogus- en 
albumuitgevers. 
De ups en downs in het 
leven van de vermaarde 
gebroeders Senf worden 
plastisch beschreven, van 
de tweedracht die hen 
scheidde via de verzoe
ning die daarop volgde en 
de definitieve breuk die 
hen vervolgens verbitterd 
weer uiteen deed gaan. De 
lezer wordt meegevoerd 
naar een eeuw geleden, 
toen de broers Senf erin 
slaagden hun firma uit 
te bouwen tot 's werelds 
grootste filatelistische on
derneming. Ook worden 
opkomst en ondergang 
van de Senf-catalogus 
beschreven: van het 
monopolie waarvan in 
de Eerste Wereldoorlog 
nog sprake was tot aan de 
periode waarin Senf door 
zijn concurrent Hugo 
Michel werd ingehaald. 
Maar de zwakheden van 
laatstgenoemde worden 
eveneens beschreven, 
waarbij Maassen zich te
recht niet ontziet om ook 
diens dubieuze politieke 
houding te belichten. 

Er valt nog veel meer aan 
Von ersten Alben und Katalo
gen zu Verlanen von Weltrang 
te beleven. Vele promi
nenten uit de wereld van 
de filatelistische literatuur 
worden belicht en uiter
aard ook de producten 
die ze commercieel of 
vanuit meer altruistische 
motieven in de markt 
zetten. Heel interessant is 
bijvoorbeeld het gedeelte 
waarin de moeilijkhe
den worden beschreven 
waarmee filatelistische 
uitgeverijen te maken kre
gen in de periode vlak na 
de Tweede Wereldoorlog, 
en dan vooral in het deel 
van Duitsland dat door 
de Russen bezet werd, 
respectievelijk in de latere 
Duitse Democratische 
Republiek. 
Maassens indrukwek
kende beschrijving van 
de geschiedenis van de 
filatelistische uitgeverijen 
eindigt met de beschrij
ving van de verhuizing 
van de Michel-redactie 
van München naar Unter
schleißheim (2005) en de 
sluiting van Duitslands 
oudste postzegelhandel 
- die van Senf- in 2008. 
Door zijn omvang is het 
geen boek datje in één 
adem kunt uitiezen, al 
zijn er gedeelten die lou
ter uit page turners bestaan, 
zoals het hoofdstuk over 
de wederwaardigheden 
van de firma Senf kort 
voor en na de Duitse 
hereniging. Het is wèl een 
publicatie die dankzij een 
heldere opzet en de dito 
betoogtrant van Maassen 
uiterst toegankelijk is. 

Bij elk hoofdstuk hoort 
een annex die aanteke
ningen van de auteur en 
bibliografische gegevens 
bevat; daarmee kunnen 
diegenen die (nog) verder 
in de materie willen dui
ken beslist hun voordeel 
doen. 
De ruim dertienhon-
derd(!) afbeeldingen 
mogen hier niet onver
meld blijven: ze zijn 
- afhankelijk van de 
staat van het originele 
materiaal - in kleur of 
zwart/wit afgedrukt. Veel 
van dit materiaal komt nu 
voor het eerst onder de 
ogen van verzamelaars en 
literatuuriiefhebbers. 
Dat de prijs wat aan 
de hoge kant is wordt 
goedgemaakt door de uit
stekende, gebonden uit
voering. En laten we ook 
niet vergeten dat Maassen 
in totaal vier jaar aan deze 
publicatie heeft: gewerkt. 
De uiterst bescheiden op
lage - er werden slechts 
300 exemplaren opgelegd 
- werkt er uiteraard ook 
niet aan mee om het boek 
tegen een bodemprijs ter 
beschikking te stellen. 

'Von ersten Alben und Katalogen 
zu Verlogen von Weltrang' door 
Wolfgang Maassen; ajlcuennfl 
uit de Serie .Chronik der deutschen 
Philatelie', hoofdwerk 720 pp , 
geill. (kleur en zu)art/u;it), Jor-
maat A4, hardcover, supplement 
met registers 64 pp, jbrmaat 
A4, paperback Uitflegeuen door 
PhiI'^Creatiu Verlag, Vo^elsrather 
Weg 17,41366 Schuialmtal 
(Duitsland), c-mail/aktura(a) 
philcreatiu.de, webshop www. 
phil-shop.de Prijzen (exd ver
zendkosten) €155 (hoofdmerk) 
en €10 (supplement). 

http://philcreatiu.de
http://phil-shop.de
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DEKKER, POSTBUS 157, 
EMAIL VLIEGDEK@GMA1L.COM 

KLM 
Zowaar is er weer nieuws 
van de KLM. Men gaat op 
31 Oktober a.s. vliegen 
met de A 330300 van 
Amsterdam via Entebbe 
naar Kigali, de Hoofdstad 
van Rwanda, als KL 563 
heen en KL 564 retour. 
Natuurlijk wordt er weer 
bekeken of er post meege
geven kan worden. 

STERLING 
Op 31 Oktober gaat ook 
Cimber Sterling vliegen 
tussen Amsterdam en 
Copenhagen met een 
B737700. Vluchtnum
mer QI3532. Of er ook 
post meegegeven kan 
worden hangt helemaal 
van de bereidwilligheid 
van deze maatschappij af. 
De Nieuwtjesdienst heeft 
geprobeerd contact op 
te nemen via een email 
aan de directeur van het 
bedrijf, doch tot op heden 

11 tuttPKt m Ufltmu A«kH A3n lyilM« 
I IH19» Frinkhn • Rtrlin SdiiflcttU luf 

A380 
Be part of it 

(datum van schrijven) 
nog geen enkele reactie 
mogen terugontvangen. 

LUFTHANSA 
Op 30 Maart werd met 
de A 340300 van Jeddah 
naar Sana'a gevlogen. 
Dan werd er volop ge
traind met de A380 van 
deze maatschappij in de 
maand Juni en dat bracht 
de nodige post met zich 
mee: Training vanuit We
nen bracht UNO Wenen 
post op. Ook werd er 
getraind in Hannover en 
de ie vlucht met dit toe
stel was v.v. Johannesburg 
en hierbij de retourpost 
uit Johannesburg en dat 
alles in verband met het 
Wereldkampioenschap 
Voetbal aldaar. Op 86
2010 werd en getraind 
vanaf Frankfort naar 
BerlijnSchönefeld retour. 

V\\\ A V I O \ Li;fthafisa First Fligtit LH 652 JeOdah  Sara'a 
opeiatedwmAirt)usA3*030tli March 2010 
Mail fkMm as company mail 

Airbus A340 i>U>» e> 2010/3/30 ̂ v » ir^ SU| 

First Flight LH 652 / LH 65' 
Jeddah  Sana'a  Jeddah 
Airbus A340300 
March 30, 2010 

^ ° ï ^ ^ ' ^ ' i ö A ^ i O a  ^ ^ é e n d e Hollander 
S " ^ ^——"^"iDirector of Stamps Department 

Mr Abdul Salam Ali Morghem 
P.O.Box 1993, GPO Airport Rd 
Sana'a  Republic Yemen 

mmmmm 

PRIORITY 
PRIORITAIRE 

^A380 
5> ' RB nart nt it 

Sonderflugpost 
mitA380 LH8926/08IUN 
Frankrurt  BerllnSchönefeld 
zur Berlin Air Show 2010 

Be part of it 

1010 
Rughafen Karlsruhe 

Flughafen Leipzig 

t auf den Streclien Frankluil ■ _, 
l ieh Wien  Dresden  Linz  s? § 

»nklurt 

iu f den Strecken Frankfurt  ^ ^ 
Hannover ■ Hamburg ■ Bremen • i ^ ' V » 
« n . Franklurt ' * "'L 

l U 
c/oDeutscfiePostAG 
Bnefzentrum 10 
Eresburgstrasse 21a 
12103 B«1ln 

LUFTPOST 

^.■'XfeAiMk^lv» 

Herin 
KariJürgon Schepers 
Krokusweg 23 
53819 Neunklrcl iM 
Deutschaind 

den Leipzig 

fcackenFrankluit^«? 
I  D r e s d e n  ü n f e ^ , 

I î 
paäcen Frankfuii» "g . 
■ • Harr^urg • Brsï&T^ 

p 

Lufthansa 
Ers t f lug A i r b u s A380 
LH 2010 Frankfurt  Johannesburg 
am 6 Juni 2010 zur FußballVW^ 
mit der Deutschen Natlonalmannsct^aft 

KarUurgen Schepers 
Deutsche Post AG 
Internationale Post, Brief 5544 
D60549 FRANKFURT 
Germany 

.«."^^^ 
''■'*^z^w 

. Herrn 
KarlJürgen Schepers 
Krokusweg 23 
53819 Neunk i rchan 

mailto:VLIEGDEK@GMA1L.COM


65 JAAR HERSTEL LUCHTPOST 
NEDERLAND  INDIË 
4gste Dag van de Aerofilatelie 

DOOR W I M VAN DER H E L M , W O U D E N B E R G 

Een zeer belangrijke verbinding 
was de luchtlijn Amsterdam
Batavia Na de eerste (heen) 
vlucht in 1924 kwam een regel 
matige verbinding pas in 1928 
tot stand wat toen de langste 
luchtlijn ter wereld was Velen 
zullen o a het vliegtuig "Peli 
kaan' van de KLM kennen van 
deze route Voor het verzenden 
van poststukken moest er toen 
boven op het normale porto een 
extra bedrag voor het luchtrecht 
worden betaald Voor de eerste 
zendingen m 1924 en 1927 zelfs 
io guloen voor een bnef tot 20 
gram Later werd dat bedrag veel 
lager Op 5 juni 1937 werd dit 
luchtrecht naar Indie afgeschaft 
en bedroeg het porto voor 
bneven tot 10 gram i2>i cent en 

Tijdens POSTEX 2010 wordt ook de 

luchtposttentoonstelling van De Vliegende Hollander 

gehouden. Het is dit jaar 65 jaar geleden dat de 

luchtpostverbindingen van en naar Nederland na de 2e 

WO werden hersteld. Dit is dan ook het thema van de 

49ste Dog van de Aerofilatelie. 

voorbnefkaartemocent Een 
voorbeeld is de enveloppe (Afb. 
i) waarbij de afzender 20 cent 
extra heeft gefrankeerd De bnef 
IS per kerende post terugge
zonden en in Indie is een zegel 
van 20 cent op de achterzijde 
aangebracht Dat de luchtpost

verbindingen functioneerden kan 
men regelmatig op tentoonstel
lingen in vele verzamelingen zien 
en de meeste poststukken ziin 
niet zeldzaam Alsvoorbeela 
een envelop die de ass machi
nist van m s "Arendskerk" op 6 
maart 1939 verzond uit Port Said 

naar Nederland zonder dat er 
problemen waren (Afb. 2) 

Na de inval van Duitsland m Po
len begonnen de eerste moeilijk
heden voor de KLMverbindingen 
van en naar Nederland en op 10 
mei 1940 kwam de klap alle post
verbindingen werden (tijdelijk) 
verbroken 
De enveloppe met de sene 
"Sociaal Bureau", afgestempeld 
op 6 mei 1940 met het speciale 
stempel van de Philatelistendag 
in Batavia, werd met meer naar 
Nederland verzonden (Afb. 3) 
De mensen in NederlandsIndie 
wisten niet meer wat de toestand 
was van familie en bekenden in 
Nederland Toch wilde men infor
matie verkrijgen en de enige mo
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gelijkheid was een verzoek sturen 
aan het Bureau van het Interna
tionale Rode Kruis in Cenève. De 
enveloppen zijn vanuit Indië met 
de KLM vliegtuigen naar Lydda 
vervoerd (verder per trein) en 
toen dat niet meer mogelijk was, 
werden deze poststukken via de 
Verenigde Staten en Lissabon 
naar Geneve gezonden. Som
mige enveloppen werden door de 
censuurdienst geopend (Afb.4). 

Ook de postverbindingen naar 
andere bestemmingen werden 
na i o mei 1940 belemmerd. 
Zo ging pas vanaf eind juni alle 
(lucnt)post vanuit Nederland 
eerst per trein naar Duitsland. 
Afhankelijk van de wens van de 
afeender werd het poststuk (na 
censurering in Duitsland) verder 
gezonden. Voor bijvoorbeeld 
een brief naar ZuidAmerika kon 
deze via Rome worden gezonden 
voor transport met de Italiaanse 
luchtpost (LATI) voor de snelle 
(!) overkomst tegen een hoog 
luchtrecht of tegen een lager 
luchtrecht via Lissabon om per 
"Transatlantische Luchtdienst 
Lissabon  New York" per Clipper 
en andere Amerikaanse maat
schappijen te worden vervoerd. 
De hogere luchtrechten waren 
het gevolg van de grotere risico's 
van net vliegen tijdens de oorlog. 
Voorbeelden zijn de Afb. 5 en 6. 
Zie ook referte A. 

, ^"^^ 6 MEI ' 
1Ö40 
1940 

Nt:D IND VtR VAN POV 

■DOAAL m n U U VOORNJ 

2423 

Ook het luchtpostvervoer naar 
Nederland (via Rome of Lis
sabon per vliegtuig en daarna via 
Duitsland per trein) werd gehin
derd (o.a. doordecensuurdien
sten) en stopte uiteindelijk ook 
volledig. Een vroeg voorbeeld 
is een brief uit Californië naar 
Den Haag met "VIA CLIPPER" 
doch door de censuurdienst 
niet doorgelaten. Tevens is het 
stempel "RETURNED TO SEN
DER / SERVICE SUSPENDED" 
aangebracht (Afb. 7). Zie ook 
referte B. 

Toch kwam er in de 2e WO nog 
post naar Nederland die gedeel
telijk per vliegtuig was vervoerd. 

/EHZAMELAARS. BAIAVIA 
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Van Nederlandse militairen aan 
het Oostfront werd de post per 
vliegtuig naar Berlijn vervoerd 
(Luftfeldpost) en vandaar per 
trein naar Nederland. Ook uit 
Noorwegen werd de luchtpost 
per vliegtuig naar Berlijn gevlo
gen (Afe.8). 

Het herstel van de luchtpostver
bindingen kwam na de bevrijding 
van NoordNederland toen de 
Nederlandse Luchtstrijdkrachten 
(als onderdeel van de Royal Air 
Force) de eerste vluchten gingen 
uitvoeren. Tevens kwamen de 
overgebleven KLMtoestellen 
naar Nederland. Het eerste 
vliegtuig (NL304) arriveerde 

op Valkenburg op 12 juni 1945 
uit Engeland. De Zweedse 
maatschappij ABA maakte de 
eerste vlucht uit het buitenland 
naar Schiphol. De vlieger CG. 
von Rosen, die voor de 2e WO 
bij de KLM vloog en door zijn 
huwelijk met een nicht van 
Goering tijdens de oorlog veel 
kon vliegen, was vanuit Stock
holm met post naar Nederland 
vertrokken (Afb. 9). Hierna ging 
het, gezien de toen nog moeilijke 
omstandigheden, snel vooruit en 
werden oude contacten hersteld 
(Afb. lo). De grote sprong werd 
gemaakt op 10 november 1945 
toen het eerste vliegtuig van de 
pas opgerichte "Nederlandsche 
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Regeerings Luchttransport
dienst" (NGAT als Engelse 
afkorting) met KLMbemanning 
onder gezagvoerder 'koene' Dirk 
Parmentier van Amsterdam naar 
Batavia vloog. Voor de heen
vlucht werd er zoveel post aan
geboden dat een gedeelte niet 
werd meegezonden (afkomstig 
van verzamelaars), een gedeelte 
dat wel meeging werd voorzien 
van een 'garantiestempel' om 
luchtpostverzamelaars tevreden 
te kunnen stellen (Afb. n) en een 
gedeelte dat bestemd was voor 
familieleden of bekenden om een 
teken van leven te kunnen krijgen 
(Afb. 12). Op de terugvlucht van 
de DC4 NL300 werd 258 kg post 
meegenomen. Deze post is (bij
na) altijd portvrij verzonden. Aft. 
13 is een 'luxe' voorbeeld want de 
afzender had nog een enveloppe 

met voorbedrukt luchtpostetiket 
en beschikte ook nog over een 
werkende schrijfmachine. 

De verbinding was hersteld! 
In referte C staan vele interessan
te artikelen over o.a. de vermelde 
facetten en op de tentoonstel
ling zijn uit deze periode van 
het herstelde luchtpostvervoer 
enkele prachtige verzamelingen 
te bekijken. 

Refertes: 
A. Luchtpost onder invloed van 

oorlogsomstandigheden door 
Hans E. Aitink. 

B. NoordAtlantische luchtverbin
dingen met de nadruk op de 
jaren 19391946 door Ilans E. 
Aitink en Egbert Hovenkamp. 

C. Luchtpost een boeiende geschie
denis door Jan Hintzen. 

Lijst met afbeeldingen 

1. Luchtpostenveloppe ver

zonden van Deventer (2.VI.17 
1937) naar Bandoeng. Geen bij

zonder stempel aanwezig. Op 
de achterzijde zegel van 20 et 
gestempeld Bandoeng 16.6.377 
met het bijzondere stempel 
van de ie vlucht in regelmatige 
DC3 dienst type l i l . 

2. Brief verzonden door de 
ass. machinist van de m.s. 
"Arendskerk" vanuit Port Said 
op 6 maart 1939 naar Rotter

dam. 

3. Speciale enveloppe van de 
Ned.lnd. Ver van Postzegelver
zamelaars ter gelegenheid van 
het 100jarig bestaan van de 
postzegel met de serie "Sociaal 
Bureau voor N.l. met violet 
"RET.AFZ." 

4. Speciale Rode Kruis enve
loppe afgestempeld Batavia 
16.12.40 meteen bruine sluit
strook van de censuurdienst via 
Lydda naar Geneve. 

5. Luchtpostenveloppe 
verzonden van 'sGravenhage 
1.VI.171941) met vermelding 

"Per Italiaansche Luchtpost" via 
Keulen (2.VI.41) en Rome naar 
Rio de Janeiro (16.VI.41). Port 
12/4 et en luchtrecht 105 et (zie 
stempeltje 5 gram) en censuur
stempeltjes. In Rio gefrankeerd 
met 2x 200. Reis vanwege 
poste restante (op achterzijde). 

6. Briefkaart met in het Duits 
geschreven tekst van Zeist (24. 
IX.201941) naar Buffalo (USA) 
via Keulen (1.10.41) naar Lis
sabon en "Per TransAtlantische 
Luchtdienst Lissabon  New 
York" verzonden. Port 7>2 et 
en luchtrecht 32>1 et. Zie de 
censuurstempeltjes. 

7. Luchtpostenveloppe van 
afzender uit Redwood City 
(gestempeld Palo Alto Cal FEB 
6 1942) en door censuurdienst 
(Bermuda) gesloten met strook 
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met nr. 6479. Voorzien van ge
schreven en gestempelde route 
aanduiding. Retour afzender via 
New York (27 MAY 1942). 

8. Aangetekende enveloppe 
uitSarpborg (29.8.1944) naar 
Rotterdam. In Berlijn gecensu
reerd en gesloten met speci
ale strook. De brief heeft de 
geadresseerde pas na maanden 
bereikt volgens een potloodaan
tekening op de achterzijde. 

9. Briefkaart verzonden uit 
Stockholm op 23.7.1945 met 
de eerste vlucht van ABA naar 
Schiphol met Piloot CG. von 
Rosen. In Nederland door de 
censuurdienst bekeken en 
voorzien van stempel met nr. 
5266. Speciaal driehoekig groen 
stempel. 

10. Enveloppe (zie naam 
afzender) uit Port Said 21 jL 
45 met Imperial Airways naar 
Londen en via Valkenburg naar 
Delft. In Egypte gecensureerd 
en voorzien van sluitstrook. 

n . Speciale kaart van de 
BZPC naar Batavia. Vanwege 
de omstandigheden in Indië 
werd er geen aankomststempel 
geplaatst. Het rode 'garantie
stempel' geeft aan dat de kaart 
met het vNegtuig is vervoerd. 
Let op de groene tekst onder de 
afbeelding van de duif. 

12. Briefkaart (PWS Geu
zendam nr277b) met bijfranke
ring fport 20 dS naar Malang. 
De afeender scnrijft: "Op 7 nov 
gaat er het eerste vliegtuig nr. 
Indië met post. Ik schrijf maar 
op een open kaart, als jij of jan 
niet meer in leven zijn, hoop ik 
dat anderen wel zullen schrij
ven, enz.". 

13. Retourpost met de DC4 
Skymaster. Portvrij verzonden 
en na aankomst in Amsterdam 
afgestempeld op 23.XI.16 1945. 
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STILL GOING STRONG 
Vereniging voor USA en Canada Filatelie jubileert 

A R N O L D V A K H E R K , U T R E C H T 

Tegen het eind van de jaren 
zestig van de vorige eeuw 
Ijverde het bestuur van de Ne 
derlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen voor verdieping 
van de hooby door studie De 
toenmalige secretaris, de heer 
C G van Veenendaal, be
legde een bijeenkomst met een 
aantal door nem aangezochte 
filatelisten om inzicht te verkrij 
gen in de mogelijke levensvat
baarheid van gespecialiseerde 
studiegroepen 
Dit initiatief leidde op l o 
januari 1970 tot de oprichting 
van de landelijke "Studiegroep 
U S A Canada" dooreen 14 tal 
'deskundigen' Stimulerend 
promotor van de Groep was de 
eerder genoemde Van Veenen 
daal, die zelf ook toetrad als lid 
De Groep stelde zich ten doel 
de studie van de filatelie van de 
U S A en Canada te bevorderen 
en de resultaten daarvan uit 
tedragen Zij wilde dat doen 
door het houden van landelijke 
bijeenkomsten, het organiseren 
van lezingen en tentoonstel 
lineen, het stimuleren van 
publicaties en door samenwer
king met andere verenigingen 
van filatelisten m binnen- en 
buitenland 

67i 

Tot het verzamelgebied Canada 
horen ook Newfoundland en de 
zogenaamde Colonial Issues 
van New Brunswick, Nova 
Scotia, Pnnce Edward Island, 
British Columbia en Vancouver 
sland 
Het verzamelgebied U S A 

omvat ook de uitgiften van de 
Confederate States m de jaren 
van de Burgeroorlog i86 i 1865 
en van de Canal Zone, Cuba, 
Puerto Rico, Hawaii, Guam, 
de Filippijnen en de Ryukyu 
Eilanden uit de tijd dat die 
gebieden onder Amerikaans 
beheer stonden 

Wie zijn of worden nu lid van 
zo'n vereniging' Mensen die 
van jongs af aan geboeid wer
den door de Nieuwe Wereld, al 
was het maar door de verhalen 
van Karl May of door de verlok 
king om net als krantenjongens 
rijk te worden, mensen die de 
verzameling van hun vader 

Apeldoorn wordt voor drie dogen hoofdstad van 

filatelistisch Nederland tijdens de Postex 2010. 

Door jubileert de 40-jarige Vereniging voor USA en 

Canada Filatelie met speciale kaders. 

erfden en die willen voortzet 
ten, mensen die de postzegels 
bewaarden op brieven van 
geëmigreerde familieleden en 
daarvan meer willen weten 
Eenmaal begonnen, raken allen 
m de ban van dit brede verza 
meigebied, dat zich bij uitstek 
leent tot specialiseren 
Neusjes van de zalm vormen 
uiteraard de klassieke emissies, 
met een veelheid aan typen, 
tandingen, watermerken en pa 
piersoorten en met als typisch 
Amerikaanse variëteit de zegels 
met een grill, een wafelpersing 
die de papiervezels brak, zodat 
ze de inkt van de afstempelin-
gen opzogen en daardoor her
gebruik onmogelijk maakten 
En waar elders vindt men m 
huisjes gevatte postzegels die 
als pasmunt dienst deden, of 
zegels met specifieke door par 
ticuliere bedrijven aangebrach 
te tandingen ofdienstzegels 
van ministeries of een rijkdom 
aan fiscaalzegels' Toegegeven, 
een deel van deze juweeltjes 
ligt buiten het bereik van de 
doorsnee verzamelaar, maar 
erover lezen alleen al verschaft 
de liefhebber plezier Over wei
nig gebieden is en wordt zoveel 
geschreven' 

Velen kiezen een deelgebied uit 
de tienduizenden karakteris
tieke voorafstempelingen, de 
precancels 
Maar ook de moderne emissies 
hebben veel te bieden, zoals 

USCAPEX 2010 
reeksen gewijd aan vuurto
rens, landschappen, musici, 
schrijvers en wat met al, waar 
aan telkens nieuwe worden 
toegevoegd 

In de Studiegroep deden leden 
die naam eer aan met wat 
ZIJ noemden "Publicaties" 
monografieën over door hen 
bestudeerde deelgebieden en 
thematische onderwerpen Die 
konden op deze manier verder 
worden uitgediept dan m de 
beperkte ruimte van het vereni
gingsblad mogelijk was 
Dat verenigingsblad kreeg 
de prozaïsche naam "Kon 
taktorgaan", later veranderd 
in het meer toepasselijke 
"Usca Post" In de eerste jaren 
werd het op een oude sten
cilmachine op kwartoformaat 
afgedraaid door een van de 
leden De inhoud echter was 
van gedegen kwaliteit, getuige 
het eremetaal dat eraan werd 
toegekend m de literatuur-
klasse van o a Amsterphila '79, 
Rotterdam '8i en Hertogpost 
1985 

Het ledental groeide gestaag, 
maar met snel Om die groei 
te stimuleren begon de Groep 
zich ook naar buiten te roeren 
BIJ vele evenementen werd 
een stand ingericht en reeds 
in 1976 durfde zij het aan een 
tentoonstelling te organiseren 
Geïnspireerd door het aoo-jarig 

bestaan van de USA belegde zij 
in het Singer Museum te Laren 
de expositie "200 Years USA" 
In 1980 had in Amsterdam de 
actie "Amsterdam dankt zijn 
Canadezen" plaats en die gele 
genheid werd aangegrepen om 
in de Nieuwe Kerk de expositie 
"Canada 1980" te houden 

Twee jaar later werd herdacht, 
dat de USA en Nederland 
tweehonderd jaar diplomatieke 
betrekkingen met elkaar onder
hielden Dat gebeurde met de 
uitgifte van gelegenheidszegels 
in beide landen, maar ook met 
een tentoonstelling m Capelle 
aan den IJssel, georganiseerd 
door de vereniging Philatelica 
IJssel- en Lekstreek, m samen
werking met de Groep 
BIJ de Nationale Tentoonstel 
l ing Europhilex '92 m Tilburg 
was de Studiegroep een van 
de vier organiserende vereni 
gingen 
Hoogtepunt van deze acti
viteiten vormde de viering 
van het 25-jarig bestaan met 
de tentoonstemng "Uscapex 
1995" Die had plaats in het 
- toen nog - PTT Museum m 
Den Haag, een novum dat later 
door andere verenigingen is 
nagevolgd 

In 1982 werd de naam veran 
derd in het meer eigentijdse 
"Vereniging voor USA en Ca
nada FMatelie" Een kunstzinnig 
lid ontwierp het hier afgebeelde 
logo, waarin de Amerikaanse 
Ster en het Canadese Maple 
Leaf zijn verwerkt Prompt 
begon het ledental te stijgen en 
binnen korte tijd was het meer 
dan verdubbeld' 

Uiteraard bleef het studieaspect 
binnen de vereniging bestaan 
Een belangrijke bijdrage daar
aan levert de allengs gevormde 
uitleenbibliotheek Die omvat 
momenteel ruim 600 titels 
Het merendeel van de werken 
IS uiteraard in de Engelse taal, 
maar een aanzienlijk aantal 
ervan IS door eigen leden 
vertaald, zodat ze m beide talen 
beschikbaar zijn 

BIJ het 20 jarig bestaan van de 



Vereniging ontvingen de leden 
een kostbaar gesenenk: het 
Lexicon voor U.S.A.-Filatelie 
met de ondertitel "Amerikaanse 
Termen Vertaald". Het is een 
door een van de leden samen
gesteld naslagwerk met ruim 
2000 trefwoorden en bijna 300 
illustraties, dat toelichtingen 
geeft op de vele facetten van 
dit verzamelgebied. De uitgave 
werd mogelijk gemaakt door 
een substantiële subsidie, op 
voordracht van het Bondsbe-
stuur verleend door de Stich
ting Filatelie. Het werk was ook 
in de handel verkrijgbaar, maar 
is sinds lang uitverkocht. Op 
de Internationale Literatuur
tentoonstelling PhiLITex '92 in 
New York haalde het boek zil
ver. Ook de vaktaal van de USA 
en Canada filatelie is een leven
de taal: telkens weer ontstaan 
nieuwe termen en begrippen. 
Die worden bijgehouden met 
aanvullingen op het Lexicon, 
te vinden op de website van de 
vereniging. 

Eerder al, in 1986, was succes 
geboekt met een eigen uitgave, 
een vertaling van de bestsel

ler Nassau Street, A Quarter 
Century of Stamp Dealing, 
een werk van de befaamde 
verzamelaar, handelaar, veiling
houder, journalist en schrijver 
Herman Herst Jr. Van dit kos
telijke boek over de opkomst 
van de filatelie als hobby in 
de jaren 1930, toen in de New 
Yorkse Nassau Street tal van 
postzegelhandelaren gevestigd 
waren, zijn in de hele Engelsta
lige wereld meer dan loo.ooo 
exemplaren verkocht; het heeft 
thans antiquarische waarde en 
is zeer gezocht. De schrijver 
gaf grootmoedig toestemming 
tot de vertaling en hij stond 
zijn auteursrecht daarop af aan 
de Vereniging. Ook de Neder
landse editie is al lang niet 
meer verkrijgbaar, maar voor 
leden te vinden op de website 
van de vereniging. 

Op de website staan ook de 
digitale versie van het vereni
gingsblad, gedetailleerde en 
geïllustreerde beschrijvingen 
van de nieuwe uitgiften van 
beide landen en andere wetens
waardigheden over de verza-
melgebieden. 

Trefpunten zijn uiteraard ook 
de ledenbijeenkomsten die 
zevenmaal per jaar worden 
gehouden in verschillende 
plaatsen in het land, nu en 
dan samen met leden van 
verwante verenigingen, zoals 
de Duitse zustervereniging 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
USA Canada en de Studie
groep Voorafstempelingen. 
Niet alleen tonen beginnende, 
gevorderde en gespecialiseerde 
leden elkaar op ruime schaal 
het moois dat zij te koop of in 
ruil hebben, zij kunnen hun 
verzameling ook uitbreiden 
met kavels uit de veiling die er 
altijd wordt gehouden. Steevast 
prijken op de veilinglijsten zo'n 
250 kavels en daarvan gaat 
altijd een aanzienlijk deel in an
dere handen over: er is voor elk 
wat wils. Er kan ook schriftelijk 
of per e-mail worden geboden. 

Van de mogelijkheden die de 
moderne communicatiemidde
len bieden, is gebruik gemaakt 
om het verenigingsorgaan 
te vernieuwen. In plaats van 
zwart-wit op formaat A5 komt 
het sinds 2008 uit als kwartaal

blad op formaat A4 en in kleur. 

De redacteur zit nooit verle
gen om kopij, want de Vereni
ging telt ijverige en enthousi
aste scribenten. 
Bronnen van kennis vormen 
publicaties in Amerikaanse 
en Canadese postzegelbla-
den waarop de Vereniging is 
geabonneerd. Leden die ook 
nd zijn van gespecialiseerde 
verenigingen in die landen en 
de clubbladen daarvan ontvan
gen, brengen kennis over in 
"Usca Post". De Vereniging is 
als Chapter 226 aangesloten 
bij de Royal Philatelie Society of 
Canada en als Chapter 1427 bij 
de American Philatelic Society, 
de beide grote filatelistische 
organisaties, zodat zij op de 
hoogte blijft van wat daar leeft. 
In de loop van veertig jaar is 
een schat aan kennis vergaard 
over alle facetten van het rijke 
verzamelgebied.. En die ken
nis wordt met elke aflevering 
verder uitgebreid! 

De Vereniging is aangesloten 
bij de Koninklijke Nederlandse 
Bond van Filatelistenverenigin
gen, zij participeert in het Lan
delijk Overleg Gespecialiseerde 
Verenigingen en heeft momen
teel 230 leden. Zij onderhoudt 
een nieuwtjesdienst en rond-
zendverkeer. Leden kunnen 
stukken voorleggen aan een 
Beoordelingscommissie die, 
hoewel geen officiële keurings
dienst zijnde, kan voorlichten 
over echtheid en waarde. 
Ook in het vaak onvermijdelijke 
einde van collecties is voorzien: 
een Nalatenschapcommissie 
staat erfgenamen desgewenst 
bij in het liquideren ervan! 

Haar 40-jarig bestaan viert de 
Vereniging met een promo
tietentoonstelling, getiteld 
"Uscapex 2010". De 100 kaders 
die daarvoor op de Postex zijn 
ingeruimd, zijn gevuld met 
hoogwaardige inzendingen van 
leden. Enkele ervan brachten 
het op internationale shows tot 
goud. De exposanten kunnen 
dingen naar een juryprijs, een 
ledenprijs en een publieks
prijs. Zij kunnen, indien zij dat 
wensen, bovendien beoordeeld 
worden door de wedstrijdjury 
van de Postex. 

In een feestelijke bijeenkomst 
krijgen de leden een jubileum
boek uitgereikt, dat is samen
gesteld uit bijdragen van zo'n 
twintig leden over hun facet in 
de filatelistische caleidoscoop. 

Wie meer wil weten over deze 
van activiteiten bruisende 
Vereniging vindt dat op www. 
usca.nl. 

http://usca.nl


NETHERUNDS PHILATELISTS OF CALIFORNIA 
M JUBILEUMBOEK 2009 

Al vele jaren bestaat in 
de Verenigde Staten van 
Amerika een vereniging 
waarvan de leden zich 
special toeleggen op 
Nederlands filatelistisch 
materiaal. Daaruit Icwam 
in 196g de Netherlands 
Philatelists of California 
voort. 
Deze groep zeer actieve 
verzamelaars komt elke 
maand bij elkaar voor 
lezingen en onderlinge 
competities met als doel 
de kennis van en het 
plezier in de zegels van 
Nederland en de overzeese 
gebied/rijksdelen te ver
groten. Een aantrekkelijk 
sociaal nevenprogramma 
maakt de vereniging nog 
aantrekkelijker. 
Ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van de 
club is onlangs een zeer 
verzorgd boek verschenen 
met een keur van artike
len. Het is de twaalfde 
publicatie van de vereni
ging. Op de omslag staan 
verschillende Nederlandse 
zegels van 40 cent; zo 
is het verband met het 
jubileumjaar ook terug te 

vinden in de vormgeving. 
De inhoud van het boek is 
een geslaagde mix van vrij 
luchtig tot zeer diepgra
vend. In totaal zijn veer
tien artikelen opgenomen; 
over zegels, poststukken, 
stempels, luchtpost, cen
suur en verschillende ma
nieren van vervoer. Ook 
de voormalige overzeese 
rijksdelen komen aan de 
orde. Steeds worden de ar
tikelen geïllustreerd door 
poststukken en zegels 
waarbij het water je in de 
mond loopt. 
Bijzonder interessant is 
het verhaal van HansPaul 
Hager over de belasting 
op kranten met als onder
titel "De vuile vingers van 
de fiscus". Er wordt een 
catalogus afgebeeld van 
een kwekerij van 1845. 
Een dergelijk geschrift 
was ook aan belasting 
onderhevig. 
Het jubileumboek van 
onze Californische col
lega's is veel meer dan 
een gewoon herdenkings-
boek. Het is van groot be
lang voor de Nederlandse 
filatelie in het algemeen. 

De prijs van dit boek is 
€ 30 of $ 40 en het is te 
verkrijgen via: Franklin 

Ennik, 3168 Tice Creek 
Drive 3, Walnut Creek, CA 
94595-3772-

e-mail: enniki23(a)att.net 

Bert van Teylin̂ en 

NU TE KOOP! Nu te koop: de cd-rom 
'Filatelie Jaargang 200g'. Alle 

elf edities uit de jaargang 2009 
gedigitaliseerd. 

Als u deze cd-rom wilt 
bestellen, kunt u een bedrag 

van 10 euro overmaken op 
ING-rekening 706968 

ten name van 
de penningmeester van 

de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie 

in Leiden, 
onder vermelding van 

'Jaargang 2009 op cd-rom'. 
Let op: vermeld bij uw overschrijving 

naar welk adres de cd-rom 
moet worden gezonden. 

Met de toezending kan enige tijd gemoeid zijn. 
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DE FUHRERGEBURTSTAGMARKE 
1937 - 1945 

De postzegels uoorak verjaardag van Adolf Hitler 

1939-Hitler 50 
Volgens Propagandaminister 
Joseph Goebbels was nog nooit 
een sterveling zo groots met 
zijn 50e verjaardag gefeliciteerd 
als Adolf Hitler op 20 april 1939. 
Hitlers 50e verjaardag was een 
officiële nationale feestdag. Het 
feest begon al op woensdag 
de 19e met de opening van de 
nieuwe oostwest-as van Berlijn. 
Hitler bereed de weg als eerste, 
zijn volgstoet was 50 auto's 
lang. Er was een militaire parade 
van ruim vijf uur, er was een 
fakkeloptocht, er waren hoge 
buitenlandse afgezanten en er 
waren cadeaus - vooral veel 
cadeaus. De 'huisarchitect' van 
Hitler, Speer, gaf Hitler een vijf 
(!) meter hoge maquette van de 
toekomstige triomfboog voor 
Berlijn en van zijn piloot kreeg 
Hitler een schaalmodel van 
zijn nieuwe 'Führermachine'. 
En verder? Naakten, bronzen, 

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

In de tweede helft van de jaren dertig van de vorige eeuw 

was Adolf Hitler één van de populairste staatsmannen 

ter wereld, ook onder postzegelverzamelaars: "Die 

Briefmarkensammler in aller Welt - und Hitler hörte auf 

Sie, da er selbst gelegentlich Briefmarken gesammelt 

hatte - verlangten deutsche Briefmarken mit seinem 

Kopf." De eerste emissie van Hitlerzegels vond in 1941 

plaats, maar daarvoor al waren er zegels uitgegeven 

ter ere van zijn verjaardag op 20 april: de zogenaamde 

Führergeburtstagmarken. 

Meissner-porseleln, een Titiaan, later zeggen, dan was Hitler de 
wandkleden, zeldzame boeken geschiedenis ingegaan als de 
en munten... het kon niet op. grootste Duitse staatsman ooit. 
Had de dood Hitler rond deze Bij al dit geweld viel het 'cadeau
tijd gehaald, zou Herman Goring tje' van de Reichspost wat in het 

niet: op 13 april was een speciale 
'verjaardagszegel' verschenen 
maar het zijn vooral de diverse 
stempels die zegel interessant 
maken voor de verzamelaar, (afb. 
ia - c) De door Prof Richard 
Klein ontworpen afbeelding is 
geïnspireerd op een foto die 
Hitlers hoffotograaf Heinrich 
Hoffmann op 12 maart 1938 nam 
van een bezoek van Hitler aan 
zijn Oostenrijkse geboorteplaats 
Braunau-am-lnn (afb. 2). Een 
dag later zou de Anschluß van 
Oostenrijk een feit zijn. Daarmee 
is de zegel een indirecte verwij
zing naar de openingsalinea 
van Mein Kampf: "Als glückliche 
Bestimmung gilt es mir heute, daß 
das Schicksal mir zum Geburtsort 
gerade Braunau am Inn zuwies. 
Liegt doch dieses Städtchen an 
der Grenze jener zwei Deutschen 
Staaten, deren Wiedervereinigung 
mindestens uns Jüngeren als eine 
mit allen Mitteln durchzuführende 

7. Verjaardag^ 
Stempel München, 

I93i? 

WER EIN VOLK RETTEN W l LL 
KANN NUR HEROISCH DENKEN 

5 Führerbhk, ongetand, voor postzegeltentoonstelling. 

2. Hitler in Braunau am Inn, 12 maart igß. Foto Heinrich Hoffmann. 
3 Verjaardagszegel 

Duitsland, 7937. 

12 Verjaardagszegel 
Duitsland, 193S 
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Lebensaufgabe erscheint'" De 
boodschap is duidelijk: Hitler 
kan jongensdromen uit doen 
komen. 

1937 - eerste Führergeburtstag-
marke 
De eerste verjaardagszegel voor 
Hitler was meteen ook de eerste 
zegel waarop Hitler afgebeeld 
zou worden. Dus werden de 
zaken in 1937 groots aangepakt. 
Op 5 april verscheen de zegel 
met het hoofd van Hitler iets 
van opzij gezien, (afb. 3) Het 
ontwerp was ook toen al van 
Klem, ook toen al naar een foto 
van Hoffmann. Tegelijk ver
scheen dezegel, getand, in een 
blok met onder de vier zegels 
een citaat van Hitler uit Mem 
Kampf WER EIN VOLK RETTEN 
WILL, KANN NUR HEROISCH 
DENKEN, (afb. 4) Al voor Hitlers 
verjaardag verscheen een tweede 
versie van dit blok, speciaal 

voor de i. Nationale Briefmar
kenausstellung 'Die Deutsche 
Briefmarke' die van i6 tot 18 
apnl 1937 plaatsvond, (afb. 5) 
De zegels zaten nu ongetand in 
het blok, dat alleen op vertoon 
van een toegangskaartje voor de 
tentoonstelling te verkrijgen was, 
maximaal één blok per bezoeker. 
Het liep storm. Veel bezoekers 
kochten, nadat ze een blok 
hadden weten te bemachtigen, 
een tweede toegangskaartje om 
zo een tweede blok te kunnen 
kopen dat direct werd afgestem
peld met een speciaal voor de 
tentoonstelling vervaardigd 
stempel, (afb. 6) Daarnaast 
moesten fanatieke verzamelaars 
op zoek naar de stempels van 
voor Hitler belangrijke steden, 
zoals München, de 'geboorte
plaats' van de NSDAP, (afb. 7) 
Handelaren die ingetekend had
den voor 100 ongetande blokken 
mochten blij zijn als ze uiteinde

lijk tien blokken kregen, (afb. 8) 
Het Hitler-blok was zo populair 
dat het in 1937 voor nog twee 
gelegenheden werd gebruikt, 
met steeds een kleine verande
ring - maar die twee uitgaven 
hebben niets met de verjaardag 
van Hitler te doen. Wel interes
sant zijn twee proefdrukken. Op 
de eerste is te zien dat de waarde 
van een zegel in het blok eerst 
op 25 Pfennig was gesteld en 
pas later werd veranderd in zes 
Pfennig, (afb. 9) Werd dit gedaan 
om de zegel gemakkelijker m 
omloop te krijgen? Het versturen 
van een ansicht kostte in 1937 
zes Pfennig. Op deze manier kon 
de zegel onveranderd worden 
gebruikt als voordrukzegel op 
een ansicht, (afb. ̂ o) De tweede 
proefdruk laat zien dat m het 
ontwerpproces meerdere kleuren 
overwogen zijn; rood in dit geval. 
(afb. n) 
Het kon niet uitblijven dat de 
geallieerden in de loop van de 
oorlog vervalsingen van dit blok 
zouden maken. Hitlers por
tret werd vervangen door een 
doodshoofd - natuurlijk met 
kenmerkende lok! - en onderin 
de zegels zijn grafkruisen te zien. 
(met afgebeeld). 

1938-Anschluß 
Werd er in 1937 nog getwijfeld 
over de kleur, in 1938 was de 
twijfel weg: de verjaardagszegel 
werd van nu af rood. fafb. 12) Be
langrijkste 'grote daad' van Hitler 
was natuurlijk de Anschluß in 
maart 1938, maar die 'over
winning' kon met meer op de 
verjaardagszegel worden meege

nomen: het uitbrengen van een 
postzegel vraagt nu eenmaal om 
een langere voorbereiding. Het 
lukte zelfs maar ternauwernood 
om de zegel van 1938 ook m 
Oostenrijk uitgebracht te krijgen: 
de verjaardagszegel was pas op 
19 april - één dag voor Hitlers 
verjaardag- in Oostenrijk geldig. 
Dus moesten verzamelaars op 
zoek naar stempels van Duitse 
steden als Berlijn (afb. 13) en 
steden uit de Ostmark, zoals 
Oostenrijk nu heette, zoals Linz, 
(afb. 14) 
Opvallend is dat de waarde is 
verdubbeld: was het m 1937 nog 
6-1-19 Pfennig, nu was het al 12 
-t- 38 Pfennig. Van de zegel van 
1938 verscheen geen blokuitgave; 
wel verscheen er nog een speci
ale Postkarte. De kaart verscheen 
zonder voordrukzegel: de waarde 
van de zegel was te hoog voor 
een ansicht, (afb. 15) 

1940 - het 'zoetige zegeltje' 
Op 1 september!939was Duits
land Polen binnengevallen en 
voor de Duitse propaganda was 
het van belang dat Hitler met 
als de grote agitator gezien zou 
worden. "Trotz des uns aufge
zwungenen Krieges erscheint, wie 
alljährlich, pünktlich der Michel-
Katalog," heette het in augustus 
1940 in het voorwoord van de 
Michel-Briefmarkenkatalog 
Grossdeutschland editie 1941. 
"Ondanks de ons opgedrongen 
oorlog..." Ook de Ceburtstagmar-
ke van 1940 moest een bijdrage 
leveren aan dit beeld. (afb. i6a 
en b) De afbeelding verscheen 
ook als propaganda-ansichtkaart. 

WER EIN VOLK RETTEN WDX 
KANN NUR HEROISCH DENKEN 

9 Proefdruk 1937, groen-blauw 

WER EIN VOLK RETTEN >3PILL 
KANN NUR HEROISCH DENKEN 

Pojittarte 
10 Ansicht Der Fuhrer 
über Deutschland 

1^ Verjaar-
dapstempel 
Berlijn, 1938 

n Proefdntk 1937, rood. 

14 Verjaardags-
stempel Um, 793S Borek 

H»rrn Fr t tB B a t t l e r 
KarlBruho/B. 
Krle,äaBtr. 236 

^S Verjaardagsansicht, 193S 



i8 Propagandaver

raising (detail) 

(afb. 17) Het meisje op de foto 
biedt Hitler een mandje bloemen 
aan. Schrijver Jeroen Brouwers 
noemt dit soort plaatjes 'de poe
zieplaatjes van het Derde Rijk' en 
in zijn boek Postzegels schrijven 
geschiedenis van de Tweede 

17. Postkarte, ig40 
Foto Heinnch 
Hoßvann 

Wereldoorlog noemt C.J. Peelen 
deze postzegel 'het zoetige ze
geltje': "Het laat ons, overtuigend, 
de ware Hitler zien, au fond een 
man des vredes, die het meiske, dat 
hem bloemen aanbiedt, vaderlijk 
op de wangen tikt." Het cynisme 

van Peelen is begrijpelijk: de 
zegel verscheen op 10 april 1940, 
de dag dat Denemarken zich na 
één dag vechten overgaf. Het is 
dan ool< niet verwonderlijk dat 
ook dit 'zoetige zegeltje' door 
de geallieerden geparodieerd 
is. 'Weer tikt Hitler het 'meiske' 
vaderlijk op de wangen, alleen 
spuugt deze Hitler hierbij nu 
recht in het gezicht, (afb. i8) 

1941  Der große Staatsmann 
Op 20 april 1941, Hitlers 52e 
verjaardag, was het relatief rus
tig m Duitsland. Weliswaar was 
de luchtoorlog met Engeland 
onbeslist geëindigd maareen 
gevaar vormde dit niet: Enge
land was met bij machte een 
bedreiging voor Duitsland te 
vormen; het land kon zich ver
dedigen, een aanval uitvoeren 
niet. Robert Payne in zijn boek 
Hitler, een leven voor de dood: 
"Tezen eind april 1^41 had Hitler 
heel Joegoslavië en Griekenland 
veroverd. Heel Europa, van de 
noordelijkste kust van Noorwe
gen tot de Peloponnesos, van de 
Pyreneeën tot de Zwarte Zee, lag 
in zijn greep." Had men tot nu 
toe de 'grootheid' van Hitler 
met allerlei kunstgrepen tot uit
drukking willen brengen  een 
blokuitgave met een gewichtig 

citaat in '37, een 'zegevierende' 
Hitler in Braunauamlnn m 
'39  nu werd de 'grootheid' van 
Hitler juist door het ontbreken 
van deze poespas tot uitdruk
king gebracht, (afb. iga en b) 
Op de zegel van '41 is Hitler 'bo
venmenselijk in zijn zwijgen.' Er 
zijn geen venwijzmgen naar zijn 
'heldendaden'. Het is een truc 
die Hitler zelf ook toepaste: "In 
mijn hoedanigheid van Führer en 
Staatshoofd moet ik me duidelijk 
onderscheiden van alle mensen 
rondom mij. Als mijn naaste 
medewerkers volgehangen zijn 
met decoraties, kan ik tussen hen 
alleen opvallen door er niet één 
te dragen." Dat de Duitsers dit 
'zwijgen' van de zegel van 1941 
letterlijk hadden mogen nemen 
blijkt als Hitler m de vroege 
morgen van 22 juni 1941 via de 
radio bekend maakt dat hij Rus
land binnen is gevallen: "Gebukt 
onder zware zorgen, veroordeeld 
tot maanden van stilzwijgen, kan 
ik eindelijk vrijuit spreken  Volks
genoten! Op dit ogenblik..." Zo 
toont de zegel voorzichtig Hitler 
voor het eerst in een houding 
die de propaganda later steeds 
meer naar voren zou brengen: 
"Dergrojie Staatsmann, in einem 
Moment der Abgeschiedenheit, 
sich als einziger der ernsten Lage 

6 0 
. iO % 
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i6ab Veijaardagszegel, Duitsland, 1^40. 22ad Verjaardo^egels, Böhmen und Mahren, 1942 
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2pc Veijaardagzegek, 
Generalgouvernement, 1942 

20 Postkarte, 7939 
Foto Heinnch 
Hofmann 
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bewusst, voW Sorgen um Deut
schlands Schicksal, aber dennoch 
Seine Pflicht erfüllend." Overi
gens was de foto waarop de 
zegel gebaseerd is al bij Hitlers 
50e verjaardag in 1939 voor een 
verjaardagsansicht gebruikt... 
(afb. 20) 

1942  bezette gebieden 
Omdat de veldtocht tegen 
Rusland in de winter van '41  '42 
met tegenslag te kampen kreeg, 
begon Goebbels het imago van 
Hitler al begin '42 te veranderen. 
In een lofspraak op Hitler die hij 
op 19 april 1942 hield, gebruikte 
hij een film over Frederik de 
Grote, Der große König, die net 
in première was gegaan, om 
Hitler 'tot een latere Frederik de 
Grote te stileren, geïsoleerd in 
majesteitelijkheid, een heidhaf 
tige strijd voerend voor zijn volk 
tegen sterke vijanden, die hij na 
de nodige crises en rampspoed 
overwint.' De veriaardagszegel 
van 1942 verschilt dan ook niet 
veel van die van 1941. (afb. 21) 
De blik is iets vastberadener, in 
uitstraling lijkt Hitler iets minder 
boven de wereld verheven. 
In 1942 verschenen voor het 
eerst ook in enkele bezette ge
bieden Führergeburtstagmarke. 
In het protectoraat Böhmen und 

Mähren verscheen op Hitlers 
verjaardag een setje van vier 
zegels (aro. 22a ■ d); in het Gene
ralgouvernement (een deel van 
Polen) een setje van drie (afb. 
23a  c) met weer een verjaar
dagsstempel (afb. 24). Veel ener
gie hebben de ontwerpers niet in 
de zegels gestoken: de 'Poolse' 
zegels zijn de standaard Hitler
zegels zoals die vanaf 1941 in het 
Generalgouvernement versche
nen, maar nu met toeslag; de 
zegels van Böhmen und Mähren 
zijn duidelijk geïnspireerd op de 
Duitse Tag der Arbeitzegel van 
1939. (afb. 25) 

1943  Coering 
Goede wijn behoeft geen krans, 
was het devies bij de Geburtstag
marke van '41 en '42, maar de 
zegels  het zijn er zes  van '43 
barsten juist van de lauwerkran
sen en andere lauwertekens. Het 
portret van Hitler is door een lau
werkrans omgeven, links zijn een 
veer, een toorts en een haken
kruis te zien, rechts een zwaard 
en een aren. (afb. 26a  f ) Nadat 
de zegel voor Hitlers verjaardag 
vijfjaar lang  tussen '38 en '42 
in rood was uitgevoerd verschijnt 
de serie nu ineens in de kleuren 
lilaschwarz, schwarzblaugrün, 
indigo, dunkelbraunrot. 

schwarzlila en schwarzgrauoliv. 
Het vele 'schwarz' in de kleurom
schrijving geeft al aan dat de 
serie kleurrijk is, maar allesbe
halve vrolijk. Het doet een beetje 
denken aan de serie die op 21 
maart 1943 ter ere van Tag der 
Wehrmacht und Heldengedenk
tag verscheen. In de catalogus 
komt bij de kleuromschrijving 
van die serie van twaalf zeven 
keer het woord 'dunkel'  don
ker  voor. Het was geen groen, 
maar donkergroen; het was geen 
rood, maar donkerrood. Het is 
niet verwonderlijk: op 21 maart 
maar ook nog op 20 april, Hitlers 
verjaardagwas Duitsland nog 
steeds aan het bijkomen van 
de grootste militaire klap sinds 
het begin van de oorlog: de on
dergang van het Zesde leger bij 
Stalingrad. Honderdduizenden 
 zo niet meer  hadden zoon, 
man, lief, neef, oom, buur of 
vriend verloren. Het geloof in de 
Führer had een ernstige knauw 
gekregen. Vandaar misschien 
al die symboliek, al die  som
bere  kleuren, de lauwerkrans 
om Hitler.' Voer voor psycho
logen, zoals ook de tekst van 
het speciale eerstedagstempel 
voer voor psychologen is: unser 
Führer bannt den Bolschewis
mus. En dat na Stalingrad! In 

27 Verjaardagszegeh, Böhmen 
und Mahren, 7943 

Böhmen und Mähren pakt men 
het anders aan: daar grijpt men 
terug op een glorieus moment 
uit het verleden om het treurige 
nieuws van de dag te vergeten. 
We zien Hitler, starend uit het 
raam van de al voor de oorlog 
door hem 'ingenomen' burcht 
van Praag. (aro. 27a  b en 28) In 
het Generaalgouvernement doet 
men überhaupt geen moeite de 
zegels wat voor lading of symbo
liek dan ook mee te geven  de 
drie zegels zijn gewoon weer een 
variant op de bekende Hitler 
zegels, (afb. 29a  c) 
Naast het blok van 1937 en d ^ 
zegel van 1939 is ook dit setje 
in blokvorm  door de geallieer
den voor propagandadoeleinden 
gebruikt. In de vervalsing is het 
portret van Hitler vervangen 
door het portret van Hermann 
Goring, (afb. 30) Doel was het 
suggereren van tweedracht in de 
partijtop. De datum op het blok 
12 januari 1944was Görings 
51e verjaardag. Een beetje ver
zamelaar had de vervalsing snel 
door: er zijn alleen postzegels 
van Hitler verschenen, nooit van 
andere nog levende Nazi's; bo
vendien is er in het Derde Rijk na 
het Führerblock van 1937 nooit 
meer een zegelblok verschenen. 

28 Hitter m het Hradßany, Praag, maart 1939. 
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1944 - laatste Führergeburtstag
marke 
Op Hitlers 50e verjaardag in 
1939 had hij ruim vijf uur lang 
de parade afgenomen van zo 
ongeveer al het wapentuig dat 
het Duitse leger toen bezat en 
heel Duitsland had mee kunnen 
kijken. Nu, precies vijfjaar later, 
kreeg hij op een afgezet stuk Au-
tobann ter ere van zijn verjaardag 
een demonstratie van het pro
totype van het antitankgeschut 
'Hetzer'. Aanwezig waren een 
paar partijkopstukken en hoge 
legerheren; 'het volk' kreeg niets 
meer te zien. Hitler verbood de 
filmopnames van deze 'parade' 
te gebruiken. Zijn verschijning 
heeft niets 'heroïsch' meer (aft). 
31) en het humeur van de kliek 
om hem heen is als between 
miezerig, (afb. 32) De rapporten 
van de propagandadiensten 
gaven aan dat 'de neerslachtig
heid onder de brede massa 
zorgw/ekkende vormen' begon 
aan te nemen. 
De cynicus zou zeggen dat als -
èls - de verjaardagszegel van '44 
'grootheid' uitstraalt, dit vooral in 
de per i januari 1944 ingevoerde 
nieuwe landsaanduiding Gross
deutsches Reich in plaats van 
Deutsches Reich zit. (afb. 33) De 
zegel is een combinatie van de 
zegel van '42 en de zegels van 
'43. Het portret lijkt sprekend op 
het portret van de zegel van '42 
- als om te laten zien dat Hitler 
nog, net als in '42, in de kracht 
van zijn leven was. Een portret 
'naar net leven' had een door de 
oorlog al bijna totaal gesloopte 
Hitler laten zien. De lauwer
krans van '43 is weer gebruikt; 

34 Verjaardag^ stempel Brou-
r]au (Inn) 1^44 



}2. Hrttefs hofhouding 20 apnl 1544. 

misschien alleen omdat er geen 
weg terug was: men kon Hitler 
de lauwerkrans moeilijk ineens 
weer ontnemen. De zegel is een 
achterhaalde zegel, leunend op 
de glorietijden van weleer, al 
spreekt het stempel een andere 
taal: "DEUTSCHLAND WIRD 
SIEGEN!" (aft.34) 
Böhmen und Mähren gaf twee 
zegels uit met een afbeelding van 
Hitler voor het Oude Stadhuis 
van Brünn (Brno) (af t .35a-b), 
het Generalgouvernement kwam 
in tegenstelling tot de twee voor
afgaande jaren nu wel met een 
origineel ontwerp: het gebruikte 
portret van Hitler was niet eerder 
op een zegel gebruikt, (aft. 36a 
- c ) De zegels verschenen ook in 
een vel met sierrand faft. 37a), 
opvallend genoeg gearukt in 
Wenen. (aft. 37) 
1945 - laatste zegels Derde Rijk 
Op Hitlers laatste verjaardag-
20 apnl 1945 -verschenen ook 
de laatste twee postzegels van 
het Derde Rijk. Het waren geen 
zegels ter ere van Hitlers ver
jaardag, maar zegels ter ere van 
de SA en de SS. (aft. 38a en b). 
Volgens ooggetuigen werden de 
zegels vanaf 19 april daadwerke
lijk nog verkocht, en gestempel-
cle exemplaren zouden dus echt 
kunnen zijn, maar waar precies 
in die dagen nog post bezorgd 

37a Vel General-
gouvernement 1944 

met sierrand 

313rO-APRIL-19 4-t_S: 

f^ff^CJve^ 

yjb Detail sierrand 

j & j - b De laatste zegels 
van het Derde Rijk, 

emissie 20 4 154; 

werd is onduidelijk, en welke 
stempels dus inderdaad authen
tiek zouden kunnen zijn ook. 
Waarschijnlijk heeft ervoor '45 
nooit een Führergeburtstag-
marke in de planning gezeten: er 
zijn geen voorstudies, ontwerpen 
of proefdrukken bekend. Of het 
de bevolking is opgevallen dat 
er ineens geen zegel meer voor 
Hitlers verjaardag verscheen? In 
dat deel van Duitsland dat op 20 
april 1945 nog in Duitse handen 
was had men wel andere zorgen 
aan het hoofd. De inwoners 
van Berlijn zullen meer belang 
hebben gehecht aan de extra 
crisisrantsoenen die juist die dag 
verstrekt werden, rantsoenen die 
met het oog op de naderende 
Russen en de daarmee gepaard 
gaande verhalen over verkrach
ting, moord en doodslag al snel 
Himmelfahrtrationen genoemd 
werden - hemelvaartrantsoenen. 
Zo eindigt met het ontbreken 
van een Führergeburtstagmarke 
van 1945 een reeks van zegels 
die de ontwikkeling van de popu

lariteit maar ook de gemoedsge
steldheid van Hitler vanaf 1937 
- soms gewild, soms ongewild -
duidelijk in beeld brengt: van de 
populariteit van de vooroorlogse 
jaren via de geforceerde 'kinder
vriend' en de 'stille, verheven' 
Hitler van de eerste oorlogsjaren 
naar de steeds krampachtiger 
pogingen Hitler met allerlei 
opsmuk en lauwerkransen nog 
'heroïsch' weer te geven, tot 
de uiteindelijk totaal niet meer 
zichtbare - in werkelijkheid 
alleen nog diep onder de grond, 
onder meters beton, verscholen 
in zijn bunker levende - Hitler 
in zijn laatste dagen. Natuurlijk 
hebben de verjaardagzegels 
geen werkelijke invloed gehad 
op de ontwikkelingen in de jaren 
waarin ze verschenen, dat ze er 
wel een neerslag van vormen kan 
niet worden ontkend. 

NOOT: voor meer informatie over 
de geallieerde vervalsingen zie 
Filatelie 2010/01 



Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2010 (verschijnt 7 december 
2010) moeten uiterlijk op i 
oktober 2010 in het bezit zijn 
van de redactie van 
'Filatelie', Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
(redartic(a)defïlatelie.nl) zijn 
ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnum
mer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no
taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze
gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om - en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
- eerst even met de organisa
toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANiFESTATiES 

i-io oktober: 
Lissabon. Postugai 2010, FIP-
tentoonstellinä. Hal i van de 
Associacao Industrial 
Portuguesa, Parque des 
Nacoes. Onegeveer 3.000 
kaders, alle tentoonstellings-

S klassen. 

9 oktober: 
^ Gouda. Int. tentoonstelling 
°° + handelaren enjeu^dhock. 
_ ID-College, Groen van Prins-
=̂  terersingel 52,10-15. Tel: 
^ 0182-535666. 
_ j 

r 9-10 oktober: 
2 Utrecht. Grote internationale 
^ Vcrzamelmarkt, 600 standhou

ders, 10-17. Grote Veemarkt-

50, Cat 2 en 3 tentoonstelling 
met I en 2 kaderinzendin
gen, jeugdinzendingen en 
een promoties. Voor meer 
informatie: m/o@postex.nl 

15-17 oktober 
Apeldoorn 
4gste Dag van de Aerojilatelie, 
Luchtposttentoonstelling 
van De Vliegende Hollander 
tijdens de POSTEX 2010 in de 
Americahal. Thema: 65 Jaar 
Herstel Luchtpost Neder-
land-Indiè. Zie ook: 
uiuiui.de-ulieäende-honander.com 
Openingstijden tentoonstel
ling: Zie POSTEX 2010. 

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

27-31 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Jobur^ 2010, internationale 
postzegeltentoonstelling 
annex 23 ' " African Internatio
nal Stamp Exhibition. Hall 1 
van het Sandten Convention 
Centre. Ca. 1.500 kaders, 

22-23 april: 
Gouda: de Bneucnbeurs. i8e 
internationale beurs voor 
postgeschiedenis, post-
waardestukken, literatuur, 
etc. Sporthal 'De Mammoet' 
Calslaan loi, 10-17 uur (za) 
en 11-17 uur (20). 
Thema: Oorlog en Vrede. 
Info: u;u)U).brieucnbeurs.com 
Email: in/o(a)bneuenbcurs.com 

28 april -1 mei: 
Luxemburg: Philalux, FEPA-
tentoonstelhng. Foire Internatio
nale, Luxemburg-Kirchberg. 
Klassen: Thematische en tra
ditionele filatelie; postgeschie
denis, literatuur en jeugd. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

9 oktober: 
Dronten. Kerkcentrum 
'Open Hof', Copernicuslaan 
t/o busstation, 1330-1630. 
Tel: 0321-314305. 

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

Hoofddorp. ANBO-gebouw; 
De jeugd van gisteren', 

i öL hal. Tel: 0317-614760/ 
§ 9 06-12918888. 

wiDiu.uerzamelendnederland.nl 

15,16,17 oktober: 
Apeldoorn, Postex 2010, 
Americahal, Laan van Erica 

Het iDordt lueer tijd voor het Postex-uieckend.. 

Erehof, expositie van mate
riaal uit de archieven van de 
Zuid-Afrikaanse posterijen, 
ca. 100 handelarenstands. 
Openingstijden: nog onbe
kend. Informatie: P.O. Box 
412505, Craighall, 20024 
Zuid-Afrika, inJo@jobur5-
2oiostampshou).co.za of iviuiv. 
jobur320iostampshou).co.2a. 

6 november 
Ede. Grote Postze^elda^ met di
verse handelaren, volop gele
genheid om te ruilen en een 
aparte jeugdboek. Nieuwe 
locatie: Ons Huis, Prinsesse-
laan. Tel: 0318-641647. 
ujiviv.de^lobe-cdc.nl 

27 november: 
Emmen. Philatelica 6ojaar, 
eenkadertentoonstelling, 
clubveiling 12-13. Eden hotel 
(De Giraf), Van Schaikweg 
55, 7811 HN Emmen, 930-16. 
Info: uJiDui.phiIatelica-emmen.nl 

Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-5613929. 

Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 1230-1630. Tel: 
0228-513450. 

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

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

10 oktober: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 
21, 930-13. Tel: 0223-531518. 

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

Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,10-15. Tel: 024-
6413608. 

Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 
in/o(S)philauenlo.nI 

IJmuiden. Buurtcentrum 'De 
Spil', Frans Halsstraat 29, 
10-13. Tel: 06-41739966. 

14 oktober: 
ICIoetinge. Amicitia, Schim-
melpennmckstraat 14,19-22. 
Tel: 0113-227945. 

16 oktober: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-343885/340257. 

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

Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-17. Tel: 0172-215264. 

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

Leeuwarden. De Schakel, 
Havingastate 7, 9-15. Tel: 
058-2662932. 

Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10-16. Tel: 
078-6150511/0184-415437. 

Woudenberg. De Camp, 
Bosrand 15-17,13-1630. Tel: 
033-2863510. 
divis(p)u)anadoo.nl 

17 oktober: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33,10-1230. Tel: 
045-5415088. 

Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,10-1230. 
Iel: 0224-298416. 

Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia, 930-16. Tel: 
0413-367786. 

19 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, va. 
14-1430. Tel: 024-3974654. 

21 oktober: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. Tel: 045-
5415088. 

23 oktober: 
Alphen a/d lÜjn. Maranatha-
kerk. Raadhuisstraat 84, 
930-1630. Tel: 0182-395103. 

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

Enkhuizen. Wijkcentrum IJs-
selzand. Anjerstraat i, 13-17. 
Tel: 0229-852837. 

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

Rotterdam. Wijkgebouw De 
Larenkamp, Slinge 303,10-
16. Tel: 010-4182884. 

24 oktober: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, 9-12. 
Tel: 0227-542286. 

Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. Tel: 
020-6942002. 

Santpoort-Noord. Gebouw 
Het Terras, Roos en Beeklaan 
2,10-16. Tel: 023-5382274. 

Sint Maartensbrug. Dorps
huis 'De Uytkijk', Maarten 
Breetstraat i, 930-1230. 

25 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, va. 
19-1930. Tel: 024-3974654. 

30 oktober: 
Amstelveen. Go-Centre, 
Schokland 14,10-15. 

Bodegraven. 'lUjngaarde', 
Rjjngaarde i, 930-1630. Tel: 
06-53260579/0182-394584. 

Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, 
Talmastraat 9,10-16. Tel: 
06-20111834. 

Katwijk. Wijkgebouw de 
Wiek, Fresiastraatig, 10-16. 
Tel: 071-5173995. 

Leiden. Het Vijfhovenhuis, 
Hoflaan i6g, 10-16. Tel: 071-
5766739. 

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

Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 

Rozenburg (ZH). Zaal Ad-
ventskerk. Laan van Nieuw 
Blankenburg 5,10-16. Tel: 
0181-214224. 

Stadskanaal. De Eendracht, 
Poststraat 32,10-1630. Tel: 
0599-615072. 

Zwolle. Clubgebouw Jubal, 
Geert Grootestraat 1,10-15. 
Tel: 038-4216493. 

31 oktober: 
Haarlem. Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
11-1530. Tel: 023-5334252. 

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

Wieringerwerf. Hotel Wie-
ringermeer. Terpstraat 49, 
9-16. Tel: 0228-513450. 

6 november: 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dido. Reeweg 79,12-16. Tel: 
078-6814441. 

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

mailto:o@postex.nl


Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldi-
straat i, 10-16. Tel: 0252-
411406. 

Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 4,10-14. 
Tel: 0529-432746. 

Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,1315-16. Tel: 
0341-256163. 

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

Vlissingen. HetMajoraat, 
Van Hogendorpweg 58a, 10-
17. Tel: 0118-464109. 

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

Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karohngersvv'eg 234, 
11-15 Tel 06-22650760. 

Zuidoostbeemster. De 
Nieuwe Tuinbouw, Pur-
merenderweg 167,10-16. 
(Uitsluitend thematisch). 
Tel- 033-4943265. 

7 november: 
Obdam. Ver. Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 153-155, 

9-12. Tel: 0226-452047. 

Winterswijk. Zalencentrum 
Wamelink, Wooldseweg 71, 
10-16. Tel: 0543-512024. 

VEILINGEN 

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

14 oktober: 
Amstelveen. 
Connphila. 2e gedeelte 'col
lectie drs. L G. Klaassen' 
Catalogus: www cormphilo nl. 
Tel: 020-6249740. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

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

9 november 2010 
Kinderpostzegels 2010: post
zegelvel met 6 verschillende 

postzegels (gegomd) 

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

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

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

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

kaart gratis. Andere kortin
gen: zie www muscom nl 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand is er 
gelegenheid om origineel 
materiaal uit het depot van 
de postwaarden te bestude
ren. U kunt het materiaal m 
het depot alleen op afspraak 
bezichtigen. De eerstvolgen
de onderzoeksdagen zijn op 
donderdag 16 september, 28 
oktober en 18 november. Als 
u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens of Har-
net van der Veen (telefoon 
070-3307563 of 3307567) of 
stuur een mailtje aan mcrke-
lens(3)muscom nlofhudvecnio) 
muscom nl 

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar' 
Voor internetgebruikers 
IS de Bondsbibliotheek in 

Baarn met meer gebonden 
aan de openingstijden (elke 
woensdag van 10 tot 17 uur 
en elke eerste zaterdag van 
de maand van 10 tot 12 uur). 
Via de website van de KNBF 
(www knbf nl) en het aanklik
ken van de Bibhotheek-tab 
bereikt u de informatie 
die betrekking heeft op de 
prachtige collectie die in 
Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig IS, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek(a)knbfnl). 
De Bondsbibliotheek.. een 
surfbezoekje waard' 

mmBff. SAMENSTELLING KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL k verhuIst@)ziggo nl 

NIEUWE BEURSSTEMPEIS 

Dit najaar zijn er drie post
zegelbeurzen waarbij TNT 
Post met een verkoopstand 
aanwezig is De eerste beurs 
was de 5oPlusBeurs die van 
15 tot en met 19 septem
ber werd gehouden in de 
Jaarbeurshallen m Utrecht. 
De eerste 5oPlusBeurs werd 
van I tot en met 3 oktober 
1993 georganiseerd, onder 
auspiciën van het Nationaal 
Comité Dag van de Ouderen. 
De beurs markeerde deze 
bijzondere Dag van de 
Ouderen, door de Verenigde 
Naties vastgesteld op de 
eerste oktober van elk jaar. 
De beurs viert nog altijd 
deze bijzondere dag, getuige 
bijvoorbeeld de gratis taart 
die vanaf het eerste jaar 
uitgereikt wordt aan elke 
bezoeker In 2010 beleefde de 
5oPlusBeurs haar achttiende 
editie. In al die jaren is de 
5oPlusBeurs uitgegroeid tot 
's werelds grootste evene
ment voor actieve plussers. 
Kwamen er in 1993 circa 
10 000 bezoekers voor 100 
exposanten, m 2009 waren 
er ruim 98 000 bezoekers 
voor bijna 600 exposanten. 
Waren er in 1993 circa 4.000 

aoio 

m2 beschikbaar voor stands, 
anno 2010 is er 50.000 m2 
oppervlakte in 6 aaneenge
sloten beurshallen. In de 
verkoopstand van TNT Post 
was een bijzonder poststem
pel in gebruik. 

Ten tweede is er de jaarlijks 
terugkerende beurs Postex 
in Apeldoorn waarbij dit 
jaar zoals gebruikelijk weer 
diverse NVPH-handelaren 
aanwezig zullen zijn met een 
groot aantal filatehstische 
producten. TNT Post is aan
wezig met een verkoopstand, 
waar ook een afdruk van een 
bijzonder poststempel te 
verkrijgen is. De NVPV zal 
een grote verkoopstand (dub-
beltjeshoek) hebben waar u 
goedkoop postzegels kunt 
kopen. Tijdens POSTEX 2010 
zal er ook weer een enorme 
postzegelberg beschikbaar 
zijn. Alle betalende bezoe
kers mogen daarin naar har-
tenlust snuffelen en er gratis 
zegels uithalen die zij voor 
hun verzameling kunnen 
gebruiken Iedereen krijgt 
daar maximaal 60 seconden 
de tijd voor. De postzegels 
worden door de NVPH 
beschikbaar gesteld. In de 
postzegelberg zullen veel 
motiefzegels en beslist ook 
betere postzegels te vinden 
zijn. Daarnaast ontvangen 
alle betalende bezoekers in 
de bezoekerstas ook nog het 
gebruikelijke zakje met gratis 
postzegels Als u dus dit jaar 
naar POSTEX komt kunt u 
zeker met veel gratis postze
gels huiswaarts keren. 
Voor de jeugdige postzegel
verzamelaars biedt POSTEX 
een scala aan mogelijkheden. 

Zo zijn er spellen, waar 
punten mee te verdienen zijn 
voor dejeugdveilmg op zater
dagmiddag. Ook kan er naar 
zegels en ander filatelistisch 
materiaal worden gezocht 
in diverse snuffelhoeken en 
dozen. Een clown zorgt voor 
de vrolijke noot en bij de 
schminkster kun je terecht 
voor een ander kleurtje. 
Herkent u de vogel die in het 
stempel te zien is ' Het gaat 
om de Grote Bonte Specht 

Dag van de Aerofilatehe 
Dit jaar wordt de Dag van 
de Aerofilatehe op POSTEX 
gehouden met een keur 
aan verzamelingen op het 
gebied van de luchtpost. Op 
zaterdag 16 oktober vindt er 

een bijeenkomst plaats van 
de Nederlandse Vereniging 
van Aero-Philatehsten "De 
Vliegende Hollander" in het 
restaurant van de America-
hal. Ook IS er een bijzonder 
poststempel in gebruik. 

de Af 

[Los van Postex verschijnen 
er nog twee eerste vlucht-
stempels Details hierover 
zult u lezen in de rubriek van 
collega Hans Dekker. Wel 
kan ik u hier de afbeeldingen 
van de twee stempels tonen 

1^ v luch t 

31 okt. 2010 

Tot slot IS er in de stand van 
TNT Post op de Postze-
gelbeurs in Smdelfingen 
een bijzonder poststempel 
verkrijgbaar. Het programma 
van die beurs lijkt sterk op 
dat van Postex en wordt 
gehouden op 29, 30 en 31 
oktober 2010. We herkennen 
in het stempel de afbeelding 
van een kameleon. Alle stem
pels zijn ontworpen door 
Birza Design in Deventer. 
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ARTIKEL 75 - NEDERLANDS ZEGEL ZONDER DE RODE DRUKKLEUR 
GEEN VERVALSING (NVPH CAT. NR 1075) 

INLEIDING 

In 2006 werd mij door een 
verzamelaar gevraagd of 
ik een postzegel, NVPH 
cat. nr. 1075, wilde keu
ren, waarvan hij dacht, dat 
de rode drukkleur ontbrak 
(afb. i). Deze postzegel 
is afgestempeld met het 
stempel MAASTRICHT 
-6. XI. 75 -20. 
Zelf had hij al een postfris 
paartje van het bewuste 
zegel een zestal weken 
in het zonlicht gelegd en 
naar hij schreef:'... voor 
mijn gevoel is het oranje 
wat verkleurd.' (afb. 2). 

Nu zijn sommige kleuren 
lichtgevoelig, dat wil 
zeggen kunnen onder 
invloed van uv-licht ver- of 
ontkleuren. 
Alleen zal, zoals in het 
voorbeeld, de ver- of 
ontkleuring niet alleen 
de rode maar ook andere 
met delen van met rode 
pigmenten of kleurstof
fen gemengde kleuren 
veranderen. 

Voorbereidend onderzoek 
De bewuste postzegel 
(afb. 3) is gedrukt in 

offset bij Joh. Enschedé in 
Haarlem. 
In het Museum voor Com
municatie is alleen een 
getekend drukvel bewaard 
gebleven. Geen deel-
drukken, zoals Monique 
Erkelens, conservator 
postwaarden, mij op 5 mei 
2006 per e-mail meldde. 
In het enveloppensysteem 
vond zij de volgende aan
tekening: 
7 kleuren offset, in de 
volgorde zwart, groen, 
bruin, rose, oranje, crème, 
rood. 

De bron van deze infor
matie was Mej. Nieuwen-
huizen van Joh. Enschedé. 
Verder meldde zij nog, 
dat er publicaties over 
zegels met ontbrekende 
kleuren waren geweest in 
Philatelie van maart 1979, 
pag. 198 (van de heer 
J.P. te M.) en september 
1979, pag. 656 (van een 
inzender uit Bergen op 
Zoom). In november 1979 
wordt onder de rubriek 
'Ingezonden/rariteiten-
hoekerij' geschreven, dat 
men deze eenvoudig zelf 

kan maken, door als men 
de zegel zes weken voor 
het raam plaatst in het be
zit komt van zo'n rariteit. 
Afgebeeld, m zwart/wit, 
werd een normaal zegel 
met rood!! 

Als men dit zegel in de 
zon hangt, zal men een 
masker moeten maken 
waardoor andere kleur-
delen, zoals de kleuren 
bruin, rose, oranje en 
crème, waar ook rode 
kleurende bestanddelen 
in zitten, niet Icunnen 
verkleuren. 
Zo'n masker moet wel 
heel nauwkeurig gemaakt 
zijn, omdat het rood ook 
de lippen kleurt. 

Onderzoek en kleuren-
manipulaties 
Als eerste heb ik een 
postfris exemplaar, uit 
mijn eigen stockboek, 
samen met de bewuste 
ingeleverde postzegel 

Afb 5-normale loketzeael met alle 
drukkleurcn (NVPH cat nr 1073) 

Afb 6 - scan uan beide postzegels, nictflemanipuieerd 

Joto uan normale loketzeael en zonder rode drukkleur 
Afb 7 - kleuren manipulatie uan rood naar cyaan (-180) 



gefotografeerd (afb. 4). 
Opvallend bij het fotogra
feren was, dat daar waar 
geen rode drukinkt in het 
zegelbeeld aanwezig was, 
de witheid (opaciteit) van 
het papier overeenkwam 
met de onbedrukte wit
heid van de duif 
Ook op de foto gemaakt 
met uvlicht is geen ver
schil te constateren tussen 
de onbedrukte delen van 
het rood en de duif 
(afb. 5). De reacties zijn 
gelijk. 
Vervolgens ben ik gaan 
scannen en heb kleuren
manipulaties toegepast. 
De afbeeldmgen, die de 
duidelijkste vergelijkende 
kleuren vertonen worden 
afgebeeld. 

Afb. 6 is de scan van de 
twee postzegels zonder 
manipulatie. 
Door via het computer 
programma Adobe Photo
shop het rood naar cyaan 

(180) te verschuiven, heb 
ik afb. 7 verkregen. 
In het volgende voorbeeld 
(afb. 8) zijn alle kleurto
nen met een waarde van 
180 in negatieve richting 
verschoven/gecorrigeerd. 
Bij de laatste gemanipu
leerde afbeelding, afb. 9, 
is het origineel veranderd 
met een negatieve verzadi
ging en een correctie van 
180. 

Duidelijk is bij alle kleu
renmanipulaties, dat op 
de plaats waar de rode 
inkt aanwezig had moeten 
zijn, geen enkele reactie te 
vinden is van enig residu 
(overblijfsel) van de rode 
kleur. 
Bekijkt men de gemanipu
leerde afbeeldingen (afb. 
7, 8, 9), dan zijn alle kleu
ren, waar maar enigszins 
rode kleurende bestand
delen in zijn gemengd, 
aan elkaar gelijk. Bij alle 
afbeeldingen is de duif wit. 

Nadat de postzegel in het 
zonlicht gehangen was ge
weest, zou de oppervlakte 
van het witte papier een 
fotochemische verande
ring zijn ondergaan. Het 
gebruikte papier is een 
gestreken papiersoort die 
een bepaalde fluorescentie 
vertoont en dan onder 
uvlicht een verandering te 
zien geeft. 

Conclusie: 
'Bij dit zegel ontbreekt 
de rode drukkleur en 
deze postzegel is niet 
gemanipuleerd. Indien de 
rode kleur weggebleekt 
zou zijn via chemische 
of fotochemische weg, 
zouden er inktpartikels 
van de rode kleur zichtbaar 
zijn rondom of onder de 
stempelafdruk; evenmin 
zijn resten van rode inkt
partikels in aangrenzende 
kleurendelen teruggevon
den. De postzegel met 
ontbrekende drukkleur 

ROOD is echt.' 
De aanleiding tot het 
schrijven van dit artikel 
is het aanbieden van een 
soortgelijke postzegels 
zonder rode drukkleur bij 
de keuringsdienst van de 
NVPH. Deze postzegel 
is afgestempeld met het 
machinestempel MAAS
TRICHT 25 IX181975. 

Indertijd heb ik een cer
tificaat van echtheid aan
gemaakt (afb. 10,11) voor 
de hierboven besproken 
drukafwijking, wat naar ik 
aanneem ook bij het aan 
de keuringsdienst van de 
NVPH aangeboden zegel 
zal geschieden. 
Vooral het feit dat de twee 
postzegels, onafhankelijk 
van elkaar aangeboden in 
2006 en 2010, afgestem
peld zijn in september 
en november 1975 in 
Maastricht in een tijdsbe
stek van nog geen twee 
maanden, zou dit kunnen 

duiden op het bestaan van 
een geheel vel of een vel 
met gedeeltelijk ontbre
kende rode bedrukking, 
waarvan de postzegels 
verkocht zouden zijn aan 
het postzegelloket in 
Maastricht. 
Als we zouden weten 
wie de eigenaren zijn 
van de twee postzegels 
die genoemd zijn in het 
maandblad Philatelie 
van 1997, konden we de 
afstempelingen vergelij
ken en misschien tot de 
conclusie komen, dat al 
deze postzegels in 1975 
Maastricht voor frankering 
zijn gebruikt. 

Tijdens de Postex van 2006 
heb ik de afbeeldingen van 
de manipulaties, van bo
ven besproken postzegel, 
laten zien in de vitrine van 
de gezamenlijke keurings
diensten van de NVPH en 
toenmalige NBFV (afb. 
12). 

Afb 8  kleuren manipuiatie van alle kleurtonen met 
eenujaardeuan180 

Ajb 9  kleuren manipulatie uan ne^atieue uerzadi^in^ 
en correctie uan180 

Afb 12 Joto uan de uitrine [Postex 2006} u;aann uitgestald een deel 
van de kleurenmanipulaties 
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Landelijke secretariaten: 
NVPV K ScKokker, Bovenweg 249, 
1834 CN Sint Pancras, telefoon 
0725626095, 
MklaasschokkenlDniipiiolkmaar nl 
Federatie IV Philatelica Zwaard
vegersgaarde 130132, 2542 
TH Den Haag, telefoon 070
3663465, secretaris IThM Bon
garts, Polhaarweg 38A, 7721 DX 
Dalfsen, telefoon 0529432286, 
t̂itibon{a)home nl 

De Globe A van Reenen, Aagje 
Dekenweg 57, 3906 WK Veenen
daal, telefoon 0318517757, 
»secretaris@)fDde3lobe nl 
Jeu^dFilatelie Nederland Kees 
Mulders, Boutenslaan 185, 
5654 AN Eindhoven, telefoon 
0654918922, ■='j/ii(3)chello nl 
Ned Ver Voor Thematische Filatelie 
J C van Duin, Berglustlaan 84, 
3054 BK Rotterdam, telefoon 
0104610573 

Aalsmeer: 
PV Aalsmeer M Mijwaart, 
postbus 24g, 1430 AE Aalsmeer, 
telefoon 0297321656 
De Achterhoek 
FV De Globe', J J M Spekschoor, 
De Haare 3,7136 MH Ziewent, 
telefoon 0544351848, 
'̂ secretüriS(jlobeachterlioek@5mail 
com 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn A Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Alblas
serdam, telefoon 0786930004 
Alkmaar; 
NVPV, K Schokker, Bovenweg 
249,1834 CN Sint Pancras, 
telefoon 0725626095, 
'•kloasschokker@)nijpDolkmaar nl 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, telefoon 0546
861525, wb karsch(a)hccnet nl 
Almere: 
VPVAAlmere, mw EM Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
telefoon 0365341427 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, L L Louwerse, Kon 
Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182395103 
Altena: 
NVPV, mw A Sprangers
Bakkenes, Provincialeweg N 
128, 4286 EE Almkerk, telefoon 
0183403952 
Amersfoort: 
AFV, G A Montfrooy, Albenkpad 
23, 3813 KT Amersfoort 
Amstelveen 
PV Amstelveen, J M Korver, Sa
turnus 25,1188 EB Amstelveen, 
telefoon 0206435403 
Amsterdam: 
NVPV, M M Kleij, Haya van 
Somerenlaan 50,1187 RB Am
stelveen, telefoon 0206405039 
Hollandia, E F Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcoude, 
telefoon 0294283962 
AV De Philatelist, A Springer, De 
Oeuerlander 253,1441 RE Purme
rend, telefoon 0299421957 
ASV Shell Filatelie, J E Holewijn, 
Shell International Chemicals BV, 
Postbus 38000,1030 BN Amster
dam, telefoon 0206302006 
PVWAFilatelie, F R Brugman, 
Dissel 39,1141 ZM Monnicken
dam, telefoon 0299654163 
FV'Statuut 80', wnd secr H L M 
van der Palen, Remmerdenplem 
70,1106 AH Amsterdam, tele
foon 0206973310, 
■^hlmudpalen@hotmail com 
AmsterdamNoord: 
PVAmstcrdamNoord, G Bhk, 
Stoutenburg 6,1121 GG Land
smeer, telefoon 0204823148. 
Apeldoorn: 
NVPV mu> G DrostStok, Schopen
hauerstraat 113, 7323 LV Apel
doorn, telefoon 0553667445, 

s j drost28@chello nl 
FV'DeGlobe', H P van Laarhoven, 
Smeltersdonk 121, 7326 HW 
Apeldoorn, telefoon 055
5418746, 
1* h laarhoven2 {5)kpnplanet nl 
Appingedam: 
PVAppmaedam, R Bos, Abel 
Bppenstraat 151, 9902 HG Appin
gedam, telefoon 0596627625, 
■^reinthos (^z\ggo nl 
Arcen: 
PV Arcen, mw M Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 0774731610 
Arnhem: 
FV 'De Globe"De Vierstroom , J E 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026
3231678,Äj_huiskes@hetnet nl 
Assen: 
WPVAssen, Y Postuma, Volmach
tenlaan 8, 9331BL Norg, telefoon 
0592612413 
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Baam: 
PVBaam, AC Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baam, 
telefoon 0355416496 
Barneveld: 
FV 'De Globe', mw E Turnhout, 
Goudenstein 149, 3772 LC Bar
neveld, telefoon 0342415311, 
®turnhoutmeulbroek (3)planet nl 
Bergen(NH): 
PVNoordHolland, J Oostveen, 
Luiveland 26, i86r JD Bergen 
(NH), telefoon 0725896190 
Bergen op Zoom: 
PV Onderling Contact, mw J E M 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 
17, 4611 MD Bergen op Zoom, 
telefoon 0164234576. 
FV Delta Oost', T van Esch, Ura
nuslaan 57, 4624 VP Bergen op 
Zoom, telefoon 0164250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV De Globe' mui H van Deyzen, 
Koningstraat 14, 6644 KK EuJijk, 
telefoon 0487523088 
Beverwijk: 
KPCBeuerwijk, Rvd Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 V) 
Beverwijk, telefoon 0251224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk', AG vanden 
Brink, telefoon 0306375200 
Blitterswijck: 
FVDeMaasdorpen, I H M Min, 
Heuvelstraat 14, 5801 CS Venray, 
telefoon 0478515220, 
•Jidem in^oran^e nl 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica J Dieben, Jacob Ma
rislaan 2g, 2182 MA Hillegom, 
telefoon 0252520420 
Bodegraven: 
NVPV, D Verwoerd, Hoefslag 40, 
2411WB Bodegraven, telefoon 
0653260579, 
̂ iieruioerdDanu)ijk@casema nl 
Borne 
NVPV, C H Meijer, De Schoppe 
20, 7609 CB Almelo, telefoon 
0546864988, 
»cor meijer@hccnet nl 
Boskoop: 
NVPV J de Zwijger, Wilgenhorst 
51, 2742 DD Waddinxveen, 
telefoon 0182616946, iJjande
zwijger(g)tiscali nl 
Boxmeer: 
PHVBoxmeere 0 , H Bokhorst, 
De Acacia 18, 5831 SH Boxmeer, 
telefoon 0485573000 
Boxtel: 
WBVJAC Schuller, Markt27, 
5281 AV Boxtel, telefoon 0411

673775 
Breda 
PV Breda, wnd DGM Touw, 
Somerweide 14, 4824 EW Breda, 
telefoon 0765418419 
Brielle: 
NVPV, H G T.M. Overbeek, Sluys
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
telefoon 0181415640 
Bruinisse: 

PV Bruinisse, A B van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
telefoon 0525684841 
Brommen/Eerbeek: 
FV De Globe C W Stolk, Ruygen
bosweg 55, 6961GTEerbeek, 
telefoon 0313650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8, 
Omstreken, O Louw, Brmklaan 
152,1404 GX Bussum, telefoon 
0356933132 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel«.Lekstreek, J Alberts, Ot
tergracht 17, 3064 LN Rotterdam, 
telefoon 0104508474 
Castricum: 
PVCastricum, SCF 
Netten,Molenweide 36,1902 
CH Castricum, telefoon 0251

651943 
Coevorden; 
PVCoeuordenHardenber̂  e 0 , 
H J Dorman, Fonteinkruid 37, 
7772ML Hardenberg,, telefoon 
0523272182 

Dalfsen: 
P V 't Raedthuijs Daljsen e 0 ,1 
Schoemaker, Magnolialaan g, 
7711 LX Nieuwleusen, telefoon 
0529484061 
Delden: 
PC Delden, N Delfos, Hooyerinks
plein 2,7491 DP Delden, telefoon 
0743763272, 
[«■delfosblussê planet nl 
Delft: 
WP Deljt, J C van Muiswinkel, 
A van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, telefoon 0152564838, 
• hansmuis(ffljcuanmuisu;inkel 
speedlmq nl 
Delfzijl: 
PV 'De Fiuel', RAM Peters, 
Eemskanaal ZZ12 A, 9936 AM 
Farmsum, telefoon 0596567183, 
• rudi en corry@kpnplanct nl 
Deventer: 
NVPV, J D Portier, De Pas 46, 
8121 GROlst, telefoon 0570
562646, 3jportieTt3)home nl 
Diemen: 
PV De Zegelaars, P A van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73, i m GV Die
men, telefoon 0206gg53i4 
Dieren: 
FV De Globe', mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Dieren, 
telefoon 0313421220. 
Dinxperlo: 
FV 'De Globe', L A Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinxperlo, 
telefoon 0315655010 
DoesburgHengelo (GId): 
FV De Globe I F van Ushen, Aca
ciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313474317 
Doetinchem: 
FV'De Globe', W Verschoor, Bra
sem 168, 7008 BN Doetinchem, 
telefoon 0314393676 
Dordrecht: 
FV 'De Dordtse Postjager, R C Vos, 
Van Slingelandtlaan 20, 3311 
DS Dordrecht, telefoon 078
6146165, ^vos luyten (2)i2moue 
nl 
Drachten: 
PV Drachten, mw E Terpstra
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, telefoon 0512521562 
Driebergen: 
FV Stichts Ouerkuiartier, A I Kop
mels, lulianaweg 15, 3941 DK 
Doorn, telefoon 0343415098, 
t̂ adenada(tDhet nl 
Dronten: 
PV Dronten e o , mw A P 
SchippersHooglugt, De Fazant 
19, 8251 MP Dronten, telefoon 
0321313329 
Drunen: 
PV 'Philatron', A C G van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5i54ARElshout, 

telefoon 0416373144 
Druten: 
FV 'De Globe', B K E uan der Zandc, 
Burg Brumemanstraat 27 B, 
6651 WV Druten, telefoon 0487
514956 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe, B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, telefoon 026
3118740 

Echt: 
PhilatelistenVerenigmg Echt, W 
Utens, Molenweg ig, 604g GA 
Herten, telefoon 0475330788 
PhVGcIreGulick/Echt, Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
telefoon 0464492604 
Edam/Volendam: 
PV EDopost', LPC Smits, JM 
Osterlinghstr 34,1135 ED Edam, 
telefoon 0299372017 
Ede: 
FV 'De Globe', G Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
telefoon 0318638634, 
sg radstaat@>hccnet nl 
Eindhoven: 
EFV, H J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en Breu
gel, telefoon 0499 476414 
Eist: 
FV De Globe De Vierstroom , I B 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026
3231678, 
sj_huiskes@)hetnet nl 
Emmeloord: 
IVPhilatehca, J Gerbens, Noord
zoon 48, 8316 CJ Marknesse, 
telefoon 0527201960, 
s j gerbens(ïDplanet nl 
Emmen: 
PV Emmen , A K Bos, Achter
kamp 10, 7761 DRSchoonebeek, 
telefoon 0524531750 
Enkhuizen: 
IVPhilatehca, RW Reijngoud, 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen, 
telefoon 0228314038 
Enschede: 
EPV WEH Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, telefoon 
0534281221 
Epe: 
NVPV.wnd WC Lokker, Dokter 
Mijsstraat 9, 8162 GK Epe, 
telefoon 0578614570 

Geleen: 
WPV De Philatelist', J J Bere
zmski. Wijngaardstraat 16, 
6181 GE Elsloo, telefoon 046

4375490, 
sjean berezinski@hotmail com. 
Goeree/Overflakkee; 
FVGoeree/Overflakkee, drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
telefoon 0187611542 
Goes: 
FV 'De Beuelanden , J A Grim
mmck, Vogelzangsweg42,4461 
NH Goes, telefoon 0113227945 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
telefoon 0547273033 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e o , W Bok, Over

' heicop 30,4145 KT Schoonre
woerd, telefoon 0345611614, 

1 iip u gorinchem(a)kpnplanet nl 
Gouda: 

i WPV Gouda, mw E J Binee, Ros
I simstraat 20, 2807 HK Gouda, 

telefoon 0182525327 
'sGravenhage: 
HPhV L H I Oosterloo, Benvenu
tolaan 8, 2253 AH Voorschoten, 
telefoon 0715722702 
Philatelica Den Haag, J Ritter, 
Kamillestraat 30, 2565 RC Den 
Haag, telefoon 0703681412 
PC De Knng', W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541 VM Den 

' Haag, telefoon oyoj2gyySj 
PV Vredestein', PW van de Nes, 

i Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
j Haag, telefoon 0703976965 
I ZuidHollandse Postzegel Vereniging 

'ZHPV', M J Vogel, Abeelzoom 
52, 2719 GT Zoetermeer 
Groningen: 
IV Philatelica, D Roosjen, Mezen

I laan 13,9753 HX Haren (GR), 

telefoon 0505344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, Phil 
Centrum, Emmastraat 5, 9722 
EW Groningen, telefoon 050
5018234. 

H 

Haarlem: 
IVPhilatehca, mwl Warmerdam, 
Leuvenstraat 3, 2034 RP Haar
lem, telefoon 0235364285 
HFV 'Op Hoop uan Zegels', L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 HE 
Haarlem, telefoon 0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haorlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers
straat 79, 2151 CG NieuwVen
nep, telefoon 0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVS PA , J C van der Bijl, Hout
rijkstraatg, 1165 LL Halfweg, 
telefoon 0204974024 
Harderwijk: 
PVHarderuJijk en Omstreken, W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 
5, 3842 ZZ Harderwijk, telefoon 
0341413653 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist, AC J van 
Baaren, De Buurt 45,3372 DB 
BovenHardinxveld, telefoon 
0184618112, 
Morjaniianbüaren@)planet nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, wnd JF Koer, Mo
zartstraat 140,1962 AG Heems
kerk, telefoon 0251230880, 
Kjan koeuBziggo nl 
Heerenveen: 
PVHeerenueen, D S Sails, Toellän 
II, 8447 DZ Heerenveen, telefoon 
0513626073, 
®dsalis@p[anet nl 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugouiaard e o , mw L J 
Folkers, Bloemaerdaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, telefoon 
0725715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o mw C H Wolsmg
Grens, Promenade 267, 6411 
0 Heerlen, telefoon 0455717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Linden, 
Adas 42,5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDen Helder, L I Hordijk, Rozen
straat II, 1782 MS Den Helder, 
telefoon 0223693101 
Hellevoetsluis: 
PV Helleuoetsluis, J J Koppenol, 
Handlog 6, 3224 PG Hellevoet
sluis, telefoon 0181322699 
Helmond: 
FV 'De Helmveste', Helmond en 
Omstreken, TAI Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, telefoon 
0492534793, 
Ht lcijten2@)chello nl 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, 
Lod van Nassaustr 3, 3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherphof
landen 8, 7542 CM Enschede, 
telefoon 0534763473 
'sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV, Marten 
Tilstra, Braspennmglaan 12, 
5237 NK sHertogcnbosch, telefoon 
0736423064, 
ssecretarishjv@l(pnplanet nl 
Heusden: 
PV 'Black Pcnni), M L H Verharen, 
Herptseweg 27, 5256 NN Heus
den, telefoon 0416661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e o , M Versteeg, Sta
ringlaan 38,1215 BS Hilversum, 
telefoon 0356216749 
Hoek van Holland: 
IVPhilatehca, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, M van Aalst, 
Roerdompuieg 53, 3263 AJ Oud
Beijerland, telefoon 0186619590 
Holten: 
NVPV, I C Bogaard, Churchill
straat 141, 7451 ZE Holten, 
telefoon 0548362398 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen, H J Ruiter, Satellie
tenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen, 
telefoon 0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Stirum



laan ig, 9602 GN Hoogezand, ' 
telefoon 0598321282 
Hoorn: 
NVPVqfd WestFriesland, HJ van ' 
derMeulen, 't Roems 9,1616 PN 
Hoogkarspel, telefoon 0228
561828 
PhilafelicaHoornco, WE Bok, | 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
telefoon 0229230322 
Huizen: 
Postzegelveremgiïif] Huizen en 
Omstreken , G J Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251 HV Laren, 
telefoon 0355387550, 
^gjiiisi23@xs4all nl 

K 

Kampen: 
IVP(iiIatelica,)G Fidder, Gal
lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
telefoon 0383315968 
Katwijk; 
PV Katunjk/Rijnsburg, M te Nij
enhuis, Oranjelaan 17, 2231 DE 
Rljnsburg, telefoon 0714027446 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH Kerk
rade, telefoon 0455415088. 
Klimmen: 
PhV'tFakteurkc' Hl Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 1 
Klimmen, telefoon 0434592797, 
sharryraes@planet nl 

L 

Langedijk: 
rVPhiIatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
NoordScharwoude, telefoon 
0226313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis De Waterloop 
27, 4141IV Leerdam, telefoon 
0345616960, 
^veTs\ms a@u;orldonline nl 
Leeuwarden: 
VPV 'Fnesland , mw H van de 
WitteBosch, Büterhoeke 17, 
9041 AA Berlikum, telefoon 0518
461632, wwvdwitte^planet nl 
Leiden: 
IV Philatelien, H W van den Blink, 
Alphons Diepenbrocklaan 8, j 
2343 NA Oegstgeest, telefoon 
0715176533, I 
Ehuandenblink@planet nl | 
LWPV, P J van de Kasteele, Oude | 
Vest 109 B, 2312 XV Leiden, 
telefoon 0718889405, 
f*̂ kasteeledrost(3)casenia nl 
Leiderdorp: | 
PVPostaumaat, H A Wolf, Anna 1 
vanBurenstraat25, 2351 RM Lei j 
derdorp, telefoon 0715893209, 
^secretaris@postaumaat nl ' 
Lekkerkerk: j 
ENPV J de Bruin, Hoge Park 
24, 2923 VN Krimpen a/d IJssel, 
telefoon 0180513348 
Lelystad: 
AV De Philatelist', W L Wolschrijn, 
Karveel 5680, 8242 CRLelystad, 
telefoon 0320221803 
Leusden: 
VPZV De Loupe', Dick Klaassen, 
Hoefijzer 31, 3833 XA Leusden, 
telefoon 0334946125, 
d̂eloupetcDhccnet nl 

Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, telefoon 0545272543, 
Kujissenbur̂  j(g)httna nl 
Losser: 
PV Losser, mw WE Fiselier, Gro
nausestraat 335, 7585 PB Glane, 
telefoon 0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM), PM J A 
van der Aa, Cornells van der 
Kolffstraat 203, 3144 RB Maas
sluis 
Maastricht: 
PV ZuidLimbur̂ , C L M Janssen, 
Christinastraat 25, 6267 AS 
Cadier en Keer 
Meppel: 
PWReflio Meppel, TAF Kuiper, 
Jan van Scorelstraat 7, 7944 CZ 
Meppel, telefoon 0522256001, 
HtaJ kuiper@)hetnet nl 
Monnickendam: 
PV 'Waterland, J B van Duist, 
Hoogkamplaan 25,1156 AK ' 

Marken 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster telefoon 0174
280134, t*iuj storm(ÏDhi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, H Kraan, 
Windmolen 57, 4642 DA 
Mijdrecht, telefoon 0297241242. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'DeGlobe, mw G Jacobs, Heu
vellaan 9, 8162 CT Epe, telefoon 
0578613396 
Noordwij'k: 
VPN, RG Steenbergen, 
Bloemenschans 20,2215 DE 
Voorhout, telefoon 0252216525. 
PV 'Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, telefoon 
0252373632 
Noordwij'kerhout: 
WPhilatelica, JMG vanMul
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijkerhout, 
telefoon 0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, telefoon 
0341254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, Sophi
aweg 125, 6564 AB Heilig Land
stichting, telefoon 0243233454, 
■ în/o^nupunijmegen nl 
FV'Noviopost WJM Goossens, 
Vendelierstraat 15, 6562 NA 
Groesbeek, telefoon 024

3974654, 
tsuij m [joossens(3>chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy
nestraat 35, 7576 BJ Oldenzaal, 
telefoon 0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen en Omstre
ken, vacant 
Oostburg: 
PV Land van Cadzand , J W Lanse, 
Van Ostadestraat 58, 4501 KV 
Oostburg, telefoon 0117454546 
Oosterbeek: 
FV DeGlobe', WJG Minnen, 
Nieuwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum, telefoon 0317

313495 
Oosterhout: 
OWP, J H P van der Laken, 
Jeroen Boschstraat 72, 4907 
MS Oosterhout, telefoon 0162

428777, 
^na uanderlaken(3)casema nl 
Oosterwolde (Frl): 
Stellm ûjeruer Fil Ver, P lUuwerda, 
Brink 3, 8423 TE Makkmga, 
telefoon 0516441646 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD Dene
kamp, telefoon 0541351936 

P 

Fapendrecht: 
Postzê eluer 'Iris', L A Koster, 
Cort V d Lindenstraat 8, 3354 
AD Papendrecht, telefoon 078

6155037, 
Ê l akoster^ioanadoo nl 
Purmerend: 
IV Philatelita, J Groeneveld, De 
Goedemeent i, 1447 PT Purme
rend, telefoon 0299463850, 
.*3jegrey5roeneueld@hrtnet nl 
Putten: 
PV 'Telstar, H D Buitenwerf, Wit
tenburg 163, 3862 EE Nijkerk, 
telefoon 0332452484 

R 

Kaalte: 
IVPhilatelicaRaalte, E Bakker, 
Melisse 21, 8101 CZ Raalte, 
telefoon 0572353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'De Globe', WJG Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg 49, 6871 VN 
Renkum 
Reuver: 
FV Filuero', RPL Aerdts, Bos
daellaan 73, 5953 BW Reuver, 
telefoon 0774744551, 
^ß\vero@hosdae\ net 
Rhenen: 

FV'De Globe', H Wessel, Paulus 
Potterhof 23, 4033 AN Lienden, 
telefoon 0344601280 
RodenLeek: 
IVPhiIafehca, W vd Velde, 
Groningerweg 32,9321 TC Peize, 
telefoon 0505032608, 
[•sec@jïlatelistenrodenleek nl 
Roermond: 
PV Roermond mw J Maessen
Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 
NB Roermond, telefoon 0475
321179 
Roosendaal: 
Pu Philatelica WestBrabant, 
A K H M Coppens, Doelen 8, 
4875AD EttenLeur, telefoon 
0765035524 of 0623928445, 
•isecretans@jïlaiob nl 
PV Roosendaal, H Jongeneelen, 
Landjuweel 4, 4707 HX Roosen
daal, telefoon 0165543759 
Rotterdam: 
PVPhilütelica, JC Salemink, 

j Zestienhovensekade loiB, 3043 
KK Rotterdam 
RPhV, mw N Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 

i 3068 PW Rotterdam, telefoon 
j 0104562597 

PC Rotterdam, mw M C Erkelens, 
Siergaarde 105, 2285 JE Rijswijk, 
telefoon 0703961702, 
• secretaris kleineclub@planet nl 
RozenburgEuropoort: 

I IV Philatelica, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, telefoon 0181
212967 
Rjjssen: 
PV Rijssen , J H Veurink, Ter 
Weelstraat 18,7462 RT Rjjssen, 
telefoon 0548515970, 
îhenueu(a)hotmail com 

Rijswijk: 
WPVRijsunjk, D van der Winden, 
Wethouder Brederodelaan 2 K, 
2286 AL Rijswijk, telefoon 070
3931315 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS.H van der 
Schuit, Eendrachtstraat 14, 2013 

1 RH Haarlem, telefoon 023

5316573, 
•ihi)andersthuit@)chcllo nl 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, BG Doorne
kamp. Westerstraat 41, 2171 
CG Sassenheim, telefoon 0252
216740 
Schagen: 
FV Westfriesland', Mw C M 
BoersenBergen, Seringenhof 
40,1741 WE Schagen, telefoon 
0224290243, 
[inelboersen@planet nl 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver uan Postzê eluer
zamelaars, Mw J H Wensveen, 
Koestraat 36, 2871 DR Schoon
hoven 
Schijndel: 
SWP, K van de Greef, Putsteeg 
4a, 5481 XT Schijndel, 
i kod̂ recfifflgmail com 
Sittard: 
FV Sittard e o , H M J Scheepers, 
Raadhuisstraat 4, 6438 GZ 
Oirsbeek, telefoon 0464422264 
Sliedrecht: 
PV Philetica', J van Schalk, Adama 
van Scheltemastraat 28,3362 TB 
Sliedrecht, telefoon 0184412338 
Soest: 
PVEemland, J van der Vos, Juli
analaan 18, 3871VJ Hoevelaken, 
telefoon 0332534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
n/Philatelica, mw M H deKort
Lievaart, Mercuriusstraat 6,3204 
BM Spijkenisse, telefoon 0181
616995, •Jmalieuijlplanet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, mw P van der 
Leden, Purmerlaan 20, 9501 

I AX Stadskanaal, telefoon 0599
, 618208, 

• pzvkanaalstreek(a)zonnct nl 
Steenwijk e.o.: 

' FV IJsselham, J Huising, 
Heerenveenseweg 156, 8471ZC 
Wolvega, 2Jj UI hmsmg^ziggo nl. 

T 

Terneuzen: 
PV ZeeuwschVlaanderen, Gvd 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 

j HC Terneuzen, telefoon 0115
648618 
Tiel: 
Philatelistendub Ticl, J E W de 

i Leeuw, Handelstraat 53, 4003 LA 
I Tiel, telefoon 0344623545, 

,̂ secretoris(5)postze5elcIubtiel nl 
Tilburg: 
VPTTilbura, WFM Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Tilburg, 
telefoon 0135714417, 

I t*Jupttilbur5@planet nl 

U 

Uithoorn: 
Fil Ver Uithoorn , J S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, telefoon 0297563646 
Utrecht: 
UPhV, J van der Meulen, 
Elbedreef 125, 3562 BN Utrecht, 
telefoon 0302613733 
PV Utrecht, J C Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 S] Houten, 

i telefoon 0306373634 

V 

Vaals: 
PV Drielandenpunt', H J Brouns, 
Karolingenstraat 9, 6369 BV 
Simpelveld 
Veendam: 

1 FV Veendam e o , D J Dijkstra, Ds 
Van Petegemstraati6, 9645 NV 
Veendam, telefoon 0598632793 

I 1* Frimarket@xmsnet nl 
Veenendaal: 
FV De Globe, C A Meurer, Vival
distraat 5, 3906 CA Veenendaal, 
telefoon 0318515062 
PV'Frimarket' NG Bender, 
Bachlaan 29, 3906 ZH Veenen
daal, telefoon 0652373273, • 
Frimarket(cDxmsnet nl 
Veldhoven: 
PCGrootVeldhooen, mu; Hennette 
Schalks, Zandhei 25, 5508 WS Veld
hoven, telefoon 0402536511, 
Mj enh schalks(5)planet nl 
Velp/Rozendaal: 
FV De Globe De Vierstroom , J E 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026
3231678, ĵ_huiskcs@hetnet nl 
Venio: 
PV Phila VenIo', M J M Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
VenIo, telefoon 0773820064, 
Ë3in/o<3)philauenlo nl 
Vianen: 

' FV De Posthoorn', H G Veldman, 
Biezenweg 16, 4124 AB Hage
stein 
Vlaardingen: 
NVPV, WGL Poels, L deColig
nyln 96, 3136 CS Vlaardingen, 
telefoon 0104746725 
Vleuten 
PV" Postfris 68", P Brunt, 
lepenlaan 9, 3481 XA Harmeien, 
telefoon 0348443237,.^secreta
riaat postfris68@hetnet nl 
Vlissingen; 
Vlissmgse FV, W F Broeke, K 
van de Coppellostraat 15,4384 
BT Vlissmgen, telefoon 0118
464109 
VolkelUden: 
W Philatelica, E K Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
telefoon 0412454110 
Voorschoten 
NVPV, M van lUjn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 

I telefoon 0715614612 

Waalwijk: 
VVPV'DeLan.gstraat', W Houtza
ger, Grotestraatioi B, 5141JN 
Waalwijk 
Wageningen: 
FV'De Globe', NH Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wage
ningen, telefoon 0317424711 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, A PC Kortekaas, 
Schoutstraat 5,2241 BT Wasse
naar, '==^vassenaer(3)aadcortecaes 
nl 
Weert: 

I Filatelica Weert e o , Mr E WTh 
Goossens, Onder de Wieken 9, 
6093 HD Heythuysen, telefoon 
0475494086, 
î eujtfloossensoî hetnet nl 
Weesp: 
PV Weesp e o , J J van Rossumv/d 

Kraats, Basüonweg 113,1383 JC 
i Weesp, telefoon 0294416740 

Wieringen: 
PV De Snujfelaar' J Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf, telefoon 0227603166 
Winschoten: 

i IVPhilatehca, mw G R Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD Scheem
da, telefoon 0597592676 

j Winterswijk 
FV De Klomp , R.C Ewouds, De 
Smidse 11, 7261ZZ Ruurlo 
Woerden: 
FV Woerden, G J van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
telefoon 0348567157, 
^Jjilatelie uioerden^ioanadoo nl 
Woudenberg: 
WPV Onder de Loep J J Boel, 
Koningin Sophiestraat3, 3931 
CN Woudenberg, telefoon 033
2867483 

i Wijchen: 
I FV De Globe, J H G Gosselink, 

Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FVWijkbij Duurstede, G Bosman, 
Rmgoven 140, 3961 EM Wijk 
bij Duurstede, telefoon 0343

573814, 
^^emtbosmon (^tasema nl 

n 
IJmuiden: 
PVIJmuiden, G Swets, Kon Em
mastraat i, 1975 BL IJmuiden, 
telefoon 0255516574, incl 
rondzendverkeer, 
'^g sujets(5)quicknet nl 

Z 

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn', T Jansonius, 
Botenmakerstraat 137,1506 TD 
Zaandam, telefoon 0756169518, 
0622410102, 
f*tjünsonius{5)uersatel nl 
Zeewolde: 
PVZeeuJolde, E Brugman, Mu
zenlaan 59,2352 KB Leiderdorp, 
telefoon 0715149310 
Zeist: 
Zeister Zejel Zoekers 2000, wnd P 
Muller, Wethouder Hollaan 5, 
3984 KA Odijk 
Zetten: 
FV De Globe', J Niggebrugge, 
Hoge Rjem 3, 6666 JA Heteren, 
telefoon 0264722637 
Zevenaar: 
FV De Globe', J J Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, telefoon 0316528801 
Zierikzee: 

i PVSchouujen Duiueland, A A van 
I Goethem, Korte Nobelstraat 26, 
' 4301 HN Zierikzee, telefoon oiii

412460, yaDan,gocthcm(3)hctnet nl 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr, F A 

i Boerman, Groenblauwlaan 10, 
2718 JA Zoetermeer, telefoon 
0793613253 
Zuidlaren: 
n Philatelien, H Nijland, De Hilde 
36, 9476 WB Zuidlaren, telefoon 
0504093722 

I Zutphen: 
FV De Globe, A H Woolthuis, 
Polsbroek 244, 7201 BZ Zutphen, 
telefoon 0575575317 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e o , M 
Schulte, Van der Meulenstraat 
9, 8064 BV Zwartsluis, telefoon 
0383866228,smarflej@)home nl 
Zwijndrecht: 

i WPVZwijndrcchteo ,G Ot
tenheijm, Campanulastraat 38, 

I 3333 ÉB Zwijndrecht, telefoon 
' 0786120086, 
' t^g ottenheijm@)orange nl 

Zwolle: 
PVZuiolle, JW Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
telefoon 0384600508 

Mutaties op dit overzicht kunt 
u uitsluitend sturen aan Mevr 
E Braakensiek, Prins Willem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS 
Westmaas, 
"e braakensiek@)tcle2 nl (gewijzigd 
emailadres) 
Het volgende overzicht van 
verenigingsadressen vindt u in 
het januarinummer 
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Eerherstel, maar twijTels 
De Nederlandse Filatelis
tenvereniging 'Skandi
navië' slaagt er al jaren 
in een mooi en goed 
leesbaar blad te produ
ceren: Het Noorderlicht. 
De artikelen leveren 
een boeiende kijk in de 

S postale historie van een 
groot en koud gebied. 
Een van de stukken in 
het julinummer is van de 
hand van Ton Steenbak
kers: Eerherstel voor 
Matthew A. Henson. 
Nog steeds staat het niet 
voor 100% vast wie nu 
eigenlijk de Noordpool 
als eerste ontdekt heeft. 
Was het Frederick Cook 
in 1908? Waren het Peary 
en Henson een jaar later? 
Of hebben geen van beide 
expedities hun doel be
reikt. Wat overblijft is een 
intrigerend verhaal over 
mannen die hun leven op 
het spel zetten om een 
droom te verwezenlijken. 
Matthew Henson was 
een AfroAmerikaan, 
geboren op 8 augustus 
1866 in Charles County, 
Washington DC. 
Op 13jarige leeftijd liep 
hij weg van huis en ging 
naar Baltimore, waar 
hij hutjongen werd op 
een handelsvaartuig, dat 
de wereldzeeën bevoer. 
Zes jaar lang werd hij 
opgevoed door de kapi
tein die hem onderwees 
in navigatie, geografie, 
wiskunde, geschiedenis 
en de bijbel. Hij kwam 
in contact met Robert 
Peary, luitenantingenieur 
en werd zijn persoon
lijke assistent op diens 
expedities. Zo gingen ze 
samen naar Groenland, 

„ waar Henson de taal van 
 de Inuit leerde spre
^ ken. Door zijn donkere 
; huidskleur beschouwden 
= de Inuit hem vrijwel als 
■ hun gelijke. De rol van 
S Henson bij de expeditie, 
[^ waarbij in igog de Noord
^ pool bereikt werd, is 
2 van onschatbare waarde 
"^ geweest. Maar toch kreeg 

. «|. hij niet de waardering 
g ^ 2 en lof die zijn blanke 

compagnon ten deel viel. 
Peary kreeg een gouden 
medaille van de National 
Geographic Society en 
werd na zijn dood in 1920 

met militaire eer bijgezet 
in een praalgraf op de 
nationale begraafplaats 
in Arlington. Henson 
kreeg zijn eerbetoon pas 
in 1988, 79 jaar nadat hij 
met Peary de Noordpool 
'veroverde'. De USPost 
wijdde er in 1986 boven
dien een postzegel aan. 
Henson is ook te zien op 
zegels van Groenland en 
de Marshall Islands. Maar 
de twijfel blijft knagen. 
Steenbakkers: 'Mogelijk 
heeft deze Amerikaan de 
Noordpool nooit bereikt.' 
Door verkeerde bereke
ningen had Peary zijn 
doel op enkele tientallen 
mijlen gemist. Dat wist 
hij waarschijnlijk zelf 
ook en daarom heeft hij 
met zijn aantekeningen 
gesjoemeld. De pagina's 
van zijn dagboek waarin 
hij zijn dertig uur op 
de Pool had moeten 
noteren zijn altijd blanco 
gebleven. 

Nodig moeten 
De Nieuwsbrief van de 
Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland maakt 
duidelijk, dat verzame
laars van ruimtevaart 
alle kanten op kun
nen: penningen, foto's, 
boeken, handtekeningen, 
stickers, lucifermerken, 
telefoonkaarten, badges, 
speldjes, DVD's, sigaren
bandjes, schaalmodel
len, krantenknipsels, 
enz. enz. Maar vooral 
postzegels natuurlijk, 
in allerlei variaties en 
vormen (rechthoekig, 
vierkant, driehoekig, 
trapeziumvorm, rond) 
al dan niet voorzien van 
bepaalde opdrukken en 
wel of niet getand. Ook 
enveloppen, fdc's, maxi
mumkaarten, telegram
men, Vmails, ontwerpen 
en (druk)proeven horen 
erbij. Twintig kleurrijke 
pagina's telt Nieuws
brief 3/4 van de R. F. C. 
Nederland en de redactie 
laat een mooie hoeveel
heid onderwerpen aan 
bod te laten komen. De 
variatie is groot: van de 
Mexicaanse Piramide van 

de Zon tot 'gruttelbak
covers' voor de jeugd, 
van de lancering van de 
laatste Space Shuttle tot 
een uitgebreid stuk over 
vrouwen in de ruimte. Er 
valt iets te lezen over de 
Nederlandse raketpost 
van dr. De Bruyn, maar 
ook over 'Space Habi
tats': woonplaatsen in de 
ruimte. 
Henk Nieuwenhuis 
belicht uitgebreid een 
probleem, waarvoor 
de technici heel lang 
naar de beste oplossing 
gezocht hebben: wat te 
doen met de 'natuurlijke 
afvalstoffen' die iedere 
astronaut kwijt moet. 
Toen in 1962 de eerste 
Amerikaanse astronaut 
voor een kwartiertje de 
ruimte in gelanceerd zou 
worden in het Mercury
Redstone project van 
NASA, ging men (uiter
aard) uiterst voorzichtig 
te werk tijdens de laatste 
voorbereidingen voor de 
vlucht. Astronaut Alan 
Shepard lag al geruime 
tijd in de Mercury capsule 
te wachten op de start 
van de raket maar door 
uitstel duurde dat veel 
langer dan verwacht. 
Vlak voor de lancering 
meldde Shepard dat hij 
heel nodig moest plassen 
en dat hij het echt niet 
meer kon ophouden. Na 
overleg met de technici 
kreeg Shepard te horen 
dat hij het maar in zijn 
broek moest doen. Toen 
dat dan ook gebeurde 
ging een aantal sensoren 
op zijn lichaam op tilt 
vanwege het vocht. Maar 
voor het verdere verloop 
van zijn 'ruimtesprong' 
had het geen gevolg en 
alles verliep gelukkig 
naar tevredenheid. Toen 
kort daarna de tweede en 
tevens laatste 'ruimte
sprong' zou plaatsvinden 
door astronaut Grissom, 
kreeg deze een dikke 
luier om, zodat het inci
dent zoals met Shepard 
zich niet zou herhalen. 
Het zal duidelijk zijn dat 
er daarna betere oplos
singen kwamen. 

Zaanse stukken 
ledere vereniging heeft 
van die mensen die al 
zo lang in het bestuur 
actief zijn, datje je bijna 
niet kunt voorstellen dat 
het ook zonder hen kan. 
Bij de Zaanse Posthoorn 
kunnen ze daarover mee
praten. Henk Smit heeft 
jarenlang het secretariaat 
en het clubblad verzorgd, 
maar stopt er nu echt 
mee. Jan Kluft (voorzit
ter voor het leven?) wuift 
hem uit in de Hoornbla
zer, waarbij hij en passant 
wijst op enkele beroemde 
en beruchte voorvaderen 
van Henk. Eentje maakte 
eeuwen terug het uurwerk 
van de Amsterdamse Ou
dekerkstoren. Een ander 

Duitsers de stad verlaten, 
met achterlating van have 
en goed. Ze vluchtten naar 
omliggende plaatsen als 
Velp en Dieren, sommi
gen vonden onderdak in 
plaatsen in een wijde om
geving rond Apeldoorn. 
Bij de bespreking van de 
briefkaart krijgt ook de 
inhoud aandacht. Heel 
Arnhem is geëvacueerd, 
de stad is afgesloten. Er is 
veel onzekerheid: kranten 
verschijnen niet meer, er 
gaan vele geruchten. Licht 
is er niet, slechts een 
paar keer per dag komt 
er wat water uit de kraan 
en het postverkeer is nog 
maar beperkt mogelijk. 
Postgeschiedenis: altijd 
boeiend. 
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had een wat geweld
dadige inslag en sleet een 
flink deel van zijn leven 
in het rasphuis. Henk's 
opvolger heeft wat meer 
afbeeldingen in het club
blad gestopt en probeert 
een oude traditie nieuw 
leven in te blazen. Jaren
lang schreven Willem van 
de Velde en Jan Kluft stuk
ken ('Monographieën') 
over het postale wel en 
wee van de Zaanstreek. 
Die draad wordt door de 
redactie opgepakt met 
een nieuwe serie: Zaanse 
Stukken. Centraal in de 
eerste aflevering staat een 
briefkaart die in oktober 
1944 verstuurd werd van
uit Velp naar Zaandam, 
met hulp van het Rode 
Kruis. 
Vanaf 17 september 
1944 woedde de slag om 
Arnhem, het is het verhaal 
van de mislukte operatie 
Market Garden. De zware 
gevechten leidden tot een 
noodtoestand voor de 
plaatselijke bevolking. 
Zo'n honderdduizend 
inwoners moesten op 24 
september op last van de 

Digitaal actief 
In een vorige aflevering 
schreef ik nog dat de 
Perfin Club Nederland 
beschikt over een mooie 
en zeer informatieve 
website: wwiD.perjïnclub.nl. 
In het laatste nummer van 
Perfinpost is te lezen dat 
het bestuur een andere 
weg wil inslaan met de 
site. Men vindt dat deze 
hard aan vernieuwing 
toe is, de vormgeving 
is 'onaantrekkelijk' en 
weinig dynamisch en de 
voorbereidingen voor 
een nieuwe website zijn 
gestart. In de eerste helft 
van het volgende jaar is 
die nieuwe site mogelijk 
al in de lucht. 
Ook denkt men erover 
'in de nabije toekomst' te 
stoppen met het blad Per
finpost. De vernieuwde 
website zou de rol van het 
verenigingsblad kunnen 
overnemen. Voor hen 
die geen pc hebben (of 
het werken hiermee niet 
voldoende beheersen) 
moet uiteraard een pas
sende oplossing gezocht 
worden. 



In 2012 hoopt het bestuur 
de 25e verjaardag van 
de vereniging te vieren 
met een jubileumboek. 
Voor andere activiteiten 
hebben de leden nog 
weinig belangstelling 
getoond. Het september
nummer van Perfinpost 
bevat onder meer een 
aardig 'beeldverhaal' van 
Huber van Werkhoven 
(het verscheen eerder in 
Hertogpost) over de firma 
Grasso, een machine
fabriek uit 's-Hertogen-
bosch. 
Grasso gebruikte van 
1924 tot 1938 de firm
aperforatie G.M. In het 
artikel wordt niet alleen 
de oudste geschiedenis 
van het bedrijf geschetst, 
maar worden ook de jaren 
na 1938, fraai geïllu
streerd met frankeerma
chinestempels. In 1958 
vierde het bedrijf zijn 
honderdjarig bestaan en 
verkreeg het predicaat 
'Koninklijk'. In de jaren 
tachtig werd het overge
nomen door het Duitse 
GEA. 'Het kan vriezen 
en dooien. Begin jaren 
negentig was Grasso op 
sterven na dood, nu is het 
bedrijf wereldmarküeider. 
Het leverde onder meer 
de vriesinstallatie voor de 
Hall of the Emirates, de 
grootste skihal ter wereld 
in Dubai.' Als het jubile
umboek van PCN met dit 
soort bijdragen gevuld 
wordt, valt er straks een 
hoop te genieten. 

te weinig bruikbare kopij 
bereikte. Maar altijd kon 
hij rekenen op trouwe 
medewerkers die hem een 
mooi stuk (in het Engels) 
over de Nederlandse 
filatelie toestuurden. Alex 
Nuijten neemt het redac
teurschap nu over. 
Netherlands Philately 
verschijnt zes keer per 
jaar. Hetjulinummer 
geeft informatie over 
nieuwe Nederlandse 
uitgiften, interessante 
websites en publicaties 
over Nederlandse filatelie 
in verschillende tijdschrif
ten. Zo worden de lezers 
o.a. geattendeerd op een 
in Amerika verschenen 
boekje over de (semiof-
ficiele) briefkaarten die de 
boekhandel Huygens in 
1928 deed verschijnen bij 
de Olympische Spelen van 
dat jaar. 
Een uitgebreid artikel 
van Max Lerk belicht 
de vlagstempels met 
de tekst 'Verzend per 
luchtpost' die op initiatief 
van de KLM en de PTT 
vanaf 1926 op brieven en 
brieflcaarten verschenen. 
Dat blijkt een aardig 
verzamelgebied, met ver
rassende mogelijkheden. 
Reclame voor verzending 
per luchtpost werd nodig 
geacht omdat het publiek 
niet volledig overtuigd 
was van de voordelen. 
Immers, voor luchtpost 
gold een hoog luchtrecht 
en het vertrouwen in de 
luchtpost moest nog 

B R I E F K A A R T 

AAN M.V.Veendamner Saol iuia t^ i i e ! t 
V . h , J . ter. Horn. /KCJ''' 

N. V. Grasso's Macbinefabrisken 

Nederlands overzee 
Het 'Magazine' van de 
Amerikaanse 'Society for 
Netherlands Philately' 
(ASNP) hoort misschien 
meer bij de buitenlandse 
tijdschriften, maar aan de 
andere kant is de inhoud 
zo Nederlands, dat we van 
een grensgeval kunnen 
spreken. Veertien jaar 
lang was de redactie van 
dit blad in handen van 
Hans Kremer. Hij moet 
de hele ontwikkeling van 
kroontjespen tot laptop 
meegemaakt hebben. 
Soms was hij de wan
hoop nabij, omdat hem 
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opgebouwd worden. Veel 
mensen verzonden bij 
belangrijke correspon
dentie aanvankelijk voor 
de zekerheid ook een 
brief langs de traditionele 
weg. Hans Kremer zelf 
ging op zoek naar de 
achtergronden van een 
firmaperforatie (AR) van 
de NV Acetylena, een 
maatschappij die zich toe
legde op de verkoop van 
acetyleengas en benzine. 
In 1925 werd de naam 
veranderd in Bataafsche 
Import Maatschappij 
(perfin BIM). De BIM 
was verkoopkantoor van 

Shell-producten. Ook de 
zoektocht naar de achter
gronden van de AR-firm-
aperforatie leverde, met 
hulp van perfin-specialist 
Jan Verhoeven, nog een 
aardige verrassing op. 

BUITENLANDSE BLADEN 

Een goede eerste indruk 
Het maken van een goede 
eerste indruk is heel be
langrijk. Denk maar aan 
een sollicitatiegesprek 
of een bhnd date. De 
Briefmarkenspiegel van 
augustus 2010 breidt deze 
visie uit met de postze
gelverzameling. Hoe dat 
zo? Veel verzamelaars 
kopen op een bepaald 
moment enthousiast 
een voordrukalbum, 
om enig cachet aan hun 
favoriete verzamelgebied 
te geven. Bovendien is 
bij verkoop dan duidelijk 
te zien hoe ver gevor
derd de verzameling is, 
en is een mooi album 
sowieso een bonus. 
Maar dan Volgens het 
artikel maken velen van 
ons er vervolgens een 
potje van. Klemstroken 
worden onnauwkeurig 
scheef afgeknipt. Vooral 
bij zwarte klemstroken 
staat dit meteen erg lelijk. 
Vervolgens worden de 
zegels waar geen valqe 
voor is, eenvoudigweg 
naast de vakjes geplaatst, 
waardoor de harmonie 
weg is. 

gen over een bijzonder 
watermerk of tanding 
wordt nog wel als positief 
beschouwd, maar het met 
een balpen toevoegen 
van catalogusnummer en 
onbelangrijke bijzaken is 
een doodzonde. 
Verder zijn er ook zaken 
als bladen met ezelsoren, 
ontbrekende schroeven, 
een beschadigde band. 
Nu leert de ervaring dat 
als iemand onzorgvuldig 
met dit soort zaken is, 
dat dit meestal ook voor 

watermerk/fosfortype, 
alles om het aantal witte 
vakjes te minimahseren. 
Ook als blanco pagina's 
worden ingevoegd voor 
verdere specialisatie, dan 
dient er volgens de regels 
te worden gewerkt. Blad
zijden moeten "in ba
lans" worden ingedeeld: 
symmetrisch en met niet 
te veel ofte weinig zegels. 
Met name volle asym
metrische bladen worden 
negatief beoordeeld door 
potentiële kopers. 

/ 
Geopend door da 
militaire autoriteit 

de rest geldt. Zegels met 
vette stempels, vouw-
tjes of andere kleine of 
grotere gebreken zijn 
schering en inslag. 
Ook wordt vaak de hand 
gelicht met afwijkende 
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Erger wordt het, als de 
eigenaar de balpen (of het 
potlood) ter hand neemt. 
Met een potlood klein 
opmerkingen toevoe-

watermerken en fosfor-
typen. 
De hokjes zijn vaak 
gevuld met gelijksoortige 
zegels met het verkeerde 

Censuur 
Censuur van poststukken 
in roerige tijden is een po
pulair verzamelgebied bij 
de liefhebbers van postge-
schiedenis. De Schweizer 
Briefmarkenzeitung 5-6 
van 2010 bevat een uitge
breid artikel over censuur. 
Er wordt hier in 2 talen 
een opsomming gege
ven van de verschillende 
soorten censuur. Zoals te 
verwachten is de meeste 
censuur afkomstig uit 
wereldoorlog i en 2, maar 
ook in andere roerige 
tijden wordt veel gecensu
reerd. Denk aan de koude 
oorlog of de bezetting 
van Duitsland net na de 
tweede wereldoorlog. 
Ook de soorten censuur 
zijn heel divers. In de eer
ste plaats is er natuurlijk 
militaire censuur, om te 
voorkomen dat informatie 
over troepenbewegingen 



en posities per ongeluk 
in vijandelijke handen 
komen. Maar ook civiele 
post wordt gecensureerd. 
We bevinden ons nu 
dus op het gebied van 
het onderscheppen van 
berichten van mogelijke 
spionnen en anderen die 
samenspannen met de 
vijand. Verder lezend ont
dekken we andere vormen 
van censuur: censuur op 
de uitvoer van geld (de-
viezencontrole), controle 
onder het krijgsrecht en 
controle op de uitvoer 
van postzegels. Het leuke 
van dit verzamelgebied 
is trouwens dat het gaat 
om een stukje levende ge
schiedenis. De eerste brief 
springt al gelijk in het 
oog, verstuurd van Egypte 
naar Zwitserland met een 
censuur van Egypte zelf 
en nazi-Duitsland, moest 
ik meteen denken aan de 
woestijnrat Rommel met 
zijn Afrikalegioen. 

Entschuldigen mich, ist 
das den Sondernzug nach 
Pankow 
Duitse muziek heeft heel 
lang een reputatie gehad 
van schlagers en volks
zangers.... tot in de jaren 
'80 een jongere generatie 
muzikanten muziek ging 
maken die ook een jonger 
publiek aansprak. Udo 
Lindenberg was al langer 
bezig, maar werd in deze 
stroming (neue Deutsche 
Welle) meegenomen. 
Zijn teksten hebben vaak 

een behoorlijk politieke 
lading, en hij was ook een 
van de eerste Westduitse 
zangers die in het Palast 
der Republik heeft opge
treden (na veel politiek 
gedoe, dat wel). Dat hij 
een veelzijdig kunstenaar 
is, blijkt uit het feit dat 
hij recent een tweetal 
postzegels heeft mogen 
ontwerpen gewijd aan 
twee van zijn bekend
ste songs (Sonderzug 
nach Pankow en Andrea 
Doria). Hij heeft daarmee 
een primeur omdat hij als 
eerste levende Duitse niet-
president op een Duitse 
zegel is vereeuwigd. Wel
iswaar is het getekend, 
maar op het bijbehorende 
mapje staat zelfs zijn foto. 
De Duitse bladen (DBZ, 
Briefmarken Spiegel 
en Philatelie) besteden 
uitgebreid aandacht aan 
deze nieuwe zegels 
voor mij een reden om de 
Sondernzug weer eens 
op mijn mp3-speler te 
zetten. 

Zoek jezelf 
...in de filatelie. In de 
American Philatelist van 
juh 2010 schrijft Ada M. 
Prill over haar "mijn" ver
zameling. Ze geeft hierbij 
een blik in haar verzame
ling waarbij ze zelf het 

thema is. Dit levert een 
prachtige verzameling op. 
Ze begint met haar eigen 
naam, Ada. Ze heeft de 
luxe dat er in de States 
verschillende plaatsen 
zijn die Ada heten. Het 
volgende element is haar 
geboortedatum. Ook 
deze heeft ze als stempel, 
maar ijdel als ze is blijft 
deze geheim. Met goed 
zoeken, blijkt dat veel 
hele persoonlijke dingen 
filatelistisch te vinden 
zijn zoals haar favoriete 
schrijfster Jane Austen, 
haar favoriete schilderij 
van Franz Marc en zelfs 
het gebouw waar ze haar 
man heeft ontmoet. Een 
prachtig idee dat zeker 
het proberen waard is. 

The American Philatelist 
van augustus heeft een 
artikel dat de goedkeuring 
van mijn collega van der 
Vlist zeker zal krijgen. Er 
wordt in het kort uitge
legd wat de verschillen 
zijn tussen nepzegels, 
fantasie uitgiften, postale 
vervalsingen en filatelisti-
sche vervalsingen (fakes, 
bogus, counterfeits and 
forgeries). 

Les Feuilles Macrophiles 
is het tijdschrift van 
« L'union macrophile 
pour I'etude de 1'histoire 
postale ». Het is een fraai 
blad op A4 formaat dat 
drie keer per jaar wordt 
uitgegeven. Het blad geeft 
een breed beeld van de 
postgeschiedenis begin
nend bij de eo-filatelie en 
eindigend bij de nieuwste 
ontwikkelingen op het ge
bied van postale automa
tisering. Het tweede num
mer van 2010 bevat een 

fraai in kleur geïllustreerd 
artikel over de postale 
aspecten van het Itali
aanse wederopbouwfonds 
uit 1945-46. De andere 
artikelen gaan over het 
verzamelgebied Frankrijk. 
Allen zijn geïllustreerd 
met fraaie poststukken 
voor de echte connais-
seurs. De combinatie van 
de Franse taal met het 
hoge niveau van speciali
satie, maakt een en ander 
overigens wel pittig om te 
lezen. Niet iets voor 
's avonds op de bank dus. 

Waarschuwing Haiti 
In de Briefmarkenspiegel 
nummer 7 van 2010 wordt 
in de nieuwtjesrubriek 
een tweetal blokjes van 
Haiti genoemd. Deze zijn 
uitgebracht in verband 
met de aardbeving die 
op 12 januari van dit 
jaar veel schade heeft 
aangericht. De zegels 
tonen allerlei beelden die 
ons bekend voorkomen 
uit het nieuws, zoals de 
puinhopen en de tuin van 

het presidentieel paleis 
die is gevuld met daklo
zen. Prachtig, vooral voor 
thematische collecties. 
De zegels worden gele
verd met een certificaat 
getekend door Ms. Bmile, 
directeur van de poste
rijen van Haiti. 
Maar, ren nu niet te snel 
naar de postzegelwinkel 
(als u nog het geluk heeft 
zo een in de buurt te heb
ben) In de American 
Philatelist van augustus 
2010 staat een ingezon
den brief van de secreta
ris/penningmeester van 
de Haiti Philatelic Society. 
Deze weet te melden dat 
regeringsbronnen inmid
dels hebben gemeld dat 
het een fantasie-uitgifte 
is. Op 8 juni 2010 berich
ten 2 radiostations uit 
Port-au-Prince, dat me
vrouw Margareth Emile is 
ontslagen in verband met 
deze uitgifte. Voor meer 
informatie over deze en 
andere nepuitgiften: 
luiüiü.haitiphilatEJy.or̂  
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Enveloppe met daarop 
aangebracht een 
zegelafdruk van de 
vooroorlogse 5 cent 
zegel, het zogenaamde 
type Veth, zo genoemd, 
omdat Jan Veth de 
zegelontwerper was. De 
briefis op 9 mei 1940 
van Groningen 
verzonden naar Utrecht, 
waar deze naar alle 
waarschijnlijkheid op 10 
mei aankwam. Door de 
crisis in de jaren dertig 

was de staat erop 
gebrand dat zijn 
inwoners hun geld niet 
in het buitenland, maar 
in eigen land uitgaven 
en maakte daarvoor ook 
nog op 9 mei 1940 
reclame door in de 
stempelvlag de slogan 
op te nemen 'Vakantie 
in Vredig Vaderland'. 



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) 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

ATTENTIE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

■lllillllllllllllllllllll 
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13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

Ondergetekende 

Naam: 

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

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

(handtekening). 

Ten name van:, 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

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

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

EUROPA 
ALAND 
8-io-'io. Kerst. 
'Julpost'. Verklede mensen 
met kerstboom. 

6)6 

plein in bazaar, poorten van 
fort, Jame-moskee, Gasim 
Bay-badhuis, Multam- en 
Bukhara-herberg; Shirvans-
hahlar-paleizencomplex. 

AZOREN 
i-6-'io. Ongewervelde 
zeedieren. 
€ 0.32, 0.68, 0.80, 2.-; blok 
€ 2.-; blok € 2.-. krab (Dar-
danus calidus), anemoon 
(Alicia mirabilis), zeester 
(Ophidiaster ophidianus), 
zeeworm (Sabella spallanza-
nii); krab (Plagusia capense), 
zeeëgel (Strongylocentrotus 
purpuratus). 

hTrïinutxidol Miinhi i t dos hvum 

ALDERNEY 
29-7-10. Postzegels van 
Alderney 25 jaar. Herdruk 
met nieuwe waarde van zegel 
uitgegeven in 2008. 
55 p. Hanging Rock en vlag 
van Alderney. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
8-5-'io. Rode Kruis, verplicht 
toeslagzegel. 
0.20 KM. Rood kruis en 
mensenketen. 
22-7-'io. Cultureel erfgoed, 
archeologische opgravingen 
in Skelani. 
0.70,1.50 KM. Tweemaal 
Romeinse grafstenen met 
mozaïek. 

AZERBEIDZJAN 
i5-7-'io. Vlinders, 
o.io, 0.20 m. resp. Argynnis 
alexandra men, Brahmaea 
cristophi. 
ig-7-'io. Historische archi
tectuur. 
0.60 m. Mausoleum van 
Noach in Nakhchivan met 
landkaart. 

26-7-'io. Oude stad van 
Bakoe. 
Tweemaal velletje met o.io, 
0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 
0.60 m.; blok I.- m. Resp. 
Toren van de Maagden, 
Mohammed-moskee, muur 
van fort, Paleismoskee, graf
tombe van Shirvanshahlar, 
gerechtsgebouw; paleis, 

BULGARIJE 
23-7-'io. 150ste geboorte
dag Jugendstil-kunstenaar 
Alphons Maria Mucha (1860-
1939)-
Velletje met tweemaal i.- L. 
Verschillende Werken van 
Mucha met op sierveld 
Portret. 
23-7-'io. 150ste geboortedag 
schilder Yaroslav Veshin 
(1860-1915). 
Tweemaal i.- L. (samen
hangend met tussenveld). 
Verschillende schilderijen 
met paarden. 
30-7-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
1.40 L. Hardlopers en em
bleem Spelen. 

APAPUfl BULGARIA 

1/40 '̂ "A 

eeuwen heen. 
Velletje met achtmaal € 0.43. 
Verdragen van Sevres (1920) 
en Lausanne (1923) met 
document, gouverneurshuis, 
begraafplaats van gevange
nis, standbeeld van vrijheids
strijder Gregoris Afxentiou 
(1928-1957), presidentieel 
paleis, Turkse invasie met 
schilderij 'De zwarte zomer 
van 1974' van Telemachos 
Kanthou, toetreding tot 
Europese unie (2004) met 
ondertekening van acte door 
president Tassos Papadopou-
los, 50 jaar republiek (2010) 
met vlag waarop landkaart. 

1 ̂
 

DENEMARKEN 
25-8-'io. Bekende Denen, III. 
3.50, 6.50, 9.50,12.50 kr. 
Resp. schrijver Dan Turell 
(1946-1993), dichter Tove 
Ditlevsen (1917-1976), schil
der en beeldhouwer Henry 
Heerup (1907-1993), schrijf
ster Dea Trier M0rch (1941). 

25-8-'io. Kunst. 
5.50,18.50 kr. Resp. schil
derij met rozen van Inge 
Ellegaard (1953), object 
met bloem van Kistrine 
RoepstorfF(i972). 

DUITSLAND 
g-g-'io. Gehandicaptenwerk 
St. Johannes 150 jaar. 
€ 0.90. Schilderij van A. Steg-
meyer met slot in Schweins
point. 
g-g-'io. Dag van de Post
zegel. 
€ 0.55. Aanplakbiljet met 
postschip van Hamburg naar 
Helgoland en Norderney. 

CYPRUS 
i-io-'io. Cyprus door de 

g-g-'io. Oktoberfeest 200 
jaar. 
€ 0.55. Feestgangers op een 
carrousel. 

g-g-'io. Voor onze kinderen. 
€ o. 55. Teddybeer en kind. 
g-g-'io. Duitse eenheid 20 
jaar. 
€ 0.55. Feestvierders in 
Berlijn met vlaggen. 

ESTLAND 
5-8-'io. Landhuis. 
5.50 kr. (€ 0.35) Landhuis 
Hiiu Suuremöisa. 

i8-8-'io. Frankeerzegels. 
g.-kr (€0.58), 26.-kr 
(€ 1.66). Resp. posthoorn, 
borduurmotief 

FINLAND 
i3-g-'io. 'Antiek' uit de jaren 
'60 en '70. 
I KI. (€ 0.75). Laarzen, 
telefoon, boeken, spiegel, 
radio, lamp. 

i3-9-'io. Nationaal Park 
Torronsuo. 
I KI. Boom en landkaart. 

i3-g-'io. Herfst. 
Velletje met driemaal i KI. 
Zoetwaterkrab (Holthuisana 
sp.), eland (Alces alces), 
wilde eenden (Anas platyr-
hynchos). Ook velletje met 
brailleschrift. 

GIBRALTAR 
20-8-'io. Luchtvaartgeschie
denis. 
10,42,49 p., £ 2.-; velletje 
met 10, 42, 49 p, £ 2.-. Resp. 
vliegtuig van eerste vrouwe
lijke solovlucht van Barones 
Raymonde de Laroche (1884-
1919), Delag's Zeppelin LZ7, 
Antoinette VII met piloot 
Hubert Lathan (1883-1912), 
Clément-Bayard No. 2; Le 
Canard van Henri Faber, 
Supermarine S.6B, Short 
Sunderland, Saunders-ROE 
Princess. 

GRIEKENLAND 
26-4-'io. Duurzame energie. 
€ o.oi, 0.40, 0.58, 0.72, 2.43, 
2.50. Resp. zonne-energie: 
man groet zon door raam, 
waterkracht: waterwiel en 
waterval met bok, wind
energie: man met fiets en 
windmolen, 'onafhanke
lijke man' met fiets en zon, 
zeilboot op golven en duiven, 
bio-energie: zon en planten 
voor biobrandstof. 

20-6-'io. Unesco'^-wereld-
erfgoed. 
€0.57,0.57,0.70, 0.70. 
Resp. Acropolis in Athene, 
Meteora-klooster, heilig
dom van Apollo in Delphi, 
archeologische plaatsen in 
Mykonos. Alle zegels met 
sierveld voor persoonlijke 
invulling. 

GROOT-BRITTANNIË 
26-io-'io. Frankeerzegels 
'Special Delivery up to loog', 
'Special Delivery up to 500g'. 
Portret koningin Elizabeth II 
in resp. zilverkleur en blauw. 



GUERNSEY 
5-7-'io. National Trust 50 
jaar. 
36 ,45 ,48 , 50, 58,80 p. 
Resp. winkel in Cornet 
Street, narcissenveld bij Jer-
bourg, Martello-toren, poort 
in Ivy, kaap bij Pleinmont, 
watermolen van Quanteraine. 

2g-7-' io. Herdenking evacu
atie 70 jaar geleden. 
36 ,45 , 48, 50, 80 P. Resp. 
mensen met gasmaskers en 
truck, kinderen wachten op 
evacuatie, Duitse soldaten 
verlaten Guernsey, terugkeer 
evacués in Guernsey, bezoek 
koning George VI en prinses 
Elizabeth met kinderen, 
mensen vieren bevrijdings
dag. 
29-7-' io. Vuurtoren. Herdruk 
met nieuwe waarde van zegel 
uitgegeven in 2007. 
55 p. Vuurtoren bij Point 
Robert op eiland Sark. 

HONGARIJE 
30-7-' io. 25ste Formule-i 
race in Hongarije. 
230 Ft. Racewagens en plat
tegrond circuit. 

IERLAND 
26-8-' io. Graveerkunstvan 
Czeslaw Slania (1921-2005). 
Gezamenlijke uitgave met 
Zweden. 
€ 0.55. Danspaar, zegel-op-
zegel Zweden 1975 Yvert 904. 

EIRE 55c 

tHmmmmm 
ITALIË 
3i-7- ' io . Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed'. 
€ 0.60. Theater Sannitico in 
Petrabbondante uit begin 
tweede eeuw. 
jo-S- ' io . 150ste geboortedag 
Joe Petrosino (1860-1909). 
€ 0.85. Portret New Yorkse 
politieagenten bestrijder 
van georganiseerde misdaad 
met deel Vrijheidsbeeld en 
Brooklynbrug. 

JERSEY 
i2- io- ' io . Archeologie, 
opgravingen bij grot van St. 
Brelade. 
39.45> 55. 60, 80 p. Resp. 
hoofden van Neanderthaler 
mannen en tanden, wolhari-
ge neushoorn (Coelodobtha 
antiquitantis) en schedel, 
wolharige mammoet (Mam-
muthus primigenius) met 
tanden en slagtanden, ge
reedschappen van vuursteen, 
reuzenhert (Megaloceros 
gigantheus). 

26-8-' io. looste geboortedag 
Moeder Teresa (igio-1997). 
60 den. Portret katholieke 
zuster en oprichtsters orde 
'Zusters van Naastenliefde'. 

MAN 
24-io- ' io . Geschiedenis in de 
kunst, interneringskampen 
op Man. 
35 .36 . 55. 67 p-, £1-32.1-72-
Schilderijen van scènes uit de 
kampen resp. 
'Three legged Postman' 
met slak en schildpad van 
Bertram, 'Peveril Camp, Peel' 
met gebouwen van Herbert 
Kaden, 'Live at Palace Camp' 
met mannen achter hekwerk 
van Ivre Goth, 'Douglas, 
Isle of Man' met vogels van 
Herman Fochenbach, 'Vio-
lonist at Aorchan Camp' van 
Ernst Eisenmayer, 'Portrait 
of Klaus E. Heinrichaan' van 
Kurt Schwitters. 

Tmm 

100 jaar wisselbaan. 
€ I.-. Stoomlocomotief k.k. 
Stb. Reihe 199 op traject 
Aspang-Friedburg. 
25-9-'io. Dag van de Sport. 
€ I.-. Rodelaars Andreas en 
Wolfgang Luger met Olympi
sche gouden medailles. 
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i - i i - ' i o . Frankeerzegels. 
'Standard Letter' (36 p), 
Priority Letter'(39 p), 'UK 
Letter'( 45 p). Landkaart met 
leeuwen op achtergrondkleu-
ren resp. rood, blauw, groen. 

MOLDAVIË 
i-7- ' io. Strijd tegen AIDS*. 
1.20 L. Hart en injectienaald 

NOORWEGEN 
20-8- ' io. Noorse televisie 
50 jaar. 
Viermaal 'A Innland'. Kinder
programma's : verschillende 
poppen uit bekende series; 
personen uit komische 
series: Rolf Kirkvaag (1920-
2003), Robert Stoltenberg 
(1965), Rolf Wesenlund 
(1936), Trodd-Vigo Torger-
sen (1952); personen uit 
ontspanningsprogramma's: 
ErikDiessen (1922-1999), 
Dan B0rge Aker0 (1951). 
Ivar Dyrhang (1949), Anne 
Grosvold (1950); bekende 
tv-personen: Arne Scheie 
(1944), Ingrid Espelid Hovig 
(1924), Erik Bye (1926-2004), 
Ragnhild Saethun Fj0rtoft 
(1947)-

PORTUGAL 
i9-7- ' io. Rock in Portugal. 
€ 0.32, 0.47, 0.57, 0.68, 0.80, 
I.-, blok € 2.50. Muziek
groepen en Cd's, resp. Rui 
Veloso:'AirBand' met auto, 
Heroi's do Mar: 'Helden van 
de Zee' met kruis, GNR: 
'Psicopatria' met brug en 
zwemmers, UHF: 'A Flor da 
Pele' met bandleden, Xutos 
& Kicks: '88 ' met getal 88, 
Moonspell: 'Wolfheart'met 
wolven; Quarteto i i i i : met 
'La Lenda de el-rei D. Sebas-
tiäo' met schepen. Op alle 
zegels een gitaar. 

MONACO 
23-8-' io. Eerste postvlucht 
met elektrisch vliegtuig. 
€ 0.95. Vliegtuig type MC 30E 
op traject Monaco-Nice. 

LETLAND 
5-8-'io. Spoorweghistorie. 
0.40 Lvl. Stoomlocomotief 

OOSTENRIJK 
6-9-'io. Oriënt Express. 
Gezamenlijke uitgave met 
Roemenië. 
Velletje met tweemaal € 0.65. 
Historische stoomlocomo
tieven met resp. gezicht op 
Salzburg, voormalige Roe
meense koninklijke zomer
residentie Sinaia. Op rand 
landkaart met traject, station 
Parijs-Oost, reuzenrad in 
Wenen, moskee Aya Sofia in 
Istanboel. 

ROEMENIË 
2g-7-'io. Karpaten. 
I.-, 1.60 L.; blok 9.10 L. Resp. 
man met verrekijker en land
schap, rotsformatie 'Sfinx 
van Bucegi'; nationaal park 
Retezat. 
i2-8- ' io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
Blok 8.10 L. Boeken, me
daille, beeldmerk Spelen, 
academische baret. Op rand 
stadion en mascottes. 

LITOUWEN 
7-8-' io. Archeologische 
vindplaats Kernave. 
Tweemaal 3 . - Lt. Verschil 
lende afbeeldingen van 
vindplaats. 

i7-9- ' io . Centrum Weten
schappelijk Onderzoek. 
€ 0.58. GrifFelkoraal (Stylop-
hora pistillata). i4-9- ' io . Gewijde kunst in 

Oostenrijk. 
€ I,-. Crucifix uit abdij van St. 
Peter in Salzburg. 

MACEDONIË 
8-5-'io. Macedonië voorzitter 
Europese Raad. 
18 den. Mensen en landkaart. 

{IfirUHKA M; 

i7-9- ' io. TER*-treinen in 
Monaco. 
€ 1.35. Trein in tunnel en 
roltrappen. 
i7-g- ' io . Goochelaars- en 
illusionistenfestival 'Magie 
Stars' 50 jaar. 
€ 1.40. Affiche met konijnen 
en hoge hoed. 

i4-8- ' io. Bergmeren. 
Gezamenlijke uitgave met 
Argentinië. 
2.10, 3.10 L. Resp. Nahuel 
Huapi-meer (Argentinië), 
Balea-meer (Roemenië). 

i4-9- ' io . OPEC^ 50 jaar. 
€ 1.40. Jubileumembleem. 
i7-g- ' io . Borduurkunst 'Petit 
Point'. 
€ 2.65. Bloemmotief in lijst. 
ig-g- ' io . Serie 'Spoorwegen', 

RUSLAND 
7-6-'io. 275ste geboortedag 
schilder Dimitry Levitsky 
(1735-1822). 
Tweemaal 10.50 r. Schilde
rijen: 'Zelfportret', 'Portret 
van harpiste G.I. Alymovoy' 
met harp. 



8-6-'io. Historisch en cultu
reel erfgoed. 
Blok 25.- r. (ruitvormig 
zegel). Eiland Valaam met 
klooster. Doorlopend beeld 
op rand. 

i8-6-'io. Stichting van voor
malige residentie keizerlijke 
familie Tsarskoe Selo 300 
jaar geleden. 
Velletje met driemaal 
15.- r. Egyptische poorten, 
standbeeld dichter Aleksandr 
Poesjkin, Catharina-paleis. 
28-6-'io. Kunst, iconen. 
Gezamenlijke uitgave met 
Servië. 
Tweemaal 15.- r. (samenhan
gend). Aartsengel Michael, 
Madonna met Kind. 
2-7-'io. Vladiwostok 150 jaar. 
15 r. Gezicht op stad vanaf 
baai met Tokarev-vuurtoren 
en stadswapen. 

i4-7-'io. ]J.ussische regio's. 
Tweemaal 10.- r. Bryansk: 
trein, Joodse Autonome Re
gio: fontein en standbeeld. 
26-7-'io. Landtong Kurskaya. 
Tweemaal 10.50 r. (met 
tussenstrook en doorlopend 
beeld). Duinlandschap. 
30-7-'io. Hoofddeksels van 
Tatarstan. 
Viermaal 11.- r. (ook samen
hangend). Kalfak (19e eeuw), 
Kattashi (19e en 20e eeuw), 
Kamchat burek (19e eeuw), 
lyebeteika (19e en 20e eeuw). 

2-8-'io. Ferapontov-klooster. 
Blok 30.- r. Kloostergebou-
wen met op rand afbeelding 
St. Nicolaas. 
20-8-'io. Historie van Rus
sische Kozakken. 
Velletje met driemaal 12.- r. 
Don Kozakken, Koeban 
Kozakken, Terek Kozakken. 
Op alle zegels paard met man 
en vrouw in kleding van eind 
19e eeuw. 

SERVIË 
i3-8-'io. 50ste bijeenkomst 
trompetspelers in Guca. 
50.- Ndin. Muzikanten en 
trompetten. 
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SLOVENIË 
8-5-'io. Rode Kruis, ver
plichte toeslagzegel. 
€ 0.13. Embleem Rode Kruis 
en vlinders. 

SLOWWKIJE 
i7-9-'io. Kasteel Topol'camy. 
€ 0.40 (met label voor per
soonlijk zegel). Middeleeuws 
kasteel bij Podhradie. 

TURKIJE 
Mei '10. Frankeerzegels. 
0.25, 0.80, i.io, 3.55 NTL. 
Verschillende portretten van 
oud-president Kemal Atatürk 
(1881-1938). 

VATICAAN 
20-9-'io. 20oste geboortedag 
Frederic Chopin (1810-1849). 
€ 0.65. Portret Pools-Franse 
componist met muziekparti
tuur. 

20-g-'io. 20oste geboortedag 
Robert Schumann (1810-
1856). 
€ I.-. Portret Duitse compo
nist met muziekpartituur. 
20-9-'io. 200ste geboortedag 
paus Leo XIII (1810-1903). 
€0.65. Portret. 

20-9-'io. Heropening apos
tolische bibliotheek. 
€ 0.65, 0.85. Resp. mozaïek 
met gekruisigde Christus, 
heiligen Cosmas en Dami-
anus. 

WIT-RUSLAND 
24-7-'io. Gouden medaille-
winnaars Olympische Spelen 
2008 Peking. 
Velletje met viermaal i.ooo r. 
Andrei Aramnau (gewicht
heffen tot 105 kg), Aleksama 
Miankova (kogelslingeren), 
Aliasandr en Andrei Bahda-
novich (kano C2), Aliaksei 
Abalmasau en Artur Litvin-
chuk en Vadzim Makheu en 
Ramon Piatrushenka (kano 
K4). 

IJSLAND 
i6-9-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
165.- kr. Hoogspringeren 
boeken. 
lö-g-'io. Eerste gasverlich-
ting in Reykjavik 100 jaar 
geleden. 
450.- kr. Gaslantaarn. 

i6-9-'io. Vifilsstaóir-sanato-
rium 150 jaar. 
'Bref Innanlands 100 g' 
(90.- kr). Gebouw en bedden. 

9-8-'io. Locomotieven en 
stations. 
Tweemaal i.ooo r. (ook 
samenhangend). Locomotief 
S-Class en Vilenski-station in 
Minsk, locomotief Sch-Class 
en station in Mogilyov. 

io-8-'io. Libel. 
900, i.ooo, 1.400,1.500 r. 
(ook samenhangend). Ver
schillende afbeeldingen van 
Ophiogomphus cecilia. Alle 
zegels met pandabeeldmerk 
WWF*. 

i6-9-'io. Jaar van de Biodi
versiteit. 
Velletje met tweemaal 90.- kr. 
Silhouetten van verschillende 
dieren. 

ZWEDEN 
26-8-'io. Graveerkunst 
Czeslaw Slania (1921-2005). 
Gezamenlijke uitgave met 
Ierland. 
Velletje met driemaal 12.- kr. 
Vikingschaal, harnas van 
Erik XIV (1533-1577), 
danspaar zegel-op-zegel 
1975 Yvert 904. 

i8-8-'io. Paddestoelen. 
500, 500, i.ooo, i.ooo r. 
Resp. Clavariadelphus pistil-
laris met koolmees (Parus 
major), Langermannia gigan-
tea met grauwe kiekendief 
(Greus pygargus), Hericium 
coralloides met boomklever 
(Sitta europaea). Sparas-
sis laminosa met vlinder, 
Polyporus umbellatus met 
spitsmuis. 

26-8-'io. Schrijvers van 
misdaadromans. 
Velletje met vijfmaal 6.- kr. 
Portretten van: Maj Sjöwall 
(1935) en Per Wahlöö 
(1926-1975) met helikopter, 
Henning Mankell (1948) met 
handschoen en slachtoffer, 
Liza Marklund (1962) met 
politieauto, Hasan Nesser 
(1950) met pistool, Stieg 
Larsson (1954-2004) met 
computer. Op alle zegels vin
gerafdrukken, kogelgaten en 
bloedspatten in doorlopend 
beeld. 

26-8-'io. Lekkernijen. 
Viermaal 'Brev' (in boekje); 
'Brev', 12.- kr. resp. meisje 
met pepermuntstok, gema
rineerde zalm "Gravad Lax' 
met citroen, man met taart, 
gefermenteerde haring in 
blikje; wafels met kruip
braam (Rubus chamae-
morus), knäckebröd en 
Västerbotten-kaas. 

BUITEN EUROPA 
ARGENTINIË 
24-7-'io. Eerste vergadering 
nationale regering 200 jaar 
geleden. 
Blok $ 5.-, Schilderij van 
Guillermo da Ré. Op rand 
handtekeningen. 

i4-8-'io. Internationale boe
kenbeurs in Frankfurt. 
$ 7.- Portret van schrijver 
Jorge Francisco Isodoro 
Borges (1899-1986). 
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i4-8-'io. Bergmeren. 
Gezamenlijke uitgave met 
Roemenië. 
$ 1.50,7.-. Resp. Balea-meer 
(Roemenië), Nahuel Huapi-
meer (Argentinië). 

ARUBA 
29-7-'io. Vincent van Gogh 
(1853-1890). 
200, 250, 305, 500 c. Schil
derijen resp. 'Zelfportret 
met grijze hoed', 'Zonne
bloemen', 'Sterrennacht', 
Korenveld met kraaien'. 

AUSTRALIË 
29-6-'io. Adoptiehonden. 
Vijfmaal 60 c. Zie melding 
7-8/529. Betreft wijziging 
waarden in verband met ver
hoging posttarieven. Gemeld 
is vijfmaal 55 c. 
i3-7-'io. Hulpdiensten. 
Viermaal 60 c. Zie melding 



6/453- Betreft wijziging 
waarden en uitgiftedatum in 
verband met verlioging post-
tarieven. Gemeld is i5-6-'io 
en viermaal 55 c. 
4-8-'io. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Bangkok 2010. 
Velletje met 5, 5, 60, 60 c. 
Vissen: tweemaal Siganus 
Corallinus, Balistoides 
conspillum, Plectorhinchus 
chaetodonoides. Op rand 
Grand Palace in Bangkok 
met boom en tentoonstel
lingsembleem. 

BAHAMAS 
i8-6-'io. Slag om Engeland 
70 jaar geleden. 
15,25, 50, 65,70,80 c. 
Verschillende portretten van 
Sir Winston Churchill {1874-
1965) met uitspraken. 

BANGLADESH 
2-8-'io. Inheemse bevol
kingsgroepen. 
Vel met twintigmaal 5.-1. 
(samenhangend). Viermaal 
Chakma, viermaal Marma, 
viermaal Mru, viermaal Tri-
pura, viermaal Pangkhua. 

2-8-'io. 25ste Aziatische 
internationale postzegelten
toonstelling Bangkok. 
Velletje met tweemaal 20.-1. 
Monument Raj Banbihar in 
Rangamati, tempel Buddha 
Chadu Jadi in Bandarban. Op 
rand beeld met pagodes en 
beeldmerk tentoonstelling. 

BARBADOS 
23-5-'io. Wereldkampioen
schap zeilen Fireball-klasse. 
10, 50, 90 c , $ 1.75, 2.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van deelnemende zeilboten. 
Op alle zegels beeldmerk 
kampioenschap. 

BHUTAN 
2g-4-'io. Regionale samen
werking, i6e bijeenkomst 
Saarc*. 

Velletje met achtmaal 10 nu; 
blok 25 nu. Resp. vlag van 
Afghanistan, Bangladesh, 
Bhutan, India, Maldiven, 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka; 
vlaggen van hiervoor ge
noemde landen. 

BOTSWANA 
9-4-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika, Sapoa*, gezamenlijke 
uitgifte met iWauritius, Na
mibië, Zuid-Afrika, Zambia, 
Swaziland, Zimbabwe, 
Malawi, Lesotho. 
Velletje met negenmaal 'Post
card Rate' (rond te maken). 
Deel van bal met mascotte 
en negenmaal verschillende 
silhouetten van voetballers 
en verschillende vlaggen van 
deelnemende Sapoa-landen. 

BRAZILIË 
i6-8-'io. Persoonlijke zegels, 
Esperito Santo. 
Twaalfmaal '10 Porte Carta 
Comercial' (met aanhangsel 
voor persoonlijk zegel). Gra
nieten rotsformatie 'Monnik 
en Non' bij Itapemirim, 
streekgerecht visstampot 
Muqueca Capixada, stadje 
Itauna, Passagem-brug 
(Vitoria), Anchieta-paleis 
(Vitoria), berggebied 
Sierra Caparaó, Blauwe rots, 
Cebola-rotssteen (Vitoria). 
Kuststad Guarapari, haven 
van Vitoria, badplaats Curva 
da Jurema, Da Penha-kloos-
ter(VilaVelha). 
i-g-'io. Serie 'voetbalclubs'. 
R$ 1.05. Jubileumbeeld
merk Sportclub Corinthians 
Paulista. 

7-9-'io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
Viermaal R$ 1.05 (samenhan
gend). Wapenschild, vlag, 
staatszegel, volkslied. 

20-9-'io. 13e Conferentie 
Gpspa*. 
R$ 2.-. Beeld van Rio de 
Janeiro: Christus de Verlos
ser, aquaduct Arcos da Lapa, 
promenade van Copacabana, 
carnavalsdansers met beeld
merk conferentie. 
2i-9-'io. Jaar van de Biodi
versiteit. 
Velletje met tweemaal 
R$ 2.40. Biologische 
tomaten, veld met biologi
sche bladgroenten. Op rand 
beeldmerken Internationale 
Postzegeltentoonstelling 
Portugal 2oro en Jaar van de 
Biodiversiteit. 

CAYMANEILANDEN 
30-6-'io. Schelpen. Aanvul
ling melding september. 
25, 75 c. (klein formaat 
zelfklevend). Resp. Chlamys 
ornata, Vexillum pulchellum. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
25-7-'io. Componisten. 
1.20,1.20, r.20, 4.50 y. Deel 
van partituur met resp. Jo
hann Sebastian Bach (1685-
1750), Joseph Haydn (1732-
1809), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791), Ludwig 
van Beethoven (1770-1827). 

CHRJSTMASEILAND 
i7-8-'io. Pregatvogel. 
Velletje met 60, 60 c , $ 1.80, 
1.80. Verschillende afbeel
dingen van Fregata andrewsi 
resp. baltsend mannetje, paar 
vogels met jong, vrouwtje 
met jonge vogel, mannetje in 
vlucht. Alle zegels met pan
dabeeldmerk WWF*. Ook 
velletje met de vier zegels. 

COCOS (KEELING) 
EILANDEN 
i5-9-'io. Bloemen. 
60, 60 c , $ 1.15,1.15. Zie 
melding 7-8/529. Betreft 
wijziging waarden en uitgif
tedatum in verband met ver
hoging posttarieven. Gemeld 
is 22-6-'io en tweemaal 50 c. 
en tweemaal $1.10. 

COLOMBIA 
i4-7-'io. Departement 
Noord-Santander 100 jaar. 
Velletje met vijfmaal $ 6.000. 
Landkaart, regeringsgebouw. 
Nationaal Park Los Esto-
raques, Catatumbo-rivier, 
kathedraal Santa Ana de 
Ocafia, kathedraal Santa 
Clara. 
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24-7-'io. Departement 
Guaini'a. 
Vel met twaalfmaal $ 6.000. 
Departementswapen, 
Mavicure-berg, bloemen 
(Schoenocephalium tereti-
folium), stroomversnelling 
bij Cualé, reiger (Ardea 
alba), kunstnijverheid van 

rotan en aardewerk uit Gur-
ripaco, huizen in Remanso, 
petroglyfen bij El Coco, 
monument van de prinses 
in Inirida, zonsondergang 
Inirida-rivier, riviermondin
gen van Guaviare en Inirida. 
Indiaanse kinderen in Paujili. 

26-7-'io. Kadettenopleiding 
Almirante Radilla 75 jaar. 
$ 500. Nautische kaart met 
sextant en zwaard. 
3-8-'io. Tera Pizarro de 
Angulo. 
$ 5.900. Portret van promo
tor schoonheidswedstrijden. 

COSTARICA 
24-8-'io. Nationale Parken, 
bedreigde vogels. 
Velletje met 400, 400, i.ooo, 
i.ooo Cs. Resp. Platalea ajaja. 
Icterus mesomelas, Harpia 
harpya, Morphus guianensis. 

FILIPPIJNEN 
29-7-'io. Tuberculosevereni-
ging 100 jaar. 
7.-, 9.- P.; blok 26 P. Resp. 
tweemaal activiteiten; 
oud-president Manuel L. 
Quezon (1878-1944) op anti 
tuberculose-zegel van 1925. 

GAMBIA 
i5-4-'io. Elvis Presley (1935-
1977)-
Velletje met viermaal 30.- D. 
Verschillende foto's van 
Amerikaanse zanger en ac
teur met gitaar en microfoon. 
24-5-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2020 Zuid-
Afrika. 
Tweeëndertig maal 20.- D. 
Nationale vlaggen in 
voetbalvorm van: Alge
rije, Argentinië, Australië, 
Brazilië, Chili, Denemarken, 
Duitsland, Engeland, Frank
rijk, Ghana, Griekenland, 
Honduras, Italië, Ivoorkust, 
Japan, Kameroen, Mexico, 
Nederland, Nieuw-Zeeland, 
Nigeria, Noord-Korea, 
Paraguay, Portugal, Servië, 
Slovenië, Slowakije, Spanje, 
Uruguay, Verenigde Staten, 
Zuid-Afrika, Zuid-Korea, 
Zwitserland. 

8-6-'io. Michelle Obama 
(1964). 
Blok 65.-D. Portret pre
sidentsvrouw Verenigde 
Staten. 
8-6-'io. Nascar*, autocou
reurs. 
Velletje met viermaal 25.- D. 
David Ragan, Carl Edwards, 
Greg Biffle, Matt Kenset. 
8-6-'io. Frankeerzegels, 
muziekinstrumenten uit het 
Mandingo-keizerrijk. 
I.-, 2.-, 3.-, 5.-, 6.-, 7.-, 10.-, 
15.-, i8.-, 25.-, 30.-, 35.-, 
50.-, 65.-. 100.-, 200.- D. 
Resp. tabala (drum), bugarab 
(drum), riity (snaarinstru
ment), kontingo (luit), bo-
longbato (snaarinstrument 
gemaakt van kalebas), twee
maal kora (luit), balafongo 
(xylofoon), tabala, bugarab, 
riity, kontingo, bolongbato, 
tweemaal kora. 

GUATEMALA 
i7-3-'io. Upaep*, traditio
neel speelgoed. 
0.50,1.-, 6.50, 8.- Q. Resp. 
'capirucho', vlieger, jojo, 
draaitol. 

6-8-'io. José Ernesto Monzon 
(1917-2003). 
2.- Q. Portret tekstdichter en 
zanger met gitaar. 

GUINEE 
7-i2-'07. Ruimtevaarders. 
Velletje met 3.000,10.000, 
15.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Resp. Alvin Drew 
(1962), Daniël Michio Tani 
(1961), Clayton Anderson 
(1959); Drew; Tani; Ander
son. 
20-i2-'07. Rode Kruis. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. 
Resp. Henry Dunant (1828-
1910), Gustave Moynier 
(1826-1910), Guillaume-
Henri Dufour (1787-1875) en 
Adriana Karembeu (1971), 
Dufour, Moynier, Karambeu 
en Dunant; Dunant; Moynier; 
Dufour en Violet Jessop 
(1887-1971) met prins Henri 
(1984)-

20-i2-'o7. 90ste Sterfdag 
Buffalo BILL. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse buffeljager 
en kermisreiziger William 
Frederick Cody 'Buffalo 
Biir(i846-igi7) met bizon 
(Bison bison). 
20-i2-'07. Klimaatopwar-
ming. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. 
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Resp. gouverneur Californië 
Arnold Schwarzenegger 
(1947) met bestrijding bos
brand, Brits wetenschapper 
William Grove (i8ii-i8g6) en 
neushoorn (Ceratotherium 
simum), Amerikaanse oud-
politicus en milieuactivist Al 
Gore (1948) en Groenland, 
Gore en neushoorn. Grove en 
Groenland, Schwarzenegger; 
Schwarzenegger; Grove met 
brandstofcel en windkracht
installatie. Gore met kind. 
20-i2-'o7. Viemamoorlog. 
Velletje met zesmaal 5.000 E; 
driemaal blok 25.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse generaal 
William Westmoreland 
(1914-2005), Amerikaanse 
oud-president Lyndon B. 
Johnson (1908-1973) en 
Vietnamees militair leider Vo 
Nguyen Gidp (1911). 
20-i2-'07. loe sterfdag 
Jacques-Yves Cousteau (1910-
1997)-
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. Ver
schillende afbeeldingen van 
Franse natuurwetenschap
per en diepzeeduiker met 
zeedieren. 
2o-i2-'o7. Shinkansen-
treinen. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. Ver
schillende afbeeldingen van 
Japanse hogesnelheidstrein. 
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20-ia-'o7. Auto's. 
Driemaal velletje met zes
maal 5.000 F.; negenmaal 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van auto's rond 
1930 met portretten van Al 
Capone (1899-1947), Henry 
Ford (1863-1947), Ettore 
Bugatti (1881-1947). 

GUINEE-BISSAU 
io-3-'o8. Olympische Spelen 
2008 Peking. 
Velletje met viermaal 175 F. 
Voetbal, wielrennen, judo, 
tafeltennis. 
io-3-'o8. Winnaressen Vre-
desnobelprijs. 
Velletje met viermaal 350 F.; 
velletje met viermaal 450 F.; 
blok 2.500 F.; blok 3.000 F. 
Resp. Wangaari Maathai 
{1940), Rigoberta Menchü 

^ Tum (1992) Bertha von 
— Suttner (1843-1914), Jane 
° Addams (1860-1935); Emily 
^ Green Balch (1867-1961), 
"j Betty Williams (1943), Mai-
J read Corrigan (1944), Moeder 
L̂  Teresa (1910-1997); Maathai; 
'T Moeder Teresa. 

io-3-'o8. Schakers. 
Velletje met viermaal 350 F.; 

velletje met viermaal 450 F.; 
velletje met viermaal 500 F.; 
velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F.; blok2.500 F.; 
blok 3.000 F.; blok 3.500 
F. Resp. Paul Morphy 
(1837-1884), Wilhelm 
Steinitz (1871-1928), Emauel 
Lasker (1868-1941) José Raul 
Capablanca (1888-1942); 
Alexander Aljechin (1892-
1946), Max Euwe (1901-
1981) Michail Botwinnik 
(1911-1995) Wassih Smyslov 
(1921); Michail Tal ((1936-
1992), Tigran Petrosjan 
(1929-1984), Boris Spasski 
(1937); Robert James Fischer 
(1943-2008), Anatoli Karpov 
(1951), Gary Kasparov (1963), 
Wladimir Kramnik (1975), 
Viswanathan Anand (1969); 
viermaal Fischer. 
io-3-'o8. Vuurtorens. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Portland 
Head (VS), Peggy's Cove (Ca
nada), Cordouan (Frankrijk), 
Bishop Rock (Groot-Brittan-
nië); Peggy's Cove. 
io-3-'o8. Overlijden Sir Ed
mund Hillary (1919-2008). 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Resp. verschil
lende afbeeldingen Nieuw-
Zeelandse bergbeklimmer en 
ontdekkingsreiziger. 

io-3-'o8. 80ste geboortedag 
Paus Benedictus XVI (1927). 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
io-3-'o8. Chinees keramiek. 
Velletje met zesmaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
werken van de keramist Xing 
Liangkun (1955). 

INDIA 
i-8-'io. Gemenebest Spelen 
2010 in India. 
Tweemaal 5.- R, Jawahar Lal 
Nehru-stadion, Talkatora-
stadion. Ook velletje met 
beide zegels. 

2-8-'io. Syed Mohammed Ali 
Shihab Thangal (1936-2009). 
5.- R. Portret politicus. 
i4-8-'io. Vethahiri Maharashi 
(1910-2006). 
5.- Portret van spiritueel 
leider en Yogagoeroe met 
gebouw. 

2i-8-'io. P. Jeevanandum 
(1907-1963). 
5.- R. Portret vrijheidsstrijder 
en communistenleider. 

INDONESIË 
5-3-'io. Buitenactiviteiten. 
Tweemaal i.ooo, driemaal 
1.500 Rp. Resp. tweemaal 
kabelbaan, wildwatervaren, 
parachutespringen, berg-
klimmen. 

5-6-'io. Milieubescherming. 
Tweemaal 1.500 Rp. (samen
hangend); blok 5.000 Rp. 
Resp. kind en bananenplant 
met vogel en schapen, we
reldbol; handen met plantje. 
Driemaal 1.500 Rp. (samen
hangend). Moskee Kauman 
in Jogjakarta, portret oprich
ter Ahmad Dahlan (1868-
1923), studenten en gebouw. 
3-7-'io. Islamitische hervor
mingsgezinde moslimor
ganisatie Muhammaddiyah 
100 jaar. 
Driemaal 1.500 Rp. (samen
hangend). Moskee Kauma 
(Jogjakarta), portret op
richter Haji Ahmad Dahlan 
(1868-1923), studenten en 
gebouw. 
6-7-'io. Traditionele gerech
ten. 
Zevenmaal 1.500 Rp. (sa
menhangend). Sup Lobster 
kelapa Muda (west Sulawesi) 
Gulai Ikan kembalang (Be-
gkulu), Ayam Cincane (oost 
Kalimantan), SateUdang 
Penwk Asam Manis (Jambi), 
Lempah Kuning (Banka 
Belitung) Asam Padeh Baung 
(Riau), Lapis Palaro (noord 
Maluku). 

IRAN 
Febr. '10. Siervissen. 
3.100, 6.400 Ris. Resp. 
Chaetodon semilarvatus, 
Paracanthurus hepatus. 

JAPAN 
i-6-'io. Scènes uit de herin
nering. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Tweemaal koeien met 
schuren (doorlopend beeld), 
tweemaal vrouw met ganzen 
in de sneeuw (doorlopend 
beeld), tweemaal boer
derij met tractor, koe en 
schuren (doorlopend beeld), 
tweemaal boerderijen met 
schuren en koe (doorlopend 
beeld), kinderen met slee in 
de sneeuw en hut met boten, 

vader met kinderen en boot 
op rivier. 

i-7-'io. Omagari-vuurwerk-
festival. 
Velletje met tienmaal 50 yen. 
Verschillende afbeeldingen 
van vuurwerk. 

8-7-'io. Reizen in Japan, we
gen over Seto-binnenzee, II. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Tweemaal brug (doorlo
pend beeld), tweemaal 
jodoji-tempel (doorlopend 
beeld). Boeddhabeeld, 
pagode, Oyama-graftombe, 
Oomishima-brug, tweemaal 
Imabari-kasteel (doorlopend 
beeld). 

23-7-'io. Dag van het brieven 
schrijven. 
Velletje met vijfmaal 50 yen. 
(samenhangend); velletje 
met tienmaal 80 yen (samen
hangend in paren). Resp. 
portretten van dichters Koko 
Tenno, Ise, Sakino-daisojo 
Gyoson, Yushi Naisinnoke-
no-Kii, Sutokuin; vijfmaal 
werken van voornoemde 
dichters. 

2-8-'io. Houtsneden. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende houtsneden 
van Utagawa Hiroshige 
(1797-1858), Kitagawa Uta-
maro (1797-1858), Toshusai 
Sharaku (1770-1825). 
9-8-'io. Wet lokale autono
mie prefectuur Fukui 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Dinosaurus, narcissen, 
bloemenveld bij Mikatago, 
bloeiende boom bij ruïnes 
van Asakura Clan, krab met 
zee en rotsen. 
2i-9-'io. Japanse luchtvaart 
100 jaar. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Vliegtuigen: dubbeldekker 
van Franse vliegtuigbouwer 
Henri Farman (1874-1958), 
eendekker van Duitse 
vliegtuigbouwer Hans Grade 
(1879-1946), Waturu Ken, 
YS-ii, Asuka, T-4, B747-400, 
US-2, MRJ, HSTP. 

KAAPVERDIË 
Jun. '10. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
40.-, 50.-, 60.-, 100.- e. Resp. 
silhouetten van voetballers 
met mascotte, voetballers 
met beeldmerk kampioen
schap, voetballers met 
mascotte, silhouetten van 
voetballers met wereldbeker. 

KAZACHSTAN 
i-6-'io. Stad Temirtau 50 
jaar. 
32 t. Jubileumembleem met 
landkaart en staalarbeider. 
i-6-'io. Moderne architec
tuur. 
32 t. Vermaakscentrum 
'Khan Shatyr' in Arkana. 

i2-6-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
240 t. Embleem kampioen
schap. 
27-6-'io. Wapenschild van 
stad Aktyubinsk. 
10 t. Wapenschild met grif
fioen (leeuw met kop en 
vleugels van arend). 

KIRGIZIË 
26-6-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
24.-, 30.-, 42.-, 60.- s. (ook 
ongetand). Resp. voetballers 
en beeldmerk, voetballers 
en wereldbeker, voetballers 
en beeldmerk, doelman en 
wereldbeker. 

KIRIBATI 
i4-4-'io. Slag om Engeland 
70 jaar geleden. 
25, 40, 50, 75 c , $ I.-, 1.50; 
blok $ 3.- Glas-in-loodtamen 
uit kapel van Biggin Hill 
Monument in Londen resp. 
vliegtuig en auto, ridder en 
vlag, parachute inpakken, 
controlekamer, reddings
dienst, RAF*-wapen; portret 
piloot Sir Douglas Bader 
(1910-1982) met op rand Spit
fire, krijtkust en beeldmerk 
Douglas Bader Foundation. 

KOEWEIT 
25-2-'io. Nationale feestdag. 
25, 50,150 f Resp. roofvogel 
en gebouwen, roofvogel en 
portretten van emir Sabah al-
Ahmed al-Dschabir al-Sabah 
(1929) en kroonprins Nawaf 
al-Ahmed al-Jaher al-Sabah 
(1937), gebouwen en twee 
portretten (zie hiervoor). 



KOREA ZUID 
297'io. Week van de 
Filatelie. Tweemaal 250 w. 
(driehoekig samenhangend). 
Zegelopzegel: Yvert 1091 en 
1092 uitgegeven in 1982. Ook 
velletje met de twee zegels. 

58'io. Prehistorische 
dieren. 
Tweemaal 250, tweemaal 
340 w. (ook samenhan
gend). Resp. Herrerasaurus, 
Coelophysis, Plateosaurus, 
Rlojasaurus. 
238'io. 23e Wereldcongres 
lufro*. 
340 w. (achthoekig). Bomen. 

LIBERIA 
4i'io. Chinese dierenriem
zegels 30 jaar. 
Vel met twaalfmaal $ 15.. 
Tekens van dierenriem in cir
kel: draak, slang, paard, ram, 
aap, haan, hond, varken, rat, 
os, tijger, konijn. 
256'io. Abraham Lincoln 
(18091865). 
Drie velletjes met elk 
viermaal $ 80.. Resp. twee 
velletjes met verschillende 
afbeeldingen van Amerikaan
se oudpresident; portret, 
Lincoln met hoed, borstbeeld 
op Mount Rushmore. Op 
rand toespraak 'Gettysburg 
Address'. 
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256'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 65.; 
blok $ 160.. Resp. verschil
lende groepen padvindsters; 
padvindster en embleem. 

LIBIÉ 
i8i ' io.PAPU*30Jaar. 
500 Dh. Kaart van Afrika, 
duif met brief, postzegels 
met vlinders, vergrootglas. 

5 0 0 >uji i,iïi,^*.jjijujïij«uia.(/a» 
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23'io. Afkondiging gezag 
van het volk 33 jaar geleden. 
500 Dh. Portret leider iWuam
mar Abu Minya alGaddaffi 
(1942), stadion en 'Groene 
Boekjes'. 

273 ' io. 22e bijeenkomst 
Arabische Liga. 
500 Dh. Landkaart en vlag
gen. 
i6'io. OPEC* 50 jaar. 
i.ooo Dh. Jubileumembleem, 
vlaggen van aangesloten lan
den, landkaart Libië, palm
boom, oliebron, gebouw, 
satellietantenne, oliedruppel 
met wereldkaart. 
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MALDIVEN 
226'io. Vogels. 
Velletje met zesmaal 8. Rf.; 
blok 30. Rf. Resp. Phaeton 
lepturus, Sterna hirundo, Li
mosa lapponica, Dromas ar
deola, Numenius phaeopus, 
Himantopus himantopus; 
Eudynamys scolopacea. 

226'io. Reptielen. 
Velletje met viermaal 15.
Rf; velletje met tweemaal 
15. Rf.; Resp. schildpad 
(Lepidochelys olivacea), 
schildpad (Chelonia mydas), 
slang (Lycodon auticus), 
hagedis (Calotes versicolar); 
schildpad (Caretta caretta 
gigas), schildpad (Herma
dactylus frenatis). 
226'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
Velletje met viermaal 16. Rf; 
blok 30. Rf. Verschillende 
afbeeldingen met padvind
sters. 
226'io. Elvis Presley (1935

1977)
Viermaal blok 25. Rf. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
acteur uit film 'Girls, Girls, 
Girls'. 
226'io. Verkiezing John F. 
Kennedy (19171963) 50 jaar 
geleden. 
Twee velletjes met viermaal 
15. Rf. Resp. portret oud
president Lyndon B. Johnson 
(19081973), driemaal portret 
Kennedy; portret Kennedy, 
penning van Pulitzerprijs, 
Burgerrechtenakte 1964, vlag 
Peace Corps. 
226'io. Zeeschelpen. 
10,12,16,18 Rf.; velletje 
met viermaal 15 Rf. Resp. 
Conus abbas. Conus amadis. 
Conus bengalensis, Pinctada 
margaritifera; Harpa costata, 
Phallium fimbria, Zoila 
friendii, Cyprae leucodon 
tenuidon. 

MALEISIË. 
i7'io. Frankeerzegels, 
bloemen. 
30, 50, 60, 70, 80, go sen, 
I., 2. RM. Resp. Nelum
bium nelumba, Hydrangea 
macrophylla, Bougainvillea, 
Hippeastrum reticulator. 
Hibiscus rosa sinensis, Ipo
moea indica, Camna orienta

lis. Allamanda cathartica. 

Malaysia j«. 8Ósen 

i57'io. Bedreigde natuur
lijke woongebieden. 
60, 70, 80 sen. Rivier met ot
ter, zee met schildpad, jungle 
met tapirs. 

3i7'io. Dappere strijders. 
60, 70, 80 sen. Medaille 'Ster 
van Eer' met resp. soldaten 
met geweren, vier mannen en 
een vrouw, politieman met 
geweer. 
io8'io. Traditionele streek
maal tijden. 
Vijfmaal 60 sen (samenhan
gend); vijfmaal 80 sen (sa
menhangend); velletje met 
driemaal i. RM (ruitvormig). 
Verschillende gerechten uit 
diverse regio's. 

MAURITIUS. 
g4'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. Sapoa*, gezamenlijke 
uitgifte met Botswana, Nami
bië, ZuidAfrika, Zambia, 
Swaziland, Zimbabwe, 
Malawi, Lesotho. 
Velletje met negenmaal 7 Rs. 
(rond te maken). Deel van bal 
met mascotte en negenmaal 
verschillende silhouetten van 
voetballers en verschillende 
vlaggen van deelnemende 
Sapoalanden. 

58'io. AlIdrissi (i ioo

1165). 
27 Rs. Portret van geograaf 
en botanicus. 

MEXICO 
i68'io. Dag van de grootou
ders. 
$ 7.. Opa, oma en klein
dochter. 

238'io. Mexicaans olie
instituut. 
$ 7.. Boortoren en oliedrup
pel. 

MONTSERRAT 
i88'io. Wilde bloemen van 
Montserrat. 
$ i . io, 2.25, 2.50, 2.75, 5.; 
blok $ 7.. liesp. Wedelia ca
lycina, Odontonema nitidum, 
Crotalaria retusa, Catharan

thus roseus, Lantana camara; 
Rondeletia buxifolia. 

MOZAMBIQUE 
309'o9. Luchtschepen 
en vliegtuigen. Zes velletje 
met zesmaal 33 mt.; zes 
blokken 175 mt. Resp. 
zweefvliegtuig 'Albatros' 
van Fransman JeanMarie Ie 
Bris (18171872), luchtschip 
van Fransman Henry Gif
fard (18251882), vlieger 
van Brit George Cayley 
(17731857), motorvlieger 
van Fransman Clément Ader 
(18411925), vliegtuigvan 
Fransman Felix du Temple 
(18231890), 'vliegende auto' 
van Roemeen Traian Vula 
(18721950); vlieger van 
Duitser Gustav Weisskopf 
(18741927), vliegtuigvan 
Amerikanen gebroeders 
Orville (18711948) en Wilbur 
Wright (18671912), vliegtuig 
14Bis van Braziliaan Alberto 
Santos Dumont (18731932), 
vliegtuig van Fransman 
Henri Farman (18741958), 
vliegtuig van Fransman Louis 
Blériot (18721936), vliegtuig 
'Duif' van Oostenrijker Ed
mund Rumpler (18721940); 
vliegtuigen resp. Fokker Dr. 
A, Handley Page, Winstead 
Special, Boeing P26B, 
Mitsubishi Ki15, Nakajima 
Ki27; vliegtuigen resp. 
Messerschmitt Bf109, B29 
Superfortress, Yak 9, Avro 
Lancaster, Kawasaki Ki6i, 
Northrop P61 Black Widow; 
vliegtuigen resp. Saab J35J, 
Sukhoi SU30MKI, A7 
Corsair, Boeing 747, Mya
sishchev M55, Aero L3g 
Albatros; vliegtuigen resp. 
TU 144, F105 Thunderchief, 
North American XB50A, 
SR71 Blackbird, Concorde 
102, F16 XL; vliegtuigen resp. 
driedekker van Brit John 
Stringfellow (17991883); 

Nieuport 28; Aichi D3A; 
Corsair F4U; EFii i ; A2. 

309'o9. Ruimtevaart. Twee 
velletjes met zesmaal 33 mt.; 
twee blokken 175 rat. Resp. 
Spoetnik i, Wostok i, Explo
rer I, Skylab, Mir, Apollo i i ; 
Venture Star, Ares, Discovery, 
Dawn, Spaceship One, Phoe
nix; Saljoet len Telstar; Raket 
V2; SS6 Sapwood. 

MYANMAR 
86'io. 60 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Chinese 
Volksrepubliek. 
100 k. Standbeeld van drie 
grondleggers en gebouwen 
in China en Myanmar met 
vlaggen. 

NAMIBIË 
94'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. Sapoa*, gezamenlijke 
uitgifte met Botswana, Mau
ritius, ZuidAfrika, Zambia, 
Swaziland, Zimbabwe, 
Malawi, Lesotho. Aanvulling 
meldingen 5/380 en 6/457. 
Velletje met negenmaal 'Post
card Rate' (rond te maken). 
Deel van bal met mascotte 
en negenmaal verschillende 
silhouetten van voetballers 
en verschillende vlaggen van 
deelnemende Sapoalanden. 
68'io. Christuskerk 100 
jaar. 
Blok $ 5.. Kerkgebouw. 

NIEUWCALEDONIÉ 
o6o8'io. Olympische 
Jeugdspelen 2010 Singapore. 
75 F. Verschillende sporters. 

o6o8'io. FortMueo. 
75 F. Militair fort uit 1880. 
o6o8'io. Kathedraal van 
Noumea 120 jaar. 
i.ooo F. St. Jozefkathedraal. 



NIEUWZEELAND 
48'io. Frankeerzegels, 
mooie plekjes. 
$ 1.20,1.90, 2.40, 2.90, 3.40. 
Resp. Mitre Peak in Milford 
Sound, landschap met bootje 
bij Queenstown, aanlegstei
ger in Rotoruameer, walvis
staart bij Kaikoura, bootje en 
brug in Christchurch. 

48'io. Rugby. 
60 (klein), 60 (groot) c , 
$ 1.90 (klein), 1.90 (groot). 
Viermaal 'zilveren varen', 
embleem van rugbybond. 

PALAU 
i-j-'io. Congresgebouw 
Capitol 
Velletje met driemaal $ i.. 
Gebouw van dagelijks 
bestuur, congresgebouw, ge
bouw van rechterlijke macht. 

PITCAIRNEILANDEN 
85'io. Internationale Post
zegeltentoonstelling London 
2010. 
Velletje met 80 c , $ i., 3.50. 
Frankeerzegels uitgegeven 
in 2007 resp. stuurwiel, 
boegbeeld en schip, sextant. 
Op alle zegels deel van land
kaart. Op rand beeldmerk 
tentoonstelling. 

' PITCAIRN ISLA' 

i88'io. Onderzoek onder
watervulkanen 'Hotspots'. 
80 c , $ 1.20,1.50, 3. (sa
menhangend met tussen
veld). Resp. onderzoeksschip 
'l'Atlanta', onderzeeër 'Nau
tile', duiker maakt foto's, 
onderzeeër nadert vulkaan. 
Op tussenveld vulkanen. 

POLYNESIË 
68'io. Fruit. 
100 F. Mango. 

i78'io. too jaar fosfaatwin
ning bij Makatea. 
70,100,140 F. Resp. bedrijfs
gebouw, stoomlocomotief, 
haveninstallatie in Temao. 

SIERRA LEONE 
lOg'oS. Padvinderij. 
Velletje met driemaal opdruk 
2.800 op 600 Le. Zegels 
uitgegeven in 1998 (Yvert 
25822584). Bekende Ame
rikaanse padvinders resp. 
oprichter William D. Boyce 
(18581929), astronaut Guion 
Bluford (1942), astronaut El
lison S. Onikuza (19461986). 
io3'o8. Vogels. 
Velletje metachtmaal 
opdruk 2.800 op 600 Le. 
Zegels uitgegeven in 1999 
(Yvert 26682675). Bubulcus 
ibis, Merops bullockoides, 
Psittacus erithacus, Merops 
oreobates, Alcedo cristata, 
Merops albicollis, Mycteria 
ibis, Spreo hildebrandti. 
4i'io. Chinese dierenriem
zegels 30 jaar. 
Vel met twaalfmaal 800 Le. 
Tekens van dierenriem: 
draak, slang, paard, ram, 
aap, haan, hond, varken, rat, 
os, tijger, konijn. 
4i'io. Chinees Nieuwjaar*, 
Jaar van de Tijger. 
Velletje met tweemaal 
8.000 Le. Tweemaal tijger. 
Op rand doorlopend beeld 
van tijgerkop. 

i76'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
Velletje met viermaal 
2.700 Le.; blok $ 8.000 Le. 
Resp. verschillende groepen 
padvindsters; padvindster 
brengt groet. 

SINGAPORE 
48'io. Nationale monu
menten. 
I", 2"'', 55, 65, 80 c , $ I.IO; 
blok $ 2.. Resp. voormalig 
ziekenhuis Bowyer Block, 
voormalige universiteit Col
lege of Medicine, nationaal 
monument Command 
House, klokkentoren 
van Chinese hogeschool, 
voormalige Rafflescollege, 
gebouw van voormalige 
medische opleiding Tan Teek 
Guan; details van hiervoor 
genoemde gebouwen. 

229'io. Kent Ridge Park. 
2"'', 65, 80 c., $ i.io (samen
hangend). Oorlogsmuseum 
met militairen en bloemen, 
houten brug en buulbuul 
(Pycnonows zeylanicus) met 
bloemen, zeearend (Haliaee
tus leucogaster) met bloe
men en paviljoen, gebouw 
met planten en bloemen. 

SRI LANKA 
242'io. Liefdadigheidsin
stelling overheidspersoneel 
100 jaar. 
5. Rs. Embleem organisatie 
en werkende mensen. 

ST.LUCIA 
278'io. Gemeente Gros
Islet 25 jaar. 
95 c. Kerk en eiland. 

ST.VINCENT; 
GRENADINEN 
i5'o8. Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927) aan 
Verenigde Staten. 
$ 2. Portret. 
276'o8. WestIndische 
Universiteit 60 jaar.io, 30, 
90 c , $ 1.05; blok $ 6.. Resp. 
wapen, papierrol, gebouw 
van medisch centrum, jubi
leumembleem; wapen met 
papierrol en embleem. 
i8'o8. Europees kampioen
schap voetbal in Oostenrijk 
en Zwitserland. Vel met 
zestienmaal 65 c ; velletje 
met zesmaal $ 1.40; vijf vel
letjes met vijfmaal $ 1.40; tien 
velletje met viermaal $ 1.40. 
Resp. zestienmaal deelne
mend team; team Oostenrijk 
met stadions in Innsbruck 
en Bazel; team Kroatië met 
stadion in Geneve; team 
Tsjechië met stadion in Bern; 
team Frankrijk met stadion 
in Zürich; team Duitsland 
met stadion in Klagenfurt; 
team Spanje met stadion 
in Wenen; team Polen met 
stadion in Salzburg; team 
Griekenland; team Italië, 
team Nederland; team Por
tugal; team Roemenië, team 
Rusland; team Zweden; team 
Zwitserland; team Turkije. 
ig'oS. Coöperatieve bank 
op St. Vincent 50 jaar. 
10, 30, 90 c , $ 1.05; blok 
$ 6.. Resp. jongelui, man, 
vrouw, man; bankgebouw. 

SURINAME 
77'io. Orchideeën. 
Velletje met 'A', SR$ 0.55, 
I., 1.50, 2., 2.50, 3., 4.50, 
5., 6.50, 7., II.. Resp. 
Laeliocattleya, Coelogyne 
mooreana, Phalaenopsis, 
Calanthe, Maxillaria fucata, 
Cymbidium erythrostylum, 
Cymbidium Beaumont, 
Cattleya portia, Miltoniopsis 
portelet, Sophrolaeliocattleya 
marlon, Dendrobium thwai
tesii, Ascocenda vernon. 

'%fM»H 

SYRIË 
2009. Frankeerzegel. 
Tweemaal £ lo. Portret 
president Bashar alAssad 
(1965) met verschillende 
kaderkleuren. 
83'io. Herdenking Maart
revolutie. 

£ 25. Deel van tandwiel, boek 
en landkaart. 
2i3'io. Moederdag. 
£ 10. Hand met roos. 

UaAAAAA ' 
i5'io. Dag van de arbeid. 
£ 25. Deel van tandwiel en 
arbeiders. 
i74'io. Nationale dag. 
£ 50. Vlag en paard. 
Mei 'lo. Internationale bloe
mententoonstelling. 
Vijfmaal £ 25 (samen
hangend). Verschillende 
bloemen. 

Juni '10. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
Tweemaal £ 25 (samenhan
gend); blok £ 50. Tweemaal 
voetballers en beeldmerk; 
beeldmerk en wereldbeker. 

SWAZILAND 
94'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. Sapoa*, gezamenlijke 
uitgifte met Botswana, Nami
bië, ZuidAfrika, Zambia, 
Mauritius, Zimbabwe, 
Malawi, Lesotho. 
Velletje met negenmaal 'E', 
(rond te maken). Deel van bal 
met mascotte en negenmaal 
verschillende silhouetten van 
voetballers en verschillende 
vlaggen van deelnemende 
Sapoalanden. 

TAIWAN 
io8'io. Zeeschelpen. 
NT$ 5., 5., 12., 12.. Resp. 
Thatcheria mirabilis. Tibia 
martinii, Stellaria solaris, 
Rap arapa. 
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TANZANIA 
46'io. John F. Kennedy 
(19171963) 50 jaar geleden 
gekozen tot president van 
Verenigde Staten. 
Velletje met viermaal 
1.400 Sh.; velletje met 
viermaal 1.400 Sh. Resp. 
driemaal foto Kennedy, 
Kennedy met ruimtecapsule 
Friendship 7; Kennedy met 
oudpresident Dwight D. 
Eisenhouwer (18901969), 
Kennedy met echtgenote 
en kinderen, Kennedy met 
echtgenote, portret. 

THAILAND 
28i'io. Wenszegels. 
Zesmaal 3. B. 'Sawasdee': 
groetend cartoonfiguur, 
verjaardagswens: taart met 
kaarsen, 'Bedankt': gerbe
rabloemen, 'Ik hou van jou': 
harten, 'Ik mis je': maansik
kel en sterren, 'Welkom': 
kaart met ballonnen. 
303'io. Frankeerzegel. 
3. B. Postbesteller met 
pakjes. 
24610. Hoofdpostkantoor 
Bangkok 70 jaar. 
3., 3., 5. B. Afbeelding 
zegel Siam uit 1906 en 
'Garuda'beeld, afbeelding 
zegel Siam uit 1906 en beeld 
van zittende man, hoofdpost
kantoor. 
237'io. Provinciale emble
men, V. 
Velletje met tienmaal 
3. B. Lop Buri, Lampang, 
Lamphun, Loei, Si Sa Ket, 
Sakon Nakhon, Songkhla, 
Samn, Samut Prakan, 
Samut Songkhram. Op rand 
olifanten. 
48'io. Nationale communi
catiedag. 
3. B. Portret prins Prisdang 
(18511932) en UPU*
embleem. 
48'io. 25ste Aziatische 
internationale postzegelten
toonstelling Bangkok, II. 
15., 15., 25., 25. B.; blok 
25. B. (ook ongetand). 
Vijfmaal zijden pauw. 

L 
58'io. Orchideeën. 
Viermaal 3. B. Rhynchostylis 
gigantea Speckle, Rhyn
chostylis gigantea Kultana 
Strain, Rhynchostylis gigan
tea var. alba, Rhynchostylis 
gigantea var. rubrum. 

78'io. Literatuur erfgoed. 
3.B. Kinderen. 
i28'io. Frankeerzegels. 
Tweemaal 3. B. Vlag, nati
onale bloem (Cassia fistula 
Linn). 
log'io. 150ste geboortedag 
koningin Sri Savarindira 
(18621955), I. 
Viermaal 3. B. Verschillende 
afbeeldingen van grootmoe
der van koning Bhumibol. 
i79'io. Koninklijke Thaise 
Munt 150 jaar. 
Tweemaal 5. B. (samenhan
gend). Munten en gebouwen. 



lo-g-'io. Nationale Jongeren
dag 25 jaar. 
3.-B. Kinderen. 

TOGO 
i-4-'io. Michael Jackson 
(1958-2009). 
Twee velletjes met elk 
viermaal 250 E; blok i.ooo F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger. 

i5-6-'io. Witbuikschubdier. 
Aanvulling melding sept. 
Viermaal blok 550 F. 
(ongetand). Verschillende 
afbeeldingen van Phataginus 
triscuspis. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF*. 

TOKELAU 
22-i2-'og. Munten van de 
Pacific. 
50 c , $ I.-, 2.-, 2.50. Resp. 
1 peso Chih 1875, Britse 
soeverein 1911, halve kroon 
Nieuw-Zeeland 1950, $ 10 
Tokelau 1997. 

12-2-10. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Tijger**. 
Blok $ 4.-. Tijger. 

TRISTAN DA CUNHA 
i6-7-'io. Britse historie, II. 
Achtmaal 35 p. Slag van 
Agincourt (1415), Thomas 
Becket (1128-1170), Slag van 
Trafalgar (1805), constructie 
en transport (periode 1750-
1850), vrouwenkiesrecht 
(1928), Grote Depressie 
(crisisjaren '30), draadloze 
tijdperk. Tweede Wereldoor
log (1939-1945). 

UGANDA 
24-6-'io. Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 
Velletje met viermaal 
1.600 Sh. Verschillende foto's 
van paus. 

URUGUAY 
23-7-'io. Diplomatieke 
betrekkingen met Roemenië 
75 jaar. 
$ 37. Vlaggen en beeld van 
wolf met Romulus en Remus. 

io-8-'io. Frankeerzegels, 
beroepen. 
$ 17.-, 25.-, 30.-. Resp. 
karrentrekker op paard, 
visverkoper, ijscoman. 

VERJENIGDE NATIES 
2i-io-'io. Inheemse volken. 
Velletje met zesmaal 
US$ 0.44; Velletje met 
zesmaal Zw.fr. 1.30; velletje 
met zesmaal € 0.65. Mensen 
afkomstig uit resp. Thailand, 
tweemaal Frans Polynesiè, 
Papoea-Nieuw-Guinea, twee
maal Australië; Australië, 
Brunei, tweemaal Tanzania, 
tweemaal Frans Polynesië; 
tweemaal Frans Polynesië, 
tweemaal Tanzania, Indone
sië, Namibië. 

VERENIGDE STATEN 
2i-io-'io. Wintervakantie, 
naaldbomen en coniferen. 
Viermaal 'Forever'. Pinus 
ponderosa, Juniperus virgi-
niana. Picea pungens, Abies 
balsamea. 

2i-io-'io. Kerst. 
44 c. Engel met luit. Deel uit 
schilderij van Melozzo da 
Forli (1438-1494). 

VIETNAJM 
30-7-'io. Bloemen, bolge
wassen. 
3.500,10.500 d. Resp. 
Zephyranrfies carinata, Zep-
hyranthes cecilia. Op beide 
zegels pandabeeldmerk 
WWF*. 

i-8-'io. Vissende kat. 
2.000, 2.500,4.500, 
10.500 d. Verschillende af
beeldingen van Prionailurus 
viverrinus. Alle zegels met 
pandabeeldraerk WWF*. 

WALLIS EN FUTUNA 
i2-3-'io. Koraalriffen. 
10, 20, 30, 40 F. (samen
hangend). Verschillende 
koraalsoorten. 
2-4-'io. Pasen. 
135 F. Houten beeld van Jezus 
aan het kruis. 

28-4-'io. Moederdag. 
105 F. Hartvormige bloemen
krans. 
Juni '10. Duurzame energie. 
Tweemaal 400 F. (met tus-
senlabel). Verschillende 
afbeeldingen van zonnepa
nelen. 

ZIMBABWE 
9-4-'io. Wereldkampioen
schap Voetbal 2010 Zuid-

Afrika, Sapoa*, gezamenlijke 
uitgifte met Botswana, Nami
bië, Zuid-Afrika, Zambia, 
Swaziland, Mauritius, 
Malawi, Lesotho. 
Velletjemet'Z','E','A','Z', 
$ o.10, 0.15, 0.25. 0.50. 0.75 
(rond te maken). Deel van bal 
met mascotte en negenmaal 
verschillende silhouetten van 
voetballers en verschillende 
vlaggen van deelnemende 
Sapoa-landen. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
28-5-'io. Tweede filatelis-
tische beurs in Paviljoen 
Gabriel. 
€ 0.56. Evenementengebouw 
in Parijs. 

27-7-'io. Eerste sterfdag 
Joseph Wilfred Msika (1923-
9009). 
'Z', 'A', 'E', 'R'. Verschillende 
portretten van minister en 
vlag. 

ZUID-AFRIKA 
9-4-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. Sapoa*, gezamen
lijke uitgifte met Botswana, 
Namibië, Mauritius, Zambia, 
Swaziland, Zimbabwe, Ma
lawi, Lesotho. 
Velletje met negenmaal 5.75 
R. (rond te maken). Deel 
van bal met mascotte en 
negenmaal verschillende 
silhouetten van voetballers 
en verschillende vlaggen van 
deelnemende Sapoa-landen. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
a6-io-'io. Macquarie-eiland. 
60, 60 c , $ 1.20,1.20. Zie 
melding 7-8/534. Betreft 
wijziging waarden in verband 
met verhoging posttarieven. 
Gemeld is tweemaal 55 c en 
tweemaal $1.10. 

'•: Gebruikte afkortingen; 

AIDS Acquired Immune Defi
ciency Syndrome 

Gpspo Gouucrnment Postage 
Stamps Printers Associa
tion 

lufro International Union of 
Forest Research Organiza
tions 

Nascar National Association Jor 
Stock Car Auto Racing 

OPEC Organization o/Petro
leum Exporting Countries 

PAPU Pan African Postal 
Union 

RAF Royal Air Force 
Saarc South Asian Association 

for Regional Cooperation 
Sapoa Southern Afi-ica Postal 

Operators Association 
TER Transport Express Regio

nal 

Upaep Unio'n Postal de las Ame
ricas y Espafio y Portugal 

UPU Uniuersele Post Unie 
WWF World Wildlife Fund 

'•'•: Chinese dierenriem (zodiak): 
Jaar uan de Tijger i5-2-'io 
tot 2-2-'ll. 

EERBETOON VOOR GRAVEUR CZESLAW SLANIA. 
De Ierse en Zweedse poste
rijen hebben onlangs zegels 
uitgegeven met ontwerpen 
van de wereldberoemde post
zegelgraveur Czeslaw Slania. 
In een gemeenschappelijke 
uitgifte herinneren zij aan de 
vele zegels die Slania, die in 
2005 is overleden, voor vele 
posterijen heeft ontworpen. 
Slania, die in Polen werd 
geboren als zoon van een 
mijnwerker, was in de 
Tweede Wereldoorlog actief 
in het verzet tegen de Duitse 
overheersers. Hij maakte zich 

verdienstelijk als vervalser 
van documenten. Na de 
oorlog bekwaamde hij zich 
in de graveerkunst aan de 
kunstacademie van Krakau 
en hierna kreeg hij een baan 
bij de drukkerij van Poolse 
postzegels. Het eerste door 
hem ontworpen Poolse zegel 
werd uitgegeven in 1951. Hij 
verhuisde later naar Zweden 
en graveerde talrijke zegels 
voor de Zweedse posterijen. 
Maar niet alleen de Zweden 
maakten van zijn diensten 
gebruik. Wereldwijd maakte 

hij voor in totaal 28 landen 
ontwerpen. De Zweedse 
koning Gustaf Adolf VI 
benoemde hem in 1974 
tot 'hofgraveur'. De Polen 
bleven niet achter en in 1999 
ontving hij voor zijn vele 
verdiensten voor de Poolse 
natie de 'Commander Order 
of Poland'. Czeslaw Slania 
overleed in 2005 en vond zijn 
laatste rustplaats in zijn ge
boorteland op het Rakowic-
ki-kerkhof in Krakau. 

http://Zw.fr
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WAAR ZOUDEN WE ZIJN ZONDER DE TREIN? 

Op de een of andere 
manier doen treinen het 
altijd goed op postzegels. 
Ze spreken blijkbaar tot 
de verbeelding van veel 
verzamelaars, want de 
diverse postdiensten 
beelden ze graag af. De 
afgelopen maanden zijn 
er verschillende treinen-
zegels uitgegeven, waar
van er een aantal hier de 
revue zullen passeren. 

Helden op het spoor 
De Royal Mail kwam met 
een uitgifte gewijd aan het 
glorieuze stoomtijdperk. 
In stemmig zwart-wit krij
gen we een aantal loco
motieven voorgeschoteld 
die liefhebbers nog steeds 
doen verlangen naar een 
nostalgische rit per trein. 
Het zijn robuuste voor
beelden van locomotieven 
die Stephensons Rocket 
(i), de eerste stoomloco

motief, doen verbleken. 
Dankzij de trein verdwe
nen de afstanden tussen 
de steden en begon het 
grote reizen. Rond de Eer
ste Wereldoorlog was de 
trein uitermate populair 
als vervoermiddel (2-5). 
Tegen die tijd was de 
concurrentie op het Britse 
spoor moordend, maar 
liefst 120 maatschappijen 
probeerden de gunst van 
de reiziger te winnen. Ze 
deden dat door de snel
heid van hun treinen op 
te voeren. Steeds betere 
locomotieven zorgden 
daarvoor, waarbij de aëro
dynamica een belangrijke 
rol speelde (6). Daarnaast 
moesten de locomotieven 
als visitekaartje van de 
maatschappij ook een lust 
voor het oog zijn. Som
mige locomotieven, zoals 
The Flying Scotsman, 
waren zelfs zo beroemd 

dat mensen speciaal voor 
hen naar het spoor gingen 
als ze voorbijkwamen. 
De King George V van de 
Great Western Railway 
ging zelfs op tournee in 
de Verenigde Staten! In 
de jaren zestig was het 
plotseling afgelopen met 
al deze helden. Op een ist 
class zegel is een van de 
laatste stoomlocomotie
ven afgebeeld, de Evenmg 
Star (7). Deze werd nog 
in i960 gebouwd op de 
werkplaats van de inmid
dels genationaliseerde 
spoorwegen in Swindon. 
Al na Vijfjaar werd de 
locomotief uit de dienst 
genomen, maar kan nog 
wel in het spoorwegmu
seum te York bewonderd 
worden. Wie "Evening 
Star locomotive" op You-
tube als zoekterm invult, 
kan de locomotief in actie 
zien. De moeite waard! 
Voor wie geïnteresseerd 
is in Britse treinen is het 

misschien nog aardig 
om te weten dat in 1975, 
1980,1985,1999, 2003, 
2006 en 2007 de Royal 
Mail ook al zegels met 
treinen uitgaf. 

Luxe 
Als we het hebben 
over treinen die tot de 
verbeelding spreken 
dan valt daar zeker ook 
de roemruchte Orient 
Express onder. Al was 
het alleen maar vanwege 
Agatha Christies' 'Moord 
op de Orient Express' of 
de James Bondfilm 'From 
Russia with love', waarin 
de trein een belang
rijke rol speelt. De Oriënt 
Express staat synoniem 
voor luxe en een tijd 
dat de luxe slechts voor 
een zeer beperkte groep 
bereikbaar was. Op 5 juni 
1883 vertrok de trein voor 
de eerste keer uit Parijs 
richting het huidige Istan-
boel. De reistijd die het 

hotel op wielen over een 
afstand van ruim 3.100 
kilometer aflegde was 70 
uur. Gezien alle luxe en 
comfort aan boord was 
dat voor de welgestelde 
reizigers geen straf 
De trein van de Compag
nie Internationale des 
Wagons-Lits kwam een 
aantal keer opvallend 
in het nieuws. In 1891 
ontspoorde de trein ten 
westen van Istanboel door 
een actie van een Griek. 
Hij wist vier mannen te 
ontvoeren en liet die pas 
vrij, nadat hij een aanzien
lijk bedrag aan losgeld in 
ontvangst had genomen. 
Een paar jaar later werd 
een Franse diplomaat in 
zijn coupé vermoord en 
na de Tweede Wereld
oorlog, toen de trein al 
veel van zijn oude glans 
had verloren, werd een 
Amerikaanse militaire at
taché door agenten uit het 
Oostblok beroofd. Nadat 
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steeds meer delen van 
de lijn Parijs-Istanboel 
geschrapt werden, viel in 
december 2009 definitief 
het doek, toen ook het 
laatste stuk Straatsburg-
Wenen werd opgeheven. 
Ter herinnering aan de 
Oriënt Express gaven 
Oostenrijk (8,9) en Roe
menie een gemeenschap
pelijk velletje uit, waarop 
de trein nog in volle glorie 
te bewonderen is. 

Steil 
Zowel verzamelaars van 
treinen als die van alles 
wat met het bovennatuur
lijke te maken hebben, 
zullen blij zijn met de 
uitgifte van Zwitserland. 
Ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Niesen 
kabelspoorlijn verscheen 
een postzegel (10). Aan 
het eind van de 19 eeuw 
waren er allerlei plannen 
om een spoorlijn aan te 
leggen, waardoor het 
mogelijk werd om mak
kelijk de top van de berg 
de Niesen te bereiken. 
Wegens het gebrek aan 
financiële middelen kon 
een dergelijke spoorlijn 
echter niet gerealiseerd 
worden. Toch bleef men 

met de gedachten spelen 
om het project tot een 
goed einde te brengen, 
wat uiteindelijk aan het 
begin van de 20ste eeuw 
toch lukte. In 1906 begon
nen de werkzaamheden 
die zouden leiden tot de 
opening van een spoorlijn 
die reizigers van het op 
693 meter hoogte gelegen 
Mülenen naar de top van 
de berg op 2337 meter 
hoogte kon brengen. 
In vroeger dagen had
den maar weinigen het 
aangedurfd de hellingen 
van de berg te betreden. 
Men geloofde er namelijk 
heilig in dat de berg werd 
bewoond door berggees
ten en draken. Er deden 
afschuwelijke verhalen de 
ronde over mensen die op 
bloeddorstige wijze om 
het leven waren geko
men. Toen in de 19 eeuw 
het toerisme voorzichtig 
een aanvang nam, zagen 
ondernemende bewo
ners van de streek hun 
kans schoon. Zij boden 
gefortuneerde reizigers 
de gelegenheid om op een 
ezeltje naar de top van de 
berg te gaan, waar hen 
een adembenemend uit
zicht wachtte. Het was het 

begin van een succesvolle 
toeristenindustrie, die de 
streek geen windeieren 
heeft gelegd. Sinds 1910 
kan de toerist met aan
zienlijk minder inspan
ning de berg op over een 
spoor, dat op sommige 
plaatsen een hellingsper
centage van 68% heeft. 
Van geesten en draken 
wordt tegenwoordig niets 
meer vernomen. 

Klimaatreis 
Een ander staaltje van 
knap constructiewerk 
wordt herdacht met een 
andere postzegel van de 
Zwitserse post (11). Ook 
de 61 kilometer lange Ber-
nina spoorlijn viert haar 
eeuwfeest. Vandaag de 
dag maken jaarlijks meer 
dan I miljoen reizigers 
gebruik van deze spoor
lijn. Onderweg genieten 
zij van adembenemende 
vergezichten. Wie van St. 
Moritz naar Tirano reist 
maakt een tocht langs de 
extremen van het klimaat: 
van de gletsjers naar de 
palmbomen. Sinds 2008 
staat deze spoorlijn op de 
Unesco lijst van wereld
erfgoed. 

Water 
Wie van mooie vergezich
ten houdt, kan ook zijn 
hart ophalen in Australië. 
Een aantal spoorlijnen 
doorkruist daar het land 
van oost naar west en 
van noord naar zuid. De 
Australische post heeft 
onlangs een aardige serie 
aan deze spoorlijnen 
gewijd (12-14). E>6 treinen 
vormden vroeger de enige 
verbinding tussen de 
grote steden en de veraf 
gelegen kleine plaatsjes. 
Ze gaan nog steeds door 
onherbergzame stre
ken, die je de ogen doen 
uitkijken. In het geval 
van de Indian Pacific 
spoorlijn (15) moesten 
speciale waterreservoirs 
worden aangelegd voor de 
stoomtreinen. Vaak bleek 
echter dat het water niet 
te gebruiken was, waar
door de treinen een eigen 
watervoorraad moesten 
meenemen. 

Oud en nieuw 
De laatste treinenzegel 
die ik wil noemen werd 
uitgegeven door België 
(16). Dat gebeurde om 
te vieren dat precies 175 
jaar geleden de eerste 

trein in België reed. 
Nadat het land zich in 
1830 van Nederland had 
afgescheiden was er een 
probleem ontstaan op 
het gebied van transport. 
De haven van Antwerpen 
was afgesneden van het 
Duitse achterland. Er kon 
namelijk geen gebruik 
meer gemaakt worden 
van de Nederlandse wa
terwegen. Met grote vaart 
stortten de Belgen zich 
op het aanleggen van een 
modern spoornetwerk. 
Op 5 mei 1835 reed de 
eerste trein tussen Meche-
len en Brussel. Het was 
tevens de eerste trein op 
het Europese vasteland. 
Op de postzegel is naast 
deze trein De Olifant, 
ook een moderne Thalys, 
een hogesnelheidstrein 
te zien, die ook over ons 
spoor rijdt. Wie weet zul
len we straks, als de HSL 
eindelijk van Amsterdam 
naar Brussel rijdt, in 
Nederland ook weer een 
treinpostzegel krijgen. 

...-JHELVETIA 

O 

) MARCVi^ULER 

v / v ^ V / v t f r v V ^ *, 

i^0Ntt/htNÊk4M>tf'i.0ifMi mi <»Si»-

J ^^ w \ ^ w 

Belgische Spoorwegen i / D Chemins de fer belges 

i6 



^ 

SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
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AANGEBODEN 
www.moHefnnline.nl Motiefpost
zegels met afbeelding. Pzh. Jansen 
Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail 
robert-wiktor(g)home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.sramps-dns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, boek
jes etc. J. Romkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Br. Commonwealth (1937-2009) 
free pncelist for more than 20000 
postfris offers. L.B.Pedersen, 
Kirkevaenget 317, 8310 Tranbjerg, 
Denmark. www.LRP-stamps.dk 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. Be
perkte voorraad gestempeld/FDC's/ 
vellen en A-nrs. Info en prijslijsten: 
mennosnoektahetnet.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.centrofilatelico.nl. 
J. Rosmuller, Woerden. 
Telefoon 0348-423885. 

Landen en motieven van de hele 
wereld met afbeelding vmdt u op 
www.oosteuropafilatelie.nl M.v.Dal. 
Telefoon 0492-522224. 

vwvw.philatelie-amsterdam.nl 
thematisch en wereld met foto! K. 
Erkelens. Telefoon 020-6838643. 

Nederland frankeergeldige euro
zegels zonder gom 0,34 - 0,39 
- 0,44 eurocent 50%. C. Cruyssen. 
Telefoon 06-25162155. 

S Motiefverzameling te koop "op druk 
^ op zegels" ongeveer 10.500 st. in 13 
=> albums, ideaal voor speurneus' Met 
^ adm Gegevens. J. Bakker. Telefoon 
u 010-4189889. 

400 Groot form. Duitse zegels 

7111 tegen 100 gr. fm. Europese zegels 
VO (geen Oostblok en geen postfris). 

M.v.d. Made, Baronie 326, 2904 XM, 
Cagejle a/d IJssel 

Uitgebreide thematische collectie 
geologie mineralogie gemmologie 
speleologie, karst, thermen etc 
Voorts grot- en rotstekeningen Ook 
archeologie, postz. brieven stem
pels, postwaarden, ansichten. Ook 
grote goudverz. beschreven. Veel 
rariteiten. Expositie item. Info F.A. 
de Vries. Telefoon 020-6955396. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
2o-25°/o. R.Dorraan, Fonteinkruid 
37, 7772 NL Hardenberg. Telefoon 
0523-272182. 

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 postze
gelverzamelingen en munten. Be
zoek aan huis mogelijk. Bredenhof 
Telefoon 010-4826725. 

Schepen op postzegels, dukaat
album van Importa, ook gebruikte 
omslag en losse bladen. J.A. de Kok. 
Vlielandhoeve 19, 3137 GV 
Vlaadingen. Telefoon 010-4742771. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereni
ging voor alle verzamelaars van 
Engeland en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 070-3860232, zie www. 
sghritannia.nl Blad, meetings, 4 
grote veilingen, boekjes en veel ver-
zamelplezier. 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 ofwww. 
filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika bestaat reeds ruim 20 jaar. 
Maak eens kennis met ons, 5 bijeen
komsten in Tiel, 5 veilingen, eigen 
blad, rondzend- en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20,- euro. Inl. A.A. de 
Hilster. Telefoon 0344-661897. E-
mail tonflor(a)planet.nI 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse 
Kol., eigen blad, veilingen, rondz., 4 
bijeenkomsten p.j. in De Bilt. Contr. 
19 euro. Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaag(3)hccnet. nl 

Verenigde Naties en/of Verenigd 
Europa. Al vanaf i960 de gespecia
liseerde vereniging in ons land. Een 
must voor elke Verenigde Naties 

en Verenigd Europa specialist. 4 
Bijeenkomsten met veiling per jaar 
en 4X ons eigen gerenommeerde 
tijdschrift "Grenzeloos" per jaar. 
Internationale contacten. Contribu
tie 25 euro per jaar. Voor inlichtin
gen telefoon 033-4943567 of e-mail 
porfier(p)hotmail.com 

Spanje en/of Portugal? 4X p.j. bijeen
komst in Utrecht met veiling en 
kwartaalblad. Bel H. Veen. Telefoon 
079-3611910. 
www.ksp-iheria.nl 

Postzegel-, Ansichtlraarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 30 oktober 
NVPV afd. Bodegraven 9.30-16.30 
uur in Rijngaarde i, Dronenwijk, 
Bodegraven. Semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. Semihan
delaren m 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 kwaliteitsrondzendin-
gen perverzamelgebied. Contributie 
9 euro per jaar. Tegemoetkoming 
in portokosten. Ook inzenders van 
harte welkom. Provisie 6% en voor
schotten beschikbaar. Zie www.csk. 
nu Telefoon 0527-615129. 

Op vrijdag 29 oktober 2010 organi
seert PV Onder de Loupe Noordwijk 
haar 40e Grote Veiling. Info W. 
Arentshorst, telefoon 06-22244752 
of website www.onderdeloupe.nl 

Postzegel-, Ansichtkaarten - en 
Muntenbeurs zaterdag 11 december 
2010 NVPV afd. Bodegraven 9.30 -

16.30 uur in Rijngaarde i, Dronen
wijk, Bodegraven. Semihandelaren 
aanwezigen ruiltafels. Semihan
delaren in postzegels, munten en 
ansichtkaarten kunnen nog huren, 
5 euro per tafel van 120 bij 0.80. D. 
Verwoerd. Telefoon 06-53260579. 

Zaterdag 20 november Postzegel-
beurs Emmeloord van 10.00 -16 00 
uur. Locatie ROC Friese Poort, Espe-
lerlaan 74 Emmeloord. Inl. J.Elshof, 
telefoon 0527-615628. 

De Vliegende Hollander organiseert 
49e Dag v.d. Aerofilatelie tijdens 
Postex 2010 in Apeldoorn, i Set env. 
kost 5 euro incl. porto. Te bestellen-
St.Tent.Vl.Holl., P.O.Box 157, 2640 
AD Pijnacker of gironr. 402628 tnv. 
St.Tent.Vl Holl. te Pijnacker. 

Zaterdag 5 februari 2011 te Nijverdal 
Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs in Hervormd Cen
trum, Constantijnstr. 7A van 10.00 
-16.00 uur. Inl. P.v.Os. Telefoon 
06-24109133. 

Postzegel- en Poststukkenbeurs 
zaterdag 30 oktober van 10.00 -16 00 
uur in "De Koepel", Kapittelweg 399a 
te Hilversum. Filatelisten Vereniging 
Hilversum & Omstreken. S.J. Nieu-
wendijk, telefoon 035 - 5386170. 

P.V. Steenwijk kom zat. 16 okt. a.s. 
naar de Meenthe 10-15 u-i Stati-
onspl. I voor postzegels, ansicht
kaarten, munten enz. Inl. telefoon 
0521-515835. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

-̂M 
Zacdelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.moHefnnline.nl
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http://vwvw.philatelie-amsterdam.nl
http://sghritannia.nl
http://filitalia.nl
http://www.ksp-iheria.nl
http://www.csk
http://www.onderdeloupe.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraot 286-a, 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fi 

email info@bredenhof.nl • Internet: wvwv.bredenhof.nl 
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. 
L Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx JIL 5x lOx 
L 4/8 16 BLZ WIT 
L 4/16 32 BLZ WIT 
14/24 48BLZWrf 
L4/32 64 BLZ WIT 

6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 
9,90 8,00 7,50 7,00 6,75 

15,20 12,?5 11,40 10,70 10,20 
19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 

WiHE BOEKEN «\ET TUSSENSTROQK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6 25 6,00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9 50 9 00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18 00 14,50 14,00 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17 00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOÊKEN PORTO ALTIJD ÊXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 19,00 

lKILOP' 'k BLOKKEN ZWART OF B U N K ) l ^ ' l lU 65,00 

1 kg missie - • 250 gr. t 

A U S T R A L I E R grootformaat ^ 
NU 2 5 , ° ^ ^ ^ (dubbelpapier) ^ 

' - ^ ^ N u 2 5 ~ ^ ' 
1 ^ ^ 

UND OMSCHRUViNG 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 
FARÓER LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 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 L4STIG 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 

I 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 

250 gr 500 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 v ig. Nvph, Michel of Zonnebloem (pri swijzigingen voort)ehouden) 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

Aland Alderney Aruba 

7,00 
7,00 
14,00 
19,00 
17,00 
13,00 
11,00 
18,00 
25,00 
18,00 
17,00 
18,00 
19,00 
23,00 
18,00 
17,00 
24,00 
22,00 
27,00 
20,00 
25,00 
26,00 
25,00 
29,00 
32,00 
32,00 

5,00 
26,00 
38,00 
13,00 
23,00 

7,00 
6,00 
19,00 
13,00 
11,00 
10,00 
20,00 
19,00 
22,00 
20,00 
27,00 
33,00 
33,00 
32,00 
32,00 
34,00 
34,00 
36,00 
47,00 
56,00 
38,00 

WERELD NIEUWTJES 
DIENST 

33,00 
23,00 
26,00 
26,00 
24,00 
23,00 
20,00 
20,00 
23,00 
25,00 
25,00 
44,00 
26,00 
36,00 
32,00 
27,00 
25,00 
26,00 
19,00 
34,00 
26,00 
26,00 
65,00 
47,00 

Antillen Suriname 
40,00 46,00 
48,00 47,00 
37,00 81,00 
29,00 95,00 
37,00 73,00 
32,00 79,00 
43,00 70,00 
40,00 71,00 
56,00 82,00 
50,00 80,00 
41,00 111,00 
59,00 145,00 
43,00 123,00 
59,00 127,00 
88,00 114,00 
100,00 135,00 
104,00 87,00 
82,00 115,00 
93,00 108,00 
121,00 118,00 
132,00 110,00 
151,00 150,00 
121,00 136,00 
166,00 137,00 
123,00 138,00 
104,00 153,00 
229,00 190,00 

Leuchtturm 
Depothouder 

Indonesië 
155,00 
155,00 
33,00 
26,00 
42,00 
235,00 
187,00 
70,00 
49,00 
56,00 
57,00 
50,00 
n»i9o 
1«l,00 
•2,00 
97,00 
68,00 

•#1,00 
56,00 
58,00 
55,00 
32,00 
40,00 
40,00 
64,00 
49,00 

Faroer |Duitsland|Oostenrijk 
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 biokjës" 

€ 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 sameiT € 27,50 

"Provincie-velletjes" 
2002 V2065/V2076 12 stuks 

Compleet postfris € 69,50 
Compleet gestempeld € 79,50 

"Nederlandse Antillen" 
1122/25 serie ongetand I €79,50 
1126 Blok vlinders ongetand €49,50 
1198 Blok ongetand I €49,50 

Postzegel en Muntenhandei 
HOLLANDS GLORIE 

Camplaan 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

Tel: 023 5477444 Fax 023 5291605 
Postbank: 4208935 

hg@stampdealer.nl 
Openingstijden : maandag + dinsdag op afspraal<, woensdag t/m vrijdag 09.30 t/m 18.00 zaterdag tot 17.00 www.stampdealer.nl 

mailto:info@bredenhof.nl
http://wvwv.bredenhof.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.stampdealer.nl


Postzegelshouu 

POSTEX 2010 
Rpel doorn 

15 
1 B oktober 
17 

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
Organiseert op verzoek van de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen, 

een samenwerkingsverband van 
de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, 

de Nederlandscine Vereeniging van Postzegelhandelaren 
en TNT Post 

Voor de twaalfde maal de nationale 

P05TZEGEL5H0UJ P05TEX 2010 
15,16 en 17 oktober 2010 

Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en hei 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 Papier en Druk 
Postzegelberg, 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



