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IN MEMORIAM 
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tBdIs dit mutrtgelcn nortitrrU om h(t Maandblad in d>H 
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oef en te Torren Doch het ipnakl vux »If dat haar taak t 
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laar oTficHel orRiBii Muco hM ' 
iroelcn dat h« hun trota, dw' 

len pontieffclkundlE ttjd*ehrift 

oaamii te imiaiMn <M plaatamioita 
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aamelaan wac te vertellen of te Iwrrvn hrhben h erven blQh 

a)den kunnen worden versthoven 

Het bestuur van den Bond heeft onder voor 
behoud van bekrachtiging door de eerstkomende 
Algemeenc Vergidenng betioten voor hei Bonds

j«»r 1944 45 jlechtt de halve contributie te 
vragen Penmngmeeiten, dia reeds de volle con 
mbuoe hebben overgemaakt kunnen de helft 
detgewenicht lerug ontvingen of laten oventaan 
voor het laar 1945 '46 Zij die nog mee betaal 
den worden vercochl de helft Uians aan den 
penmngmeeiter van den Bond over te maksn 
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»aarvoui «j D»t ■I1«n un« dank maar de dauk van gekmtl ptiilatellitiach IModnlaiHt 
tm volle verdiend Lebben' 
19jt MO» een goed Jaar voor on* Maandblad, maar 19.>4 » alwoei goschiedeo» |:iiwi)rOiiu 
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%al w^ begin 19S4 nJireven i« iiag even actuiol aas hel bogin van 1955 
Het o on«i pbcht de inboud vaa u» Maandblad redactxineel en philaieliatiivh. «p te 
loeien I 1 ^n lo bi»g magclqk ped Zeud una Uw bijdragen inet Uw hulp bopen wij aas 
het Dindc van dit jaar te kunnen zeggen 
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Griekenland 
& Balkan 
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Schriftelijke Veiling 
van exclusieve stukken en rariteiten. 

5 maart 2011 
w^^^^ \ ; F R K n n p i 11< 

LIJST VAN COLLECTIES 
Meer dan 5 0 0 collecties en partijen 

van de hele wereld vanaf € 50, - . 
VERKOOPLUST iNEDERLAIND DEEL III 
1900-1945 met ons gehele aanbod postfris, 
ongebruikt en gebruikt. 

TE KOOP 
GEVRAAGD 

CHI INA! 
De veilingcatalogus is vanaf nu 
beschikbaar zowel als catalogus 

aisopWWW.dutchstamp.nl 
Vraag uw exemplaar aan! 

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

Volgende veiling: 24 september 2011 Duitsland & Gebieden 

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


'Samen maken we de beste wereldcatalogus 
J Al 185.000 zegels uitgebreid besclireven' 

7 ^ J M I F i N I A N D S U ( «M F INI A N D 

hm¥z\'^'S&smsgßi',i,fyg<fy^ 

^ ^ Catawiki is een paradijs voor verzamelaars. Je collectie bijhouden, 
kopen en verkopen gaat sneller en makkelijker dan ooit. ^ 

Tammo Meedendorp, op C jekend als gebi 
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49+ Cert XX 975,— 
50/55 XX 
66 XX 
67 XX 
72 XX 
74 XX 
76 XX 
67BXX 
61b XX 

4 0 , -
80,— 
40,— 
62,— 

3 2 5 , -
7 6 , -
3 5 , -
75,— 

61c+Cert xx 

77 XX 
78 XX 
79 XX 
80 XX 
81 XX 
82/83 XX 
84/86 XX 
87/89 XX 
90/94 XX 
95 XX 
96 XX 
97 XX 
98 XX 
99 XX 
100 XX 
101 XX 
102/03 XX 
104 XX 
105 XX 
106 XX 
107/09 XX 
110/13 XX 
114/20 XX 
121/28 XX 
129 XX 
130 XX 
131 XX 
132/33 XX 
133AXX 
134/35 XX 
136/38 XX 
139/40 XX 
141/43 XX 
144/48 XX 
149/62 XX 
163/65AXX 
163/65BXX 
166/68 XX 
169/76 XX 
177/98 XX 
199/02 XX 
203/07 XX 
208/11 XX 
212/19 XX 
217 A XX 
220/23 XX 
222B XX 
223 B XX 
224 XX 
225/28 XX 
229/31 XX 
232/35 XX 
236/37 XX 
238/39 XX 
240/43 XX 
244/47 XX 
248/51 XX 
252/55 XX 
256 XX 
257/60 XX 
261/64 XX 
265/66 XX 
267/68 XX 
269 XX 
270/73 XX 
274/77 XX 
278 XX 

525,— 
2 9 5 , -
2 5 0 , -
6 2 0 , -
—,— 
65 — 
16,— 

475,— 
3 1 , -
12,— 
2 5 , -
2 5 , -
6 0 , -

1 7 5 , -
350,— 
490 — 

1500,— 
150,— 
250,— 
2 7 5 , -

4,50 
210,— 

1 2 , -
5 6 , -
8 0 , -
6 5 , -

450,— 
3 0 0 , -
176,— 
150,— 

55,— 
125,— 

15,— 
18,— 
65,— 

9 7 5 , -
3 9 5 , -
3 9 5 , -

1 4 , -
12,50 

5 2 5 , -
2 4 , -
4 6 , -
24,— 

120,— 
95 — 
33,— 
12,— 
8 8 , -
3 5 -
5 5 , -
5 2 , -
4 5 , -

3 2 0 , -
5 5 , -
7 4 , -

1 6 0 , -
7 7 , -
3 8 , -
22,— 
98,— 
75,— 
4 0 -
4 8 , -
2 4 , -
7 2 , -
7 5 , -
4 4 , -

NEDERLAND 
P o s t f r i s z o n d e r 

Lp. 12/13 

279/82 XX 
283/86 XX 
287/88 XX 
289/92 XX 
293/95 XX 
296/99 XX 
300/04 XX 
305/09 XX 
310/12 XX 
313/17 XX 
318/22 XX 
323/24 XX 
325/26 XX 
327/31 XX 
332/45 XX 
346/49 XX 
336 P XX 
350/55 XX 
356/73 XX 
371 XX 
372 XX 
373 XX 
356 a/d XX 
374/78 XX 
375 P XX 
376 PI XX 
379/91 XX 
379 a/d XX 
392/96 XX 
397/01 XX 
402/03 XX 
402/038 XX 
403B P XX 
405/21 XX 
423/27 XX 
428/42 XX 
444/48 XX 
449/53 XX 
454/59 XX 
460/68 XX 
462 XX 
469/73 XX 
472 P XX 
474/86 XX 
474/89 XX 
487/89 XX 
490/94 XX 
495/99 XX 
500/03 XX 
504/05 XX 
506/07 XX 
508/12 XX 
513/17 XX 
518/33 XX 

534/37 XX 

538/41 XX 
542/43 XX 
544/48 XX 
549 XX 
550/55 XX 
556/60 XX 
561/62 XX 
563/67 XX 
568/72 XX 
573/77 XX 
578/81 XX 
582 XX 
583/87 XX 
588/91 XX 
592/95 XX 
596/00 XX 
602/06 XX 
607/11 XX 
612/16 XX 
637/40 XX 
617/36 XX 

8 8 , -
5 0 , -
11 ,— 
35,— 
8 , -

3 0 , -
30,— 
27,50 
1 0 , -
2 6 , -
25,— 

8,50 
12,50 
2 5 , -
1 5 , -

2 5 5 , -
2 5 , -
2 6 , -
88 — 
24,— 
30,— 
28,50 
48,— 
9,— 

1 2 , -
1 4 , -
6,— 
7,50 
2,50 
1,50 
6,— 

1 1 0 , -
1 2 0 , -

150 
- 7 0 

6,50 
1,— 
1,75 
2,25 
4,— 
4 — 
1,90 
8,— 

34,— 
66,— 
3 4 , -

4,— 
2 , -
3,50 
1 — 
1,75 
3 , -
8 — 

144,— 

450,— 

8,— 
4,— 
9 , -
0,75 

2 4 , -
3 8 , -

4,— 
16,— 
18,— 
12,— 
10,— 

0,75 
8 , -
4 , -

4 1 , -
6 , -

1 1 , -
7,— 
8 , -

12,— 
7 50 

Alle aangeboden zegels ziin postfns zonde 
echtheid. duurdere soorten met foto-certi 
geldig voorzover de voorraad strekt Bij c 
Postgiro 271040 Porto extra, echter franc 
w/inkel, bezoek gaarne na telef. afspraak. 

J.H. i \CK 
R0SENDAEL2-1121 HH LÂ  

p l a k k e r 
P r i j s a c t i e f ! 

XX 2 2 5 , -

fosfor 
465b/634b XX 

9 , -
641/45 XX 1 4 , -
646 XX 0,75 
647/48 XX 2,— 
649/53 XX 7,— 
654+660 XX 1 ,— 
655/59 XX 9,— 
661/65 XX 5,50 
666/70 XX 7,50 
671/75 XX 1 5 , -
676/80 XX 5 , -
681/82 XX 20,— 
683/87 XX 5,50 
688/92 XX 7,— 
693/94 XX 2,— 
695/99 XX 3,50 
700/01 XX 4,— 
702/06 XX 6 , -
707/11 XX 7,50 
712 XX 0,75 
712b XX 6,75 
712 f XX 225,— 
712bfxx 225,— 
713/14 XX 0,75 
715/19 XX 4,50 
720/21 XX 0,50 
722/26 XX 6 , -
727/28 XX 2 , -
729/30 XX 1,25 
731/35 XX 4,— 
736/37 XX 1,50 
738/42 XX 6,50 
743/44 XX 2 50 
745/46 XX 1,50 
747/51 XX 6,— 
enz leverbaar 
gaarne manco-lyst 
Automaatboekjes 
postfris 
1 H 4 , -
1 Mx 1 2 , -
1 My 11,25 
1 Mz 24,75 
2H 6,— 
2 Mx 20,— 
2 My 11 ,— 
2Mz 11 ,— 
3y 1,75 
3 a 2 , -
4y 1,75 
4 z 4,50 
5 1,50 
6 a 3 , -
6 b 7 0 , -
6 c 24,— 
6 d 24 — 
6 e 5,50 
6eF 1,50 
6 fFp 3,50 
6fFq 12,50 
7 a 2,25 
7 b 2,25 
7 bF 3,75 
8 a 6 , -
8 aF 6 , -
8 b 6,50 
8 bF 15,— 
8 c 24,— 
8 cF 3 2 , -
9 a 8 , -
9 aF 5 , -
9 b 7 5 , -
9 cF 3 9 , -
9 d 5 5 , -
9 dF 4 0 , -
9 e 4 0 , -
9 eF 7 5 , -
9 f 5 2 , -

r plakker, org gom m 
icaat, kosten hiervan 

jpdracht boven € 2 
0 levenng vanaf € 1J 

ERMANN 
IDSMEER - Tel. ( 

9fF 
9g 
9gF 
9h 
9hF 
10a 
10 aF 
10 bF 
11a 
11 b 
12a 
13a 
14a 
14b 
15a 

52,— 
18,— 
15,— 
9 -
4 50 
5,25 
6 , -

1 2 , -
7,— 
8,— 
8,— 
8,— 
4,— 
4 , -
3 -

enz leverbaar 
ook Telblok 
prijslijst 
op aanvraac 
Roltanding' 
1/18 XX 
7 los XX 
12 los XX 
13 los XX 
14 los XX 
15 los XX 
18 los XX 
19/31 XX 
29a XX 
33/56 XX 
57/70 XX 
71/73 XX 
74/77 XX 
78/81 XX 
82/85 XX 
86/89 XX 
90/93 XX 
94/97 XX 
98/01 XX 
Porto 
3 XX 
4 XX 
27 XX 
27/28 XX 
29/30 XX 
31/43 XX 
42 XX 
43 XX 
44/60 XX 
61/64 XX 
65/68 XX 
67a/68a xx 
67 b XX 
68 b XX 
69/79 XX 
80/105 XX 

9 7 5 , -
1 4 5 , -
1 2 5 , -

1 6 , -
6 6 , -
2 4 , -
66,— 

275,— 
148,— 
3 1 0 , -
149,— 
1 6 6 , -

8 5 , -
5 8 , -
77,— 
4 9 , -
80,— 
70,— 
74,— 

4 5 , -
5 4 , -
4 5 , -

2 8 , -
9 7 5 , -
—,— 

495,— 
395,— 

35,— 
8,50 

25,— 
140,— 
3 7 5 , -

4 2 , -
2 7 , -

Sna/I ni^a yy 

Luciitpost 
1/3 XX 
4/5 XX 
4/5a XX 
6/8 XX 
9 XX 
9 a XX 
10 XX 
12/13 XX 
14 XX 
Brandl(ast 
1/7+ 

1 2 0 , -

150,— 
1,50 
5,— 

40,— 
44,— 
44,— 

1,— 
2 2 5 , -

3 , -

Gert XX 1050,— 
Internering 
1/2+Cert XX 377,— 
Dienst 
1/8 xx+Cert 

16/19 XX 
16a/19axx 
25/26+Cert 

et volle gara 
in overleg. 

50,- -/- 2% 

610,— 
6 6 , -
—.— 

XX 
440,— 

ntie van 
Aanbod 
korting 

)0,- opdracht Geen 

120-4823966 

7?e Cipelse pustzefeliieiirs 
Zaterdag 26 en zondag 27 februari 2011 
Capelle a /d IJssel, in de Tref terp, Marsdiep 1 

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

Voor inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr. A.j. Elshoff) 

IJ (FILATELISTENVERENIGING)' 
SSEL- & LEKSTREEK 

Volgende beurzen 2011 zijn op: 
24 en 25 september - 26 en 27 november 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Onmisbare testapparatuur 
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VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

■*v. 

It' sin<ls fSSo ULl/U/ai SL/lli i rsß. 

1886  Van Dieten Postzegelveilingen  2011 
125 jaar in dienst van de f i latel ie 

U bent van harte welkom op onze komende veiling nr. 621 
I die gehouden wordt op 7 en 8 maart 2011 

/ 

In deze veiling komen onder meer onder de hamer: V 

1% 

• Intact gelaten collecties en mooie samenstellingen in dozen, albums, insteekboeken en enveloppen 
• Mooi aanbod Nederland 
• Het eerste gedeelte van de indrukwekkende collectie Surinaamse Kroontjesporten 

van wijlen de heer V.H.C.J. Thaels 
• Bijzonder aanbod buitenland, vooral Frankrijk en postfris België en Duitse Rijk 
• Uitgebreid postgeschiedenis Nederland en Overzeese Rijksdelen 

U kunt doorlopend kwalitatief goed materiaal inleveren voor een van onze volgende veilingen 

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

^(>^Aan en pc/'/cMc/i... u i//H'^ net IH/J va/i JJiclc/i. 

ifsda 
@ 

Va n Dieten Postzegelveilingen ^^^HÜI^MI 
Kantoor, Kijk en Veilingzalen: ' ï l l i L i 

Lylantse Baan 3, 2908 LG Capella aan den IJssel (ZH) 
T 0102845560 • F 0102845565 • info@vandieten nl • www.vandieten.nl 

Directeur Van Dieten Postzegelveilingen: P. Storm van Leeuwen 

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 EMMEN 
zo 13 maart za 19 maart 

Hotel van der Valk Hotel Eden (Giraf) 
Bornsestraat 400, 7556 BN V. Schaikweg 55,7811 HN 
(Palaan Al, AfritaO) (bij Parkeren Oost) 

Info 0505033926 ('s avonds) of via website 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

4  FILATELIE DE BOEIER 4' 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

4 Nederland & OR (postfns/gestempeld) 
4 Zwitserland (postfris/gestempeld) 
i Indonesië (postfns) 
j Rep. Suriname (posttns) 
■^ Thema Spoorwegen (vni. postfns) 

Vraag vr i jb l i jvend onze gratis pri jsl i jst aan. 

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

Postzegelhandel "ADVANTAGE" 
Gespecialiseerd in klassiek topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1' klas kwaliteit 

Europa t/m ca 1960  Israel  Indonesië  Ver Naties 

Heeft u internet kijkt u dan op onze zeer uitgebreide website 

www.advantagestamps.com 
Bi] ons IS postfns 100% postfns met volledige originele gom en ongebruikt 

met 1" plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom tenzi] anders 
omschreven met volledige garantie op de omschreven kwaliteit 

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

Winkel aan huis (wilt u ons bezoeken, s vp na tel afspraak) 
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities 

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39  3351 CP Papendrecht 

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

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichdi:aarten) 

Van Welderenstxaat 16, 6511 M K Nijmegen 
Telefoon/Fax 024  3224636 j ^ k 
www.muntenenpostzegels.nl ^ ^ ^ 

RECENTE PRIJSLIJSTEN 
C Groot Brittannië postfns 1880 t/m 2009 Januari 2010 
CO Groot Brittannië gebruikt ongebruikt en postfns 1840 1935 matenaal 
S Nieuw Zeeland posiins lum 2010 

OPltUimNGSPRUSLIJSTE\POSTFRlS MET GROTE KORTINGEN 
I I Guernsey, Alderney, Jersey, Man & Ierland (11/ 10) 
M Duitsland (West ÄBerUjn) (11 10) 
NOP Polen, Roemenië, Tsjecho Slowakije (11/10) 
T Oceanié/Pacific(6/10) 
Prijslijsten worden op aanvraag gratis toegezonden (wel gaarne opgeven welke lijst U wilt ontvangen) 

Ik btn specialist in Nederland & O G l) , Groot Brittannic, Australië (t/m 2006), 
Nieuw Zeeland, Canada, Zuid Afrika, Antarctica & Falkland (buitenland uitsluitend postfns) 

Grote Markt 1  8011 LV Zwolle 
tel 0384213838(fax4226330) 
INGbank 3931929 
Email boomstamps(aJhome nl 
Winkel geopend dinsdag t/m zaterdag 
10 0012 30 en 13 3017 00 uur 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€ 1 00 per 
€ 0 32 per 
€ 0 85 per 
€ 0 65 per 
€ 0 70 per 
e 0 40 per 
€ 0 35 per 
€ 0 35 per 
€ 4 50 per 
€ 0 40 per 
€ 0 82 per 

100 BFR(vanat I960) 
1 CAD 

10 DKK 
10 FF 

1 GBP 
1 GBP 
1 SFR (vanaf 1996) 
1 USD 

100 ZWKR 
1 SFR 
1 EURO 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 6 00 netto per boekje (lostie zegels O 30 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn Geen port en dienst /egels 
Ovenge landen op aanvraag Pripen onder vooihehoud van i aluta schommelingen 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaar(d 

TelFax 040 2044684  EMail r vergossen ©hetnet nl 

Elk voor en najaar organiseren wij '^/, 
een veiling met een Iswaliteitsaanbod 
betere regels en series, goede verzamelingen 
en complete nalatenschappen. 

e veiling vraggnpwiPlBlPPend goed 
materiaal! Ook contante aankoop. 
Als beëdigd makelaartaxateur verzorgen wij 
expertises voor verzekering en successie. 

Door ovorrskinQ vun €1Q. op postgiro:; 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

Bakkerstraat 22 
6041 JR Roermond 

Tel +31(0)475563 500 

WWWVANLOKVEN.NL 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
http://www.advantage-stamps.com
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://wwwvanlokven.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch  . 
Maandblad uoor Philatelie in Den Flaag. T n r l / ^ 1 1 ^ 
De officiële van de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K^^^^M 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de Uit de wereld van de filatelie 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten 90/91 
verantwoordelijkheid van de redactie. Verzamel gebied Nederland 

92 
Hoofdredacteur: Verzameigebied België 
Frits Njio AIJP „ g^ 
Postbus3ooi4,1303 AAAlmere De Posthoorn 
Telefoon: 0651536872 94/95/96/97 

0365250490 Maximafilie 
Email; redactie@dejilütelie.nl qg 
Website: IÜUU;.djilatelie.nl Boekenplank 

Advertentieverkoop: BÖndspagïna's ^^ 
Bureau de Troye ^ ^ loo/ioi 
Pneelvogelweg5,i349CGAlmere Postlvää^destükken 
Jeanine de Troye ,ni/,rN, 
Telefoon: 0365384528 pös'tieëëiboëkies 
Telefax: 0365384880 i ostzegeiDoeKjes 
info@bureaudetroiJe.nl " T : ; v——: • . 104/105 

^ Jubilerende Surinaamse kroontjesporten 
Abonnementenen bezorgklachten: ;V 'ü'i"\ 100/107 
Abonnementenland ^^^ maandblad van 1943 tot 1945 
Postbus 20, igio AA Uitgeest \:"".", V ;;;*v ', ', iio/iii 
Telefoon: ogooABOLAND Bericht aus dem Klemwalsertal 

(09002265263) 112/113 
Telefax: 02513104 05 Fysica in de filatehe (2) 
Mutaties: uïuiuj.aboland.nl/blad̂ filatelie 116/117/118 

Enkelvoudig... maar niet eenvoudig! 
Adreswijzigingen: ■■■■_■• ; 119 
Adreswijzigingen geeft u op aan de Veilingnieuws 
secretaris van de vereniging waarvan u 120 
lid bent. Individuele abonnees zenden Regio Noord 2011 
hun adreswijziging aan de administra 121 
tie (zie 'Abonnementen'). Postzegelonrwerpen.nl gelanceerd 

122/123 
'Hoe word ik abonnee?' Datumstempel van de wederopbouw 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 124/125/126/127 
1. een collectief abonnement: Filatelistische evenementen en artistieke Cinderella's 
U kunt lid worden van een vereniging 128/120 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het Stempels 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 120/131 
van uw verenigingscontributie. vëiraisingën hërkeniië^^ 
2. een individueel abonnement: 132/133 
hiervoor kunt u zich  m.u.v. België YVij lazen voor u 
aanmelden bij Abonnementenland in _ 124/135/136 
Uitgeest (zie 'Abonnementen') voor Temg naar' 
€31 (Nederland), €49 (buitenland, ^ " ^ 
standaard) of€ 74 (buitenland, Nieuwe uïïgïftën 
priority). Een individuee abonnement * ,o ; . . ,« ( . , „ / , , , / , , , ( , , , ( , . w, .^i c, 
gaa, per de eerste van een willekeurige Semäüschnänöräma i38/i39;.4o;i4i/i42;i43;i44/i45/i46;i47 
maand in; het loopt minimaal één inematiscn panorama 
jaar (II nummers). Abonnements " j " ' 140/149 
beëindiging: zie 'Opzegging abon Kleine annonces 
nement'. ^5° 
Belgische abonnees » » • • 1 ^ . , _ . _ „ _ „ ; _ „ 
Woont u in België? Dan kost een B l M J ^ V O O r D a g l I T ^ ^ ^ ^ 
abonnement €32. Stort dit bedrag op ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i B B M ^ H 
rekening 0000350882^33" v. Pen y^^^ ^ y ^^^ duizendste nummer van 
nmgmeester Filatelie, Brussel; ^ 
vermeld duidelijk het adres, waarnaar Filatelie, een terechte mijlpaal. In ig2i ^ « | ^ 
het blad moet worden verzonden! ontstond uit 'Het Philatelistisch Maandblad' ■ » ' ' ■ . 
Opzegging abonnement: e" het 'Nederlandsch Tijdschrift voor ffff f ' i ' ^ 
Een individueel abonnement kan aan Postzegelkunde'het'Nederlandsch ^  ^ 
periodt^rdt 'EdigïS d r " " " Maandblad voor Philatelie'. Kort daarna, in 
dit door uiterlijk vier weken vóór het 1922 verscheen de eerste editie. Later werd 
aflopen van uw abonnement een brief het onafhankelijke maandblad 'De Philatelist' 
te schrnven aan Abonnementenland m . . . , , „ , ,.r . j i > i,,,, _ .,„„ 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). hierin opgenomen. In de Tweede Wereldoorlog versöreeirnerujaaeerst 

nog als gewone uitgave, maar in 1943 werd door papierschaarste en de 
JfummeTvTn de lopenäeparnns ° " " ^ ^ bezettersdruk tijdelijk een Mededeelingenblad gemaakt. In 
kunnen (mits voorradig) voor € 2.50 september 1945 verscheen het maandblad weer normaal en tot op de 
per nummer (inclusief porto) worden jgg y^jj vandaag. De voorpagina toont u de eerste en laatste editie met 
besteld via postgiro 8501403 van . . , . . , , , . . . .,1 .■ , 
Abonnementenland in Uitgeest; daar tussenin historische trendy voorpagina s van Filatelie door de 
vermeld de gewenste edinenummers jaren heen. Veel leesplezier met dit duizendste nummer. Zegt het voort! 
en uw volledige adres. 
Bestuur: Advertentjeindö^^^^^^^^^^^^ 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris; 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK 's Gravenhage 
penningmeester: 
P.J. van de Kasteele 

Filatelie 
Surinaamse 
kroontjesporten 
106 

Een stukje unieke 
posthistorie uit 
de voormalige 

l<oIonie Suriname, 
opgetekend door 

hoofdredacteur 
J.B. Robert van 

lietNTvPin 
1911, precies loo 

jaar geleden! 

m i '){) 

Oorlogsblad 
I I O 

Het Nederlandsch 
Maandblad voor 

Philatelie begon in 
januari 1943 
aan haar 22e 

jaargang, maar 
niet voor lang.. 

1 

S~5 

mm 

Kleinwalsertal 
112 
*ZoIlausschlussgebiete' 

Jungholz en 
Kleinwalsertal behoren 

weliswaar tot 
Oostenrijk maar 
zijn alleen vanuit 

Duitsland te bereiken. 

Copyright: 
© 2011 Maandblad Filatelie 
Oplage van dit nummer: 
29.500 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

Ackermann 80 
Advantage, Pzh 82 
Apeldoornse De, Pzh 131 
Boeier de, Fil 82 
Boomstamps, Pzh 82 
Boucher Ronald 114 
BredenhofPostz. Imp 151 
Catawiki.nl 79 
Crimpen, Pzh 84 
Dieten van, Pzv 81 

Dutch Stamp 2000 78 
Friesland, Pzv 89 
Goudprijs B.V. 109 
Herscheit Ron, Pzh 131 
Hogeschool Pilateliedagen 131 
IJsselen Lekstreek, Fil. Ver 80 
Lodewijk, Pzh 80 
Lokven Van, Pzv 82 
Meinhardt 89 
MPO 88 

Nijmeegse, Pz + Mh 82 
Nijs Wim de, Pzh 88 
NVPH 137 
PPC 115 
Rietdijk pzv. 152 
Safe Nederland 80 
Sandafayre 89 
Smits Philately 86 
Vergossen Ruud, Fil 82 
WB Evenementen 82 

mmm Bureau de Xroye 
T e l e f o o n 0 3 6  5 3 8 4 5 2 8 
o f i n fo@)bureaude t roye .n I 

Het maandblad Filatelie is O îcial Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philateiiques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften}. 
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postzegelhandel 

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

• betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoel<en 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 

y^IjL 

Internationaal reisschema 
In de maanden februari tot april bezoeken wij verschillende internationale 
beurzen, klanten en investeerders, die verzamelingen tegen topprijzen willen 
kopen. De reis gaat naar China, USA, Rusland en Zuid-Europa. Dit is dus het 
beste moment om uw verzameling aan ons te verkopen of in consignatie te 
geven. Heeft u iets van deze gebieden aan te bieden, dan kunt u vrijblijvend 
contact met ons opnemen. 
^^^^^^^^^M^Ww^ffRWSRlSW^raSS'^^^w' 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

Postzege lhande l CRIMPEN B.V. 



Uw postzegelverzameling in goede handen! 

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 
LAND 

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

1 

1 

10 Fr 
lOOPtas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

10CZK 
10DKK 

1 GBP 

10FFR 

1 GBP 
10HKD 
100 HUF 

1 GBP 
1000 ITL 
100 JPY 
1 GBP 
1 CHF 

10MYR 

10FFR 
1 NLG 
1 NZD 
10 NOK 

1 PLN 

1 SGD 
100 Ptas 
100THB 
1 USD 

10 SEK 
1 CHF 

aankoop voor 
€ periode 

€0 ,35 
€0 ,12 
€0 ,22 

€1 ,00 
€0 ,29 
€0 ,04 
geen aankoop 
€0 ,15 
€0 ,84 
geen aankoop 
€0 ,65 

€0 ,61 
geen aankoop 
€0 ,37 
€0 ,48 
€0 ,18 
geen aankoop 
€0 ,37 
€0 ,17 
€0 ,45 
€0 ,37 
€0 ,33 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,50 
geen aankoop 
€0 ,52 
€0 ,21 
€0 ,14 
€0 ,40 
geen aankoop 
€0 ,12 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,21 
€0 ,23 
€0 ,80 
€0 ,42 
geen aankoop 
€0 ,39 
€0 ,40 

.mBÊiÊaaiiam 

l'"'" f 
ï^K^Hi 

m 

m 
m 
P' f i 1 

m 

m 
H^H 

aankoop in 
€ periode 

0,25 
0,23 

0,45 
0,50 

0,50 

0,82 

0,55 
0,45 
0,51 

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 e-mail: info@pzhcrinnpen.nl 

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

Langegracht 42c ! 3601 AJ Maarssen ! e-mail: lnfo@pzhcrimpen.nl 

mailto:info@pzhcrinnpen.nl
mailto:lnfo@pzhcrimpen.nl


^mits Philately P 
AmsteridamsestraatYreg 404 - 3551 CX Utrec}it. 

Tel.: 030-^43ff 70 (24 uurs besteliijn) 
info@filatelie.net - Banjk:: 3®.tliK1i.378 / Giro: 72S7081 

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

Of kijlt op: www.filatelie.net 

/ 

14769 Antigua en Barbuda. Prijs: € 160,00 
Voornamelijk postfrisse collectie Antigua en Barbuda m blanco stockalbum Collectie is helaas deels 
tropisch compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14844 Austraiië 1913-2000. Prijs: € 1.075,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-2000 in 2 Davo albums Goed gevulde 
collectie met o a 1&2 pond Kangaroos met specimen opdruk, Sydney brug compleet gebruikt (1932), 
en vanaf 1930 vrijwel compleet, postfris of ongebruikt, inclusief blokken Tevens Australisch 
Antarctica aanwezig Mooie collectie, hoge cat waardei 

compleet gefotografeerd op ¥mw.Watelie.net 
14820 Baitisclie Staten. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Estland Letland en Litouwen 
Bevat ook beter materiaal zoals (Michel no's) Letland 107-111A* (2x), 203-205A*, 220-223*, 225A* 
etc compleet gefotografeerd op www. rilatelie.net 
14825 Barbados 1866-1988. Prijs: € 540,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Barbados 1866-1988 in 2 insteekboeken Leuke samen
stelling met ook doubletten Gat waarde (Stanley Gibbons) ca 4000 pond (ca 4500 euro) 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14793 België 1849-1946. Prijs: € 1.150,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1946 in Behrens album Collectie is zeer 
goed gevuld met veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 147,266A-266K*, 176*, 177*, 178*, 377-383*, 
blok 2*, 4*, 5**, 6, etc Leuke collectie, hoge cat waarde' 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14802 Beigië 1849-1963. Prijs: € 2.450,00 
Ongebruikte en gebruikte, zeer goed gevulde collectie België 1849-1963 in oud album Collectie bevat 
zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) aardig klassiek, 176*, 177*, 178*, 266A-266K*, 301*, 342-
350* (Mercier), 363-374* (blauwe Madonna), blok 3**, 6**, 26*, 27*, 28*, etc Hoge cat waardei 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14805 Beigië 1849-1978. Prijs: € 4.900,00 
Zeer goed gevulde, postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1978 in 4 blanco al
bums Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 141*, 145-158*, 235-243**, 2351-
2431*, 333-341** (Mercier), 342-343*, 354-365* (blauwe Madonna), 909-913, 929-940**, 941-946**, 
947-948**, 992-994** 995-1000**, blok 1*, 2**, 21**, 22*', 24** etc Verder leuk treinzegels, portze-
gels wat gebieden (o a Belgisch Congo) etc Zeer mooie collectie, hoge cat waardei 
14795 Beigië 1915-1963. Prijs: € 765,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte voorraad België 1915-1963 in dik insteekboek Bevat veel post
frisse complete senes Mooie samenstelling, hoge cat waarde Goed lot voor wederverkoper 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14823 Bosnië-Hercegovina 1879-1918. Prijs: € 400,00 
Importe winkelboek met een uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Bosnie-
Hercegovina 1879-1918 Goede stock met zeer veel materiaal en ook wat bijzondere tandingen Hoge 
cat waardel 
14765 Brazilië. Prijs: € 135,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Brazilië op Scott albumbladen in map Beetje rommelige 
collectie maar met veel materiaal Koopjei compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14779 Bund en Berlijn blokken. Prijs: € 180,00 
Postfnsse en gebruikte stock blokken van Bundespost en (iets) Berlijn in 4 insteekboeken In totaal 
ruim 600 blokken Voornamelijk jaren 60-70 compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14806 Bundespost 1949-1975. Prijs: € 250,00 
Vrijwel complete, gebruikte collectie Bundespost 1949-1975 in luxe Safe album Superkoopjei 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14834 Bundespost 1949-2007. Prijs: € 500,00 
Gebruikte, zo goed als complete collectie Bundespost 1949-2007 m 7 luxe Lindner albums in doos 
Collectie bevat al de goede senes uit de beginjaren Superkoopje' 
14780 Canada brieven. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met 17 oudere bneven en FDC's van Canada Leuke samenstelling 

compfeet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14784 DDR 1949-1987. Prijs: € 480,00 
Vrijwel complete, gebruikte collectie DDR 1949-1987 in 6 luxe Lindner albums m doos Collectie bevat 
dus ook goed matenaal, zoals Debria blok, ongetande Karl Marx blokken etc Koopjei 
14804 Denemarken 1857-2000. Prijs: € 300,00 
Aardige, gebruikte startersverzameling Denemarken 1857-2000 in 2 Davo albums Veel materiaali 

compleet gefotografeerd op »rww.filatelie.net 
14884 Duitse Rijk en gebieden 1933-1945. Prijs: € 700,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk en gebieden 1933-1945 in blanco album Collectie is 
deels dubbel verzameld en bevat leuk materiaal, waaronder (Michel nos) 479-481*, 588-597* 588-
597,600-602*, 609-616*, 671*, 695-697*, 695-697,698*, 699*, 716-729*, blok 4', 5*, 6*, 8*, 9,11*, 11 
Verder leuk General Gouvernement, Bohemen en Moravie etc aanwezig 

compleet gefotografeerd op wwwfilalelie.net 
14786 Duitsland. Prijs: € 525,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland in 3 Davo albums Bevat leuk Duitse 
Rijk, Berlijn en wat Zones Collectie bevat ook doubletten 

compfeet gefotografeerd op www.filatelie.nei 
14861 Egypte 1866-1978. Prijs: € 260,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Egypte 1866-1978 in blanco Importa album Goed gevulde, deels 
dubbel verzamelde collectie met ook wat bneven en FDC's Koopjei 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14783 Engelse koloniën. Prijs: € 180,00 
Handelarenboekje met diverse postfnsse, ongebruikte en gebruikte senes van diverse Britse gebie
den, voornamelijk Oceanie compleet gefotografeerd c^ www.filatelie.net 
14858 Filippijnen 1876-1996. Prijs: € 260,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Filippijnen 1876-1996 in blanco Importa album Collectie bevat veel 
materiaal met ook brieven en FDC's Ook dienst, wat Japanse bezetting etc aanwezig 

compfeet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14794 Frankrijk 1849-1965. Prijs: € 1.330,00 
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1965 in Davo cristal al
bum Collectie bevat leuk klassiek materiaal met ook wat aardige stempels en ook beter materiaal zo
als (Yvert no's) 156(*), 216(*), 232, 354', 398, etc Aardige collectie, hoge cat waarde 
14836 Griekenland en gebieden 1861-1985. Prijs: € 850,00 
Zeer goedgevulde ongebruikte/gebruikte collectie, later ook postfris met o a beter klassiek met 
Hermeskoppen, betere zegels en series, luchtposten, port en veel dure uitgaven van de gebieden w.o 
Italiaanse bezetting, in Minkus album Enorme cat w 

14856 Griekenland 1876-2002. Prijs: € 550,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Griekenland 1876-2002 in 2 blanco Importa albums Aardig gevulde 
collectie met ook FDC's en wat gebieden Leuke collectie, veel materiaali 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14824 Grootrondstempels Nederiand. Prijs: € 860,00 
Collectie grootrondstempels postkantoren, hulppostkantoren, bijkantoren en treinstempels in dik 
stockboek en tevens 1 boek met div grootrondstempels Amsterdam Mooie collectie, mooie kwaliteit 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14807 Hongarije 1871-1971. Prijs: € 625,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1971 in dik Schaubek album Collectie is 
vrijwel compleet en bevat dus zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 403-410*, 467-470*, 478-
479, 484-487, 1139-1141", 1201-1203 FDC 1243**, 1340**, blok 2**, 3,4, 5**, 6**, 26A*, 27A*, 28A* 
etc Hoge cat waardei compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14762 Hongarije ongetand. Prijs: € 135,00 
Map met insteekbladen met ongetande series en blokken van Hongarije Bevat 48 zegels en 11 blok
ken Cat waarde ruim 750 euro compleetgefotografeerdopwww.fiiatelie.net 
14848 India en Staten. Prijs: € 420,00 
Gebruikte collectie India in blanco Importa album. Goed gevulde collectie met ook veel FDC's en ook 
wat materiaal van de oude Indiase staten compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14868 Is rae l i 948. Prijs: € 1.500,00 
Stockblad met Israel 1948 no 7-9 gebruikt, full tab met certificaat Ising Cat waarde Yvert 5500 euro 
(Michel 3400) Zeer schaars' 
14887 Israël 1948-1986. Prijs: € 500,00 
Postfrisse collectie Israel 1948-1986 in oud Erka album Bevat o a 1949 vlag links en rechts tab, 70 
jaar Petah Tiqwa links en rechts tab, 1950 UPU, Nieuwjaar, Maccabiade, 1951 onafhankelijkheid, 
Joods nationaal Fonds, etc Collectie is vanaf 1954 vrijwel compleet, inclusief blokken 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14829 Israël 1948-2008. Prijs: € 700,00 
Uitgebreide verzameling/stock Israel 1948-2008 in 12 stockboeken en wat mappen in doos Bevat ook 
betere zegels zoals Nieuwjaar 1948 keerdrukken met tussenstrook, UPU 1950 keerdrukken mettus-
senstrook modern gedeelte vaak zowel postfns als gebruikt aanwezig, blokken, keerdrukken etc 
Aanraderi 
14872 Israël 1949-2007. Prijs: € 275,00 
Doosje met postfrisse blokken van Israel 1949-2007 in diverse aantallen Bevat ook blok 1 en tevens 
wat gebruikt matenaal Cat waarde Michel 3000+ 
14842 Italiaanse gebieden en postkantoren. Prijs: € 1.250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italiaanse gebieden en postkantoren in Borek album Collectie be
vat leuk matenaal zoals (Michel no's) Egeische eilanden 1-2, 3-9 alle eilanden compleet (op 6 II na), 
31-33*, 63-69*, 70-87', 138*, 138,139,140, 142, 215-220*, Italiaanse post in China 27', port 9*, 20-
23*, Saseno36*, 38*, 41-43*, Italiaanse post op Kreta 1,2, Ionische eilanden 4-11*, 12-14*, Trentino 
23*, 25,26*, Venetië, Trentino en Dalmatie 1-13*, 21*, port 1-8*, 10-13*, Albanië 3*, 6*, etc Mooie col
lectie, hoge cat waarde' compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14838 Italiaanse koloniën 1929-1938. Prijs: € 600,00 
Map met diverse betere zegels van Italiaanse kolomen 1929-1938 Bevat o a (Yvert no's) Italiaans 
Oost Afnka luchtpost 1-11*', Eritrea 195-204**, 205-211**, luchtpost 7-16*, port 15-27', Somalië 
166B* (I), 170B* (I), 172A*, 173A*, 178B*, 179B', luchtpost 7-16*, Tnpoli 69*, 132', 133*, 134*, 134", 
135-141*, luchtpost21-24* Hogecat waardel compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14837 Italië 1924-1954. Prijs: € 780,00 
Map met stockblad met uitsluitend betere postfrisse senes Italië 1924-1954 Bevat oa (Yvert no's) 
273-279**, 346-356", 396-405", 518-529", luchtpost 42-47", 69-77", 78-83*, 102-106", 129-
130** etc Cat waarde Sassone 4185+euro" compleetgefotografeerdopwww.filateIie.net 
14863 Japan 1946-1959. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Japan 1946-1959 in speciaal Japans album Leuke, kleine collectie 
met ook wat beter materiaal zoals (Michel no's) 362-365**, 423-426, 428A, 442-445, 447B, 464-
467A*, 471-474**, 496-, 497, 511, blok 29 etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14864 Japan 1956-1970. Prijs: € 300,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Japan 1956-1970 in Schaubek album Leuk gevulde collectie met ook 
blokken, blokken van 4,1 e dag enveloppen etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14789 Japan en China fiscaalzegels. Prijs: € 215,00 
Insteekboek met ca 600 fiscaalzegels van Japan en China Voornamelijk ouder matenaal, leuke uit-
zoekpartiji compfeet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14777 Japan. Prijs: € 220,00 
Kleinstockboekjemetbetermatenaalvan Japan, waaronder enkele sportseries Gat waarde ca 1200 
euro compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14803 Japanse bezetting Nederiands Indië. Prijs: € 160,00 
Insteekboek met 266 ongebruikte en gebruikte zegels van de Japanse bezetting van Nederlands Indie 
en de interim penode, waaronder veldelen compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14768 Koeweit 1955-2002. Prijs: € 475,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Koeweit 1955-2002 in 2 blanco albums Collectie is goed 
gevuld met ook veel beter materiaal zoals (Michel no s) 145-162, 578-609* (in samenhangende blok
ken van 4), 613-614, 693-724* (in samenhangende blokken van 4), 760-791* (in samenhangende 
blokken van 4), 798-805, 895-913, etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14798 Liechtenstein 1966-1996. Prijs: € 300,00 
Postfrisse en gebruikte collectie Liechtenstein 1966-1996 in blokken van 4 m 2 Safe albums Veel ma
tenaal, koopjei compleetgefotografeerdqpwww.filatelie.net 

14849 Luxemburg 1852-1971. Prijs: € 1.950,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1352-1971 in 2 luxe Lindner albums 
Collectie IS zeer goed gevuld met uitgebreide klassiek en veel beter matenaal zoals (Michel no's) 72* 
in kleinbogen, 121** in kleinbogen, 240-244*, 245-249*, 252-256 259-264, 266-280* (Intellectuelen), 
284-289*. 395-398 in complete vellen van 20 (2x), 478-483*, 488-489*, 490-494*, 555-557*, 572-574*, 
blok 3*, 7* etc Ook leuk dienst en port aanwezig, telegram compleet, etc Zeer hoge cat waardei 

compleet gefotografeerd op www.lïlatelie.net 
14850 IVIonaco 1885-1988. Prijs: € 1.000,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Monaco 1885-1988 in 2 Davo albums Collectie bevat zeer veel be
ter matenaal zoals (Yvert no's) 3*, 9(*), 19*, 20*, 27-30*, 34-41* 46*, 115-118, 119-134* (128A ont
breekt), 185-194*, 200-214*, luchtpost 1' , 28-31', 32-35', 71-72", 87-90A", blok 1*, 2*, port 10, etc 
Mooie collectie, hoge cat waarde' compleet gefotografeerd op www.fïlatelie.net 
14816 Nederiand 1852. Prijs: € 2.100,00 
Collectie Ie emissie Nederland op stockbladen in map Bevat no 1 57x en 2 paren, no 2 60x en 2 pa
ren, no 3 15x en 2 paren Bevat diverse goede afstempelingen, zoals langstempel Marum en 
Haarlemmermeer op no 1 Hoge cat waardei compleet gefotografeerd (^ www.filatelie.ttet 
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14774 Nederland 1958-1989. Prijs: € 180,00 
Zeer uitgebreide gebruikte stock Nederland 1958-1989 in uitpuilend Fi!-I-Safe handelarenboek Vele 
duizenden zegels compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
14830 Nederland 1982-2007 postzegelmapjes. Prijs: € 500,00 
Doos met 7 Importa postzegelmapjes-aibums met een complete collectie postzegelmapjes Nederland 
no 1 t/m 356 Koopjei 
14866 Nederland en koloniën. Prijs: € 1.250,00 
Collectie Nederland en kolomen met divers raar materiaal, waaronder paren en stnppen emissie 1852 
(fraai), Ned Indie 1 in idem stnp van 3, Specimen-opdrukken, proeven en diverse afstempelingen Iets 
diverse kwaliteit met een zeer hoge cat waardei compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14811 Nederland franco takje stempels. Prijs: € 300,00 
Folder met een kleine collectie franco takje stempels van Nederland, voornamelijk emissie 1867 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14875 Nederland kleinrond collectie. Prijs: € 3.000,00 
Prachtige collectie, meest mooie kwaliteit zegels en mooie kwaliteit stempel, vele luxe 100% afdrukken 
(ook iets doubletten), ook vele dure stempels wo Acquoij, Broek op L Dijk, Deinum (op 2 verschillen
de waarden), Hekelingen, Schore etc etc opgezet op alfabetische volgorde m Importa album 
Stempelwaarde reeds 22 500+ euro" 
14827 Nederland kortebalkstempels. Prijs: € 400,00 
Collectie kortebalkstempels van Nederland, alfabetisch opgezet in 2 boeken, met tevens 1 boek korte-
balk Amsterdam en 1 boek met briefstukjes compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14826 Nederland kortebalkstempels. Prijs: € 250,00 
Twee insteekboeken met kortebalkstempels van Nederland Vele honderden stempels met veel luxe 
afdrukken compleet gefotografeerd op www.filatelie.tiet 
14876 Nederland Langebalkstempels. Prijs: € 240,00 
Collectie langebalkstempels Nederland op verschillende emissies, gesorteerd op plaatsnaam In in-
steekboek compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14808 Nederland stempels. Prijs: € 400,00 
Blanco album met een kleine collectie stempels van Nederland Bevat o a bestellersstempels, haltes
tempels, franco stempels etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14778 Nederland stempels. Prijs: € 200,00 
Insteekboekje met ca 200 bnefstukjes met zegels en stempels, voornamelijk cijfersene 1899 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14810 Nederland tweeletterstempels. Prijs: € 240,00 
Map met een kleine collectie tweeletterstempels van Nederland op zelfgemaakte bladen 

compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
14860 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs: € 7.500,00 
Schitterende deels dubbele overcomplete collectie met heel veel extra's als proeven, vervalsingen en va-
neteiten met o a nr 1 gebruikt en ongebruikt, nr 2 gebruikt, 1870 serie ongebruikt + proeven, specimen, 
vaneteiten + vele tandingen incl 10R 1892 sene* + proeven, 1902 opdrukken met vele vaneteiten, 
1902/9*, Java en Bezit opdrukken met variëteiten en vervalsingen, Bandoeng en Jubileum 1923 * en O, 
1930 12 1/2 kopstaande opdruk gebruikt, 1938/40 sene *, 1941 sene * en 0(gebruikt zonder 5gld) por
ten overcompleet dubbel, Brandkast ongebruikt + diverse gebruikte zegels extra, dienst met ook veel 
kopstaand + Nw Guinea dubbel compleet, in Davo album Schitterende collectie met enorme cat w 
14853 Nederlands Indië propaganda stempels. Prijs: € 300,00 
Album met 69 bneven van Nederlands Indie met diverse propaganda stempels Bevat o a slempels 
jaarbeurs, postzegeltentoonstelling, volkstelling, seint via radio etc 

compleet gefotografeerd op www.riiatelie.net 
14852 Nederlands Indië puntvlakstempels. Prijs: € 300,00 
Album met 46 bneven en kaarten van Nederlands Indie met puntvlakstempels 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14867 Nederlands Indië stempels 1870-1930. Prijs: € 1.300,00 
Lindner album met blanco bladen met een collectie stempels van Nederlands Indie 1870-1930 Bevat 
puntstempels, rondstempels, vierkantstempels, langebalk etc, waarbij vele pracht afdrukken en zeld
zamer materiaal, inclusief 24 poststukken compleet gefotografeerd op www filatelie net 
14851 Nederlands Indie stempels. Prijs: € 300,00 
Album met bneven en kaarten met puntstempels en langebalkstempels van Nederlands Indie In totaal 
53 kaarten en brieven compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14819 Nieuw Zeeland 1892-1995. Prijs: € 575,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1892-1995 in Davo album en stockboek 
Goed gevulde collectie met veel postfris modern materiaal 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14855 Nieuw Zeeland 1936-1997. Prijs: € 800,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Nieuw Zeeland 1936-1997 in 2 Davo luxe albums Collectie is zo 
goed als compleet, inclusief blokken vanaf 1957 en Ross Dependency 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14790 Noorwegen 1855-1969. Prijs: € 765,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1855-1969 op Yvert albumbladen m map Collectie be
vat ook beter materiaal zoals (Yvertno's) 1,2-5, 7,10,11-15,101-107*, etc 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14845 Paraguay 1870-1981. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Paraguay 1870-1981 in groot Yvert album Leuke collec
tie met ook wat ongetand matenaal compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14888 Portugal 1853-1974. Prijs: € 975,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1853-1974 in Davo album op blanco bladen 
Collectie bevat zeer veel klassiek materiaal, waaronder veel doubletten De laatste jaren ook postfris 
aanwezig compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14792 San IMarino 1877-1970. Prijs: € 780,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie San Manno 1877-1970 op Yvert album bladen in map Leuke col
lectie met ook beter materiaal zoals (Yvert no's) 25*, 164-167*, 193-204* 320-333*, 444*, luchtpost 

74-81*, 82**, 87*, 90*, 100*, 101" , pakketzegels 33-34* 36* etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 
ompleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

14775 Sovjetzone en DDR 1945-1963. Prijs: € 400,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Sovjetzone en DDR 1945-
1963 in dik album Leuk deel Sovjetzone met o a Cottbus, Finsterwalde, uitgebreid Sachsen, 
Lübbenau, Thunngen, en leuk DDR met beter matenaal zoals (Michel no's) 246-247**, 256-259**, 
273-274*', 280-281**, 284-285**, 289-292**, etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14878 Suriname 1873-1975. Prijs: € 2.350,00 
Zeer uitgebreide, vrijwel complete, ongebruikte en gebruikte, veelal dubbel verzamelde collectie 
Suriname 1873-1975 in 2 blanco albums Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals 1-15, 32a*, 
37-40, 58a, 59a, 60-64, 87-99*, 100-103*, 104-110*, 132f, 132f, 229-238*, 239-243*, luchtpost 8-14* 
(Do X), 8-14,15-19, port 3, 6 type II, 7* type IV, 15-16 etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waar
dei 
14862 Tsjecho-Slowakije 1918-1982. Prijs: € 500,00 
Voornamelijk gebruikte, zeer goed gevulde collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1982 in 2 Kabe albums 
Collectie begint met de padvinder zegels, is vrijwel compleet en bevat ook betere blokken zoals 
(Michel no's) 7*, 12,13,16A, 16B, 18A, 18B etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14854 Tsjecho-Slowakije 1918-1991. Prijs: € 530,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1991 in 2 grote Yvert albums Goed gevul
de collectie met zeer veel materiaal, waaronder veel blokken en ook wat leuke bneven 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14847 Tsjecho-Slowakije 1918-1991. Prijs: € 600,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1991 in 2 blanco Importa albums Collectie is 
goed gevuld en bevat ook blokken, wat FDC's, ook Bohemen en Moravie etc 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14788 Tsjecho-Slowakije 1918-2005. Prijs: € 1.250,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, goed gevulde collectie Tsjecho-Slowakije 1918-2005 in 6 blanco 
albums in doos Collectie bevat veel materiaal waaronder ook beter zoals (Michel no's) 209-211,212-
215*, 263-266*, 330-331X*, 1101-1105 in kleinbogen, 1163-1169 in kleinbogen, 1234-1239 in kleinbo
gen, blok 811**, etc Hoge cat waarde 
14763 Turkije 1865-1957. Prijs: € 650,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1865-1957 op Yvert bladen in klemband 
Collectie bevat leuk materiaal, waaronder ook beter zoals (Michel no's) 220*, 221*, 252-258,297, 321 
(dubbele opdruk), 337 (kopstaande opdruk), A367(i), A369, 390* (gekeurd), 392* 395*, lokaalpost 
IVa-IVd* (gekeurd), scheepspost Vila*, Vllb* etc Leuke collectie, zeer hoge cat waardei 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14766 Turkije. Prijs: € 350,00 
Map met stockbladen met divers klassiek matenaal van Turkije, waaronder leuke stempels, wat fiscaal 
materiaal etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14832 USA voorafstempelingen. Prijs: € 1.600,00 
Gigantische voorraad voorafstempelingen van USA in 23 stockboeken in 2 dozen Tevens 3 catalogi 
van de USA voorafstempelingen Zeer vele duizenden zegels, begin een winkeli 
14831 USA voorafstempelingen. Prijs: € 850,00 
Grote stock voorafstempelingen USA m 8 insteekboeken en 2 Hawid cassettes in doos Bevat veel 
Bureau afstempelingen 
14857 Vaticaan en San IVIarino 1929-1998. Prijs: € 780,00 
Voornamelijk postfrisse collectie Vaticaan en San Manno 1929-1998 in 3 insteekboeken Goed gevulde 
collectie met veel beter matenaal zoals (Yvert no's) Vaticaan 26-38*, 40-43**, 72-79*, 85A-85G**, 161-
162**, 163-166**, luchtpost 22-23** (beetje verkleurd), pakketzegels 1-15*' etc Tevens wat San Manno 
aanwezig Collectie bevat zeer veel doubletteni compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14771 Voetbal. Prijs: € 100,00 
Insteekboek met een kleine postfrisse collectie voetbal, waaronder ook wat ongetand matenaal 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14843 Zimbabwe. Prijs: € 175,00 
Album met postfnsse series en enkele FDC's van de eerste uitgifte van Zimbabwe (1980) en de eerste 
port sene compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14859 Zweden 1855-2002. Prijs: € 600,00 
Leuke, voornamelijk gebruikte collectie Zweden 1855-2002 in 3 insteekboeken Collectie bevat wat be
ter matenaal zoals (Yvert no's) 9, 10, 11, 12, 76-85*, 112-121*, 206-210, leuk dienst, port etc Veel 
materiaal, koopjei compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14785 Zweden. Prijs: € 550,00 
Map met 2 boekjes en 5 stockkaartjes met voornamelijk oud ongebruikt en gebruikt matenaal van 
Zweden Leuk matenaal, cat waarde ca 6500 euro compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14801 Zwitserland 1851-1966. Prijs: € 785,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1851-1966 in Davo album Goed gevulde 
collectie met aardig zittende Helvetia, Pro Juventute, Pax serie ongebruikt, luchtpost (o a 1-2*), goed 
dienst, etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14881 Zwitserland 1862-1944. Prijs: € 1.550,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1862-1944 in Muller album Mooie collectie 
met ook beter materiaal zoals (Michel no's) 145*, 152*, 179-184*, 189-191*, 233-234*, 322 met plaat-
fout gebroken zuil, 447-459* (Pax serie), blok 2*, 4*, 8*, 8,9*, 10', 10,11*, 11,12, Pro Juventute 1912 
l-lir, etc Tevens zeer veel blokken van 4 aanwezig, wat dienst, port etc Zeer mooie collectie' 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14822 Zwitserland port gespecialiseerd. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met een gespecialiseerde voorraad gebruikte portzegels van Zwitserland Gespecia
liseerd op type, papier, normaal en kopstaand kader etc Cat waarde (Zumstein) ruim 7000 Zwitserse 
Frank (ca 5150 euro) compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14758 Zwitserland Pro Patria 1939-1986. Prijs: € 100,00 
Insteekboek met een gebruikte voorraad Zwitserland Pro Patna 1939-1986 Veel materiaal, waaronder 
ook veel blokken van 4 
14821 Zwitserland. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met divers voornamelijk postfns materiaal van Zwitserland, waaronder blokken van 
4, leuk dienst etc Tevens Michel blok 12 ongebruikt met plakker 

compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 

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

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
I nteressegebieden 

- ^ -

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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MUNTEN- & POSTZEGELORGANISATIE 

Veiling 25 & 26 februari 2011 
- Postzegels & Ansichtkaarten -

KANrOOIlADRtS; i;Ni;RGIi;wr,G 7, 3401 MD IlSSTlSTI 
T: 03O6063944 - F: 030-6019895 - WWW.MPO.NI, 

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 engros-posten 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 Utrecht-Adam) 

http://WWW.MPO.NI


^ j j Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
Mr PJ Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
Onze 124' veiling, waarin weer veel mooi 
en waardevol materiaal wordt aangeboden 
wordt gehouden op 

zaterdag 5 maart 2011 
in Restaurant Jupiter Hidalgoweg 2a te Leeuwarden 
t o V deurwaarder J Venema 

In onze 124= veiling zijn o a opgenomen honderden verhuisdozen 
uit nalatenschappen 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor 
onze 125' veiling worden ingeleverd / 
WIJ zoeken voortdurend mooie collecties en voorraadpartijen voor 
onze volgende veilingen J ^ ^ , ^ 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis %~^ > 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk 

Bezichtiging ten kantore dagelijks mogelijk 
Kijkgelegenheid op: vrijdag 4 maart van 10 0018 00 

zaterdag 5 maart van 08 0011 30 

Onze volgende veiling zal worden gehouden op 28 mei a s 
Inzendingen dagelijks mogelijk ...Btg,.,.,., 

Nadere inlichtingen teL 058  212209ß 
fax 058 2129180 A' "';' *T^Z'i ^ 

\ ^"*N tff'^ ^"^N / ' "^ J"^ rf"^ a^ 
Email adres Dzvfries@xs4all nl 
Website www pzv friesland nl 

Op verzoek zenden wij U onze catalogus gratis toe. 

NVPH Junior Nederland 2011 12, m kleur 11,50 
Michel Overzee 1 1 NoordAmenka 2011 54,00 
ACS catalogus Nieuvi^Zeeland 2011 inkleur 12,50 
OBP speciale catalogus België & Gebieden 2011, in kleur 26,90 
Sassone speciale catalogus Italië tot 1945, ed 2011, m kleur 42,50 
SBK catalogus Zw/itserland & Liechtenstein, in kleur 29,90 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2011, in kleur 79,90 
Scott catalogus USA 2011, in kleur 27,50 
Studiegroep handboek Buitenlandse post in het Ottomaanse Rijk 
De Levant editie 2010,2 delen in kleur 149,00 
Fischer speciale catalogus Polen 2011, in kleur 24,90 
Fischer speciale catalogus Poolse Gebieden 2010 inkleur 29,90 

Michel CD Schepen hele wereld 2011 49,8C 

Seamark catalogus Vuurtorens op zegels 69,90 

www.collectura.com 

ING 125.34.14 ABNAmro 80.70.90.077 
Orders + € 1,50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturering 
werkelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 
A\ inkcltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0016.00^ 

OUTSTANDING 
NEW YEAR SALES 

Unparalleled Choice Every Week i 
Thousands of Lots from £15 to £15,000 

EUROPE 
& WORLDWIDE 
You'll f ind something of interest 
in the thousands of fascinating 
Europe and Worldwide collections, 
cartons, classics, specialized and 
unique lots 

BRITISH 
COMMONWEALTH 
We have a huge offering of very 
fine quality GB and Commonwealth 
single stamps, groups, collections 
and all things philatelic from 
Aden to Zululand 

COVERS AND 
POSTAL HISTORY 
There's a wonderful range 
of rare and unusual covers 
and postal history from 
every corner of the world 

Sandafavre 
SERIOUS ABOUT S T A M P S * / 

Go to www.sandafayre.com for our weekly online 
sales or post the coupon for a FREE catalogue. 

r — " ™ ™  . — — " "  • — — — "   ■ — " " — —' —  • " • — —  . — " — — — 

Please send me my FREE introductory Sandafayre catalogues 
Name 

Address 

Email 

r 

' My collecting interests are 

(NL) I 

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK. 

COLLECTORS I 
REGISTER 

Just tell us what you want 
< No Unwanted Catalogues or Emails 
■ Free to register, use and update 

www.sandafayre.com 

http://www.collectura.com
http://www.sandafayre.com
http://www.sandafayre.com
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FILATELIE TEKENT VOOR 
HABO DACOSTA 

Op vrijdag 14 januari 
ondertekenden Filatelie 
en drukkerij een contract, 
waarmee Habo Dacosta 
definitief de nieuwe 
drukker van het maand
blad is geworden. Op de 
foto de General Manager 
van Habo Dacosta Hans 
van den Bedem en onze 
bestuursvoorzitter Cees 
van Balen Blanken. 

LEIDS ONTZET GESTEMPELD 

TNT Post heeft een spe
ciaal stempel uitgebracht 
ter gelegenheid van het 
125jarig jubileum van de 
3 October Vereeniging 
Leiden. 
Op het stempel zien we de 
datum van uitgifte (1601
2011), de naam van de jubi
laris (3 October Vereeni
ging), het 125 jarig bestaan 
(18862011) en "haring op 

wittebrood". Dit laatste 
staat symbool voor het feit 
dat de Watergeuzen op 3 
oktober 1574 onder leiding 
van Boisot hun schepen 
met haring en wittebrood 
de stad binnen voeren, om 
de hongerige Leidenaars 
van voedsel te voorzien. 
Nu nog vindt jaarlijks in de 
ochtend van 3 oktober de 
traditionele uitreiking van 
gratis haring en witte
brood plaats in de Waag in 

velden 

'JPnuEt ">"• 

Leiden. Hoe U het stempel 
kunt bestellen, kunt U 
lezen op de website van 
de Leidsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
ujiuu;. Ivpu.nl, 

EDAH MUSEUM HELMOND PRESENTEERT POSTZEGEL 

Ter ere van de honderdste 
verjaardag van Edah heeft 
het museum een exclusie
ve postzegel uitgebracht. 
Het resultaat mag er zijn. 
Het Edah museum ontving 
afgelopen december de 
prestigieuze Carat Cul
tuurprijs. De permanente 

tentoonstelling is een 
belangrijk onderdeel van 
het industriële erfgoed 
van de stad. 
De zegel toont het logo 
dat de voormalige grutter 
een eeuw lang gebruikte 
en heeft een frankeer
waarde van € 0,46. 
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TNT Post drukte deze een
malige postzegel in een 
oplage van 300 velletjes. 
Hierdoor blijft de zegel 
wel speciaal. 
Het velletje van tien zegels 
is te koop in het Edah 
museum aan het Oostende 
in Helmond. Ofte bestel
len via emailj.V05e!s2g@ 
chello.nl. Het velletje kost 
€ 7.50. Met de toezending 
beschikt u tevens over 
een gestempeld exem
plaar. Het Edah museum 
is iedere vrijdagmiddag 
geopend van 13.30 17 
uur. Verdere informatie 
op uiujui.edahmuseurn.nl 

GEZEGELDE BELGISCHE VRIJMAKING 

Het nog prille jaar 2011 
trapt in België meteen af 
met een eerste speciale 
uitgifte, naar aanleiding 
van de vrijmaking van 
de Belgische postmarkt 
sinds afgelopen i 
januari. Na jarenlange 

voorbereidingen is het 
eindelijk zover. Met deze 
uitgifte wil bpost aan de 
wereld laten zien, dat ze 
klaar is voor een onge
twijfeld boeiend nieuw 
hoofdstuk in haar vrijge
maakte bestaan. 

INDY 5 0 0 GEZEGELD 

Ter ere van het loojarige 
bestaan van de Ameri
kaanse Indy 500 autoraces 
brengt de Amerikaanse 
Post (USPS) komend 
jaar 25 speciale herden
kingszegels uit. Op de 
zegel prijkt de Marmon 
Wasp raceauto, waarmee 
coureur Ray Harroun de 
allereerste editie van de 
Indy 500 won. Onderaan 
de zegel is met kleine let

ters "100 Years of Racing" 
te lezen. Al eerder in 
1987 verscheen ook een 
postzegel van de Marmon 
Wasp. 
De eerstvolgende Indy 
500 wordt op 29 mei 2011 
verreden. 

TIEROLFF WEG BIJ VAN DIETEN 

Met ingang van i januari 
2011 heeft de heer Mathieu 
J.A. TierolflFzich terug
getrokken als directeur
eigenaar van Van Dieten 
Postzegelveilingen B.V. 
Tierolfïheeft zichzelf 
uit Van Dieten terugge
trokken en de aandelen 

overgedaan. 

Directeur
eigenaar 
van het 
125jaar 
oude 
bedrijf Peter Storm van 
Leeuwen (foto). 
Storm van Leeuwen, 
Costerusridder, zal verant
woordelijk zijn voor filate
lie en klantencontacten. 

RESTITUTIE DUBBEL BETAALDE ABONNEMENTEN 

Abonnees van Filatelie die 
in het gehele jaar 2010 lid 
waren van twee of meer 
bij Filatelie aangesloten 
verenigingen, kunnen res
titutie krijgen van dubbel 
betaalde abonnementen. 
Als u vorig jaar restitutie 
over 2009 ontving en u 
voldoet nog steeds aan 
de voorwaarde, dan krijgt 
u het bedrag voor 2010 
automatisch op uw reke
ning gestort. U hoeft de 
restitutie dus niet apart aan 

te vragen! 
De overschrijvingen 
worden m de loop van 
deze maand bij de bank 
ingeleverd. 
Lezers die vorig jaar geen 
restitutie kregen, maar 
denken nu wel in aanmer
king te komen, kunnen 
vóór I april 2011 een email 
sturen aan: Abonnemen
tenland: Wantenseruicecó) 
aboIand.nl. Vermeld in uw 
eraail, metals onderwerp 
'Restitutie Filatelie': De na

men van de verenigingen 
waarvan u het gehele jaar 
2010 lid bent geweest (let 
op, alleen verenigingen die 
bij Filatelie zijn aangeslo
ten komen in aanmerking!) 
Het rekeningnummer, 
waarop u het geld wilt 
ontvangen en uw naam 
en adresgegevens. Heeft u 
niet de beschikking over 
email, stuur dan een brief 
aan: 
Abonnementenland, ta.v. 
administratie Filatelie (res
titutie). Postbus 20,1910 
AA Uitgeest. msnfa 

http://Ivpu.nl
http://chello.nl
http://aboIand.nl


HAAGSE FILATELISTENFUSIE 

Een van de oudste vereni
gingen van postzegelver
zamelaars, de Haagsche 
Philatelisten Vereeniging, 
opgericht in 1897 en de 
Haagse afdeling van de in 
igii opgerichte vereni
ging Philatelica zijn sinds 
I januari gefuseerd. Op de 
dag dat Philatelica precies 
honderd jaar bestond, 
en gaan samen verder 
onder de naam Verenigde 
Haagse Filatelisten (VHF). 
Beide verenigingen 
houden al jaren gezamen
lijke bijeenkomsten en 
brengen ook het gemeen
schappelijke medede
lingenblad 'de Brug' uit. 
De Verenigde Haagse Fila
telisten hebben ruim 350 
leden. Het oprichten van 
een jeugdafdeling en het 
intensiveren van digitale 

O« H*er H LA. Prins 
DancketlMirMt 3 
2517 TE s~Crav«nhagc 
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communicatie behoren 
tot de eerste plannen van 
het nieuwe bestuur voor 
het komende jaar. 
Vanwege de fusie heeft 
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de Haagsche Philate
listen Vereeniging drie 
persoonlijke zegels uit
gegeven voor haar leden: 
Wilhelmina hangend 
haar met het stempel van 
de oprichtingsdatum; 
Koninklijke Erepenning 
van het loojarige bestaan 
en een zegel met het 
verenigingslogo. 
Philatelica Den Haag 
geeft voor haar leden een 
loojaar herdenkings
zegel en een speciale 
envelop uit. De zegels zijn 
bij de secretaris (Hans 
Prins, tel. 070 3450664) 
te bestellen. Voor nieuwe 
leden heeft de VHF 
tijdens dit eerste halfjaar 
een speciale aanbieding 
(uiiDiD.hphu.nl). 

MUTATIES 
VERENIGINGEN 

De volgende mutatie is 
in het overzicht van bij 
Filatelie aangesloten 
verenigingen 
doorgevoerd: 

Drachten 
P.V. Drachten heeft een 
nieuwe secretaris: 
J.F. Oom, 
De Warren 19, 
8261 EC Balk, 
Kj.oomi@kpnpIanrt.nl 

Reuver 
FV "Filvero" L.A.F.Piek, 
Vincent van Goghstraat 
28, 5953 JE Reuver, 
telefoon: 077 4743032 
H jiluero. reui;er(a)hrtnrt. nl 

Mutaties van 
verenigingsadressen 
kunt u uitsluitend 
zenden aan: 
mw. E. Braakensiek, 
P.W. Alexanderlaan 41, 
3273 AS Westmaas, 
s e.braakensiek(a)telc2.nl 

Dei jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten 
op mee te dingen naar de 

LH. THOLENTROFEE 2010 
Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek 

of bijdrage in de nietfilatelistische pers komen 
uitsluitend bijdragen in de Nederlandse taal in 

aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam 
maken op filatelistische artikelen die in het jaar 

2010 in de metfilatelistische pers zijn verschenen 
en die naar zij menen voor bekroning in aanmer

king komen. 

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van 
de jury van de L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 

2596 VK Den Haag 

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een 
kopie van) de bijdrage die voor bekroning wordt 

voordragen. De voordracht moet uiterlijk 14 maart 
2011 door de secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad uoor postzegelverzamelaars 

100 JAAR OP HOOP VAN ZEGELS 

De Haarlemse postzegel
vereniging 'Op Hoop van 
Zegels' viert dit jaar zijn 
honderdjarig bestaan. 
Dit jubileum worden 
gevierd met een promo
tietentoonstelling, waar 
de leden hun collecties 

1911 2011 

'Haarlem en de filatelie' 
in ruim honderd kaders 
tonen. De tentoonstel
ling wordt zaterdag 5 
maart 2011 geopend 
door de burgemeester 
van Haarlem. Tijdens de 
tentoonstelling is er naast 
het jubileumboek ook een 
serie van drie jubileum
zegels met Haarlemse 
motieven verkrijgbaar. 
Plaats en openingstijden: 
Het NoordHollands Ar
chief, Jansstraat 40, 2011 
RX Haarlem (5 min. van 
het NSstation). zaterdag 
5 maart van 1216 uur, 
zondag 6 maart 1016 uur. 
Meer informatie op 
lüUJUJ.oliuz.nl 

SANDD NEEMT SELEKTMAIL OVER 

Sandd 

De tweede grote spe
ler op de Nederlandse 
postmarkt Sandd neemt 
Selektmail over. Met an
dere woorden: Selekt
maileigenaar Deutsche 
Post gooit hiermee de 
handdoek in de ring. 
Dat deze beshssing daags 
na het advies van oud
politicus Ruud Vreeman 
kwam, leek toeval. 
Maar zeker was, dat zijn 
merl<waardige constructie 
om een fonds te stichten, 
waaruit de vaste contrac
ten voor postbezorgers 
moest worden gefinan
cierd, van de baan is. 
Sandd, dat nog wacht op 
goedkeuring van de NMa, 
komt hiermee dichtbij 
haar doel om in 2012 zo'n 
800 miljoen poststukken 
te bezorgen. 
Na overname en inte
gratie van het netwerk 
van Selektmail komt de 
tweede grootste Neder
landse postbezorger op 
700 miljoen poststukken 
per jaar. 
Het afgelopen jaar 

groeide Sandd met 7% 
en directeur Morssink 
verwacht dit en komend 
jaar met nog eens 1015% 
te groeien. 
Hiermee kan het doel 
om in 2014 80% van de 
postbezorgers een vast 
contract aan te bieden, 
gemakkelijker worden 
gehaald. 
Belangrijker is wellicht, 
dat het door Deutsche 
Post via Selektmail aange
zwengelde bestellen van 
poststukken tegen dump
prijzen is afgelopen. De 
prijzen kunnen zo weer 
iets stijgen, waardoor de 
bedrijfsvoering gezonder 
wordt met naar verwach
ting € 60 miljoen meer 
jaarlijkse omzet voor TNT 
Posten Sandd. 
En dat is ook goed voor 
de grootste postbezorger 
TNT Post. 
Deze deelde mede, dat het 
geen tegenbod over
weegt op Selektmail. De 
beurskoers van TNT steeg 
gisteren met 3,4% na 
het overnamenieuws van 
Selektmail door Sandd. 

SELEKTMAIL 
I Dalsamierepost 

FILAMANIA NIEUWE BEURS 

Op 2223 3pri' wordt de 
eerste postzegelbeurs 
Filamania gehouden tege
lijkertijd met de Brieven
beurs in de Mammoethal
len, Gouda. 
Filamania is geen 
ruilbeurs. De stichting 
Pro Filatelie houdt een 
postzegelbeurs voor het 
jeugdwerk en wordt geor
ganiseerd door Stichting 
de Brievenbeurs. 

M bnevonbeurs c 
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Meer info: 
wtüiü.jilamania.com 

mailto:Kj.oomi@kpnpIanrt.nl
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: info@galeoptix.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

De binnenlandse brieft/m. 
20gr ging omhoog van 44c 
naar 46c, maar ook de brief 
binnen Europa ging 2c 
omhoog: van 77c naar 79c! 
De Wereld bleef onveran
derd op 95c! 
Er zijn  in plaats van 
diensten die er al waren 
'nieuwe' bijgekomen. Een 
veelheid aan nieuw materi
aal voor de verzamelaar van 
pakketzegels, aangetekend 
zegels e.d. Kennelijk is 
dit vooruidopend op de 
afsplitsing van de expresse 
diensten die verder gaan 
onder de vlag van TNT. 

Uit de Ditzo reclame van 
de Post: 
Vanaf I januari heeft TNT 
Post een verbeterd en over
zichtelijker assortiment. 
Daarmee ziet u direct welk 
postproduct past bij uw 
verzendwensen. Dat is wel 
zo duidelijk. 
Standaard versturen van 
brief of pakket. 
Wanneer is uw zending 
een briefen wanneer een 
pakket? Als uw zending 
door de brievenbus past 
 maximum formaat 38 x 
26,5 x 3,2 cm , dan geldt 

de zending als een brief 
Past uw zending niet 
door de brievenbus? Dan 
frankeert u uw zending als 
een pakket. 
Extra services voor brief of 
pakket. 
Afhankelijk van uw ver
zendwens, zijn er 4 extra 
services voor de verzending 
van uw poststuk. 
 Aangetekend 
 Verzekerservice 
 Spoedservice 
 Betaalservice 
Het tarief is afhankelijk 
van het gewicht en de be
stemming van de zending. 
Vanaf I januari 2011 is het 
nieuwe assortiment bij alle 
postkantoren van TNT Post 
verkrijgbaar. 
Voor brieven binnen Ne
derland komt dat neer op 
7.00 [aangetekend], 11.00 
[verzekerservice], 26.78 
[spoedservice incl. BTW] 
en 15.83 [betaalservice 
(rembours) incl. BTW]. 

HANGBLOKJES SPECIAAL! 

De diverse hangblokjes 
die worden gedrukt bij 
Walsall Security Printing 
in het Verenigd Koninkrijk 
worden geslit d.w.z met 
behulp van magnetische 
slitplaatjes wordt er een 

© O ® post 
pseudoperforatie aange
bracht: op de slitplaat zit 
een verhoogd contour dat 

van de zegel

'j? © S ® I post 

Poat verz«nd«n binnan Europa 
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kant afdoor 
het paper 
gaat maar net 
niet verder 
dan het 
dragerpapier. 
De zegels 
worden dus 

53%'IUROMI ^ E U R O P A I 
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niet gestanst want dan 
zouden de contouren ook 
door het dragerpapier 
heen gaan! 
De slitplaatjes zijn voor 
de blokken met 5 zegels 
zo'n 6 blokken breed en 
zo'n 4 blokken hoog. 
Aan de zij randen van de 
slitplaatjes bevinden zich 
altijd  ook verhoogd ken
merken van de slitplaat 
t.b.v. de drukker  hoe zou 
deze ze anders uit elkaar 
moeten houden? Normaal 
gesproken worden deze 
randen schoongesneden, 
maar soms zien we ze 
meer of minder duidelijk 
op de zijranden van de 
blokken  uiterst links bij 
de eerste blokkenkolom 
en uiterst rechts bij de 
zesde blokkenkolom. 
Bij de blokken met 'i We
reld' is een kenmerk ge
constateerd dat steeds om 
de drie blokken terugkeert 
bij een nog niet nader 
gespecificeerde kolom. 
Het gaat weliswaar om een 
zwarte vlek die zich niet 
op de zegels manifesteert, 
maar wie complete blok
ken verzamelt zal het toch 
wel interessant vinden! 

DECEMBERZEGELS 2 0 1 0 

De op 23 november jl. 
verschenen blokjes met 10 
zegels van 34c (december) 
konden via het internet 
met een eigen afbeelding 

worden voorzien! Het 
Snoopy blok was de reeds 
voorbedrukte variant! 
De basiszegels d.w.z. het 
vaste kader zijn gedrukt 

in offsetdiepdruk op de 
MüllerMartini rotatie
pers van Joh. Enschedé in 
Haarlem. 
De afbeeldingen werden 
digitaal geprint bij Lijnco 
in Groningen. 

Kasprowy Wierch in de Poolse Tatra 
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Luc Tuymdns  Retrospectieve Retrospective 
1802 201108 05 2011 
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LUC TUYMANS 

Verder komt er een blok 
uit met tien zegels van (i) 
(= o.6i) meteen schilderij 
van Luc Tuymans: G. Dam 
uit 1978. Luc Tuymans, 
geboren in 1958 in Mort
sel, maakte dit portret van 
zijn oom. 
De zegels zijn gedrukt op 
de ofFsetpers in de Zegel
werkplaats te Mechelen. 
Het zegelformaat is for

maat 4  38.15x48.75mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 22/28 tanden hor./ 
vert. Aan zijkanten ge
heel doorlopend, boven 
en onder met een gat 
doorlopende perforatie. 
Productbarcode onder
aan op het blok. 
Losse zegels uit het blok 
kosten loc méér. 

DE VRIJWILLIGERS 

Op 14 februari 2011 
verschijnt een hangblok 
met tien zelfklevende 
zegels van (i) (= 0.61) 
met het de handen in 
elkaar slaan symboliek 
 naar aanleiding van 
het Europese jaar van de 
vrijwilliger. Het hangblok 
kost 5.90 en wordt slechts 
als geheel  en bloc 
verkocht. Ontwerp is 
van de Nederlander Toni 
Mulder (bureau Mulder 
van Meurs), die vorig jaar 
ook al de 'Geef Leven 
Door  Word Donor'zegel 
ontwierp. Mulder is ook 
de ontwerper van vele 
Salamander pockets, die 
hij in de jaren tachtig en 
negentig van een omslag 
voorzag. 
De zegelblokken zijn 
gedrukt in vierkleuren 
rasterdiepdruk aan de rol 
op één van de Goebel ro
tatiepersen van de Zegel
werkplaats in Mechelen. 

HIGHLIGHTS OF BELGIUM 

Op dezelfde datum ver
schijnt een boekje met vijf 
verschillende zelfklevende 
zegels van (i wereld) 
(= i.io) met de volgende 
afbeeldingen: 
 Het Lam Gods [gebroe

ders van Eyk]; De Kruis
afneming [P.P.Rubens]; 
Het Laatste Avondmaal 
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DE VRIJWILLIGER  LE BÉNÉVOLAT 

TARIEF VOOR GENORMALISEERDE ZENDING <50GR BINNENLAND 

TARIF POUR LETTRE N O R M A L I S É E < 5 0 G INTÉRIEUR 

[Dirk Bouts] 
 Onze Lieve Vrouwe 
Kathedraal Antwerpen; 
Het Gravensteen, Gent; 
Het Belfort, Brugge 

 Atomium, Brussel; Man
neke Pis, Brussel 

 Mardasson gedenkte
ken. Bastenaken 

■ de Leeuw van Waterloo, 

Eigenbrakel 
Het boekje kost € 5.50 en 
wordt slechts als geheel 
verkocht Ontwerp MVTM 
[Myriam Voz, Thierry 
Martin] 
De boekjes zijn gedrukt 
in vierkleuren offsetdruk 
in de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
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de abonnees van 
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SPANNENDE POPPENFILMS 
Vijftig jaar geleden was 
men nog niet zoveel 
gewend op TV gebied. Je 
mocht blij zijn als er een 
uitzending was. Moet je 
voorstellen: In die tijd was 
er alleen op woensdagen 
en zaterdagen 's middags 
TV en dan nog maar 
een uurtje of zo. Gerry 
Anderson bedacht allerlei 
spannende verhalen die 

zich in de toekomst 
afspeelden. Als je nu naar 
die programma's kijkt ziet 
het er een beetje knullig 
uit, maar de kinderen van 
toen vonden het prachtig. 
Een van de populairste 
series was wel die van de 
Thunderbirds. Op straat 
speelden ze programma's 
na! De Britse Royal Mail 
heeft een serie postzegels 

uitgegeven met plaat
jes van de creaties van 
Anderson. Er is ook een 
velletje uitgegeven met 
Thunderbirds postzegels 
met een bijzonder effect! 
Als )e de postzegels 
beweegt zie je een klem 
filmpje. Voor veel van 
jullie vaders (en som
mige moeders) is dit een 
velletje dat ze niet zullen 
willen missen. Puur 
jeugdsentiment. 
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JONA EN DE WALVIS 
Een mooi verhaal uit de 
bijbel gaat over Jona. 
Hij kreeg van God de 
opdracht om de inwoners 
van Nineve te vertellen 

dat ze hun leven moesten 
beteren. Als ze dat niet de
den zou God ze straffen. 
Jona had er niet zoveel zin 
in om deze opdracht uit te 
voeren. Hij ging de andere 
kant op en probeerde over 
zee zo ver weg mogelijk 
van Nineve te komen. Er 
stak een vreselijke storm 
op en Jona besefte dat dit 
zijn strafwas. Hij vroeg 
de bemanning om hem 
overboord te gooien en 
zei hen dat het dan weer 
rustig zou worden. Hij 

kreeg wat hij vroeg en 
hij werd opgegeten door 
een grote walvis. Drie 
dagen zat Jona in de buik 
van de grote vis, waar hij 
God vertelde dat hij spijt 
had en vroeg om hem te 
vergeven. Toen God zag 
dat Jona het echt meende 
werd hij door de walvis 
uitgespuugd en kwam 
hij weer aan land. Jona 
was zo blij dat hij alsnog 
naar Nineve ging om de 
boodschap van God te 
brengen. Jona dacht dat 
de inwoners van Nineve 
niet naar God zouden 

DE WOLF KOMT TERUG 
Hebben jullie ook in de 
krant gelezen dat de wolf 
weer terugkomt in ons 
land? Het schijnt dat het 
nog maar een kwestie van 

_ tijd is. Er leven al wolven 
~ in Duitsland. De wolfis al 
■̂  sinds de igde eeuw met 
^ meer in Nederland gezien. 
2 Er is overigens geen reden 
~ om bang te zijn. In sprook
^ jes en verhalen is de wolf 
„ nogal een bloeddorstig 
^ dier. Hi) eet je zomaar op. 
< Maar de kans is erg klein 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 

bronvermelding. 

dat je een wolf zult tegen
komen als hij eenmaal in 
Nederland is. In Spanje 
leven nu nog wolven in het 
wild. De Spaanse post gaf 

vorig jaar een mooie serie 
uit met afbeeldingen van 
natuurparken. Op een van 
de zegels is ook een wolf 
te zien. 

luisteren. Hij verheugde 
zich er al op dat God de 
stad zal verwoesten. Maar 
de mensen luisterden 
wel naar God en daarom 
spaarde hij de stad. Jona 

was heel boos, maar God 
maakte hem duidelijk 
dat hij veel verdriet zou 
hebben als hij de stad had 
moeten verwoesten en dat 
het dus zo goed was. 
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CANADA 

WEZEN IN CANADA 
VanafiSSgtotverinde 
vorige eeuw werden Britse 
kinderen zonder vader en 
moeder naar Canada ge
stuurd. Dat gebeurde door 
de kerk en liefdadigheids
instellingen. Ze hoopten 
dat de kinderen in het ver
re Canada een beter leven 
zouden krijgen. Dat ging 
helaas niet altijd goed. 
Sommige kinderen kwa
men in gezinnen terecht 
waar ze warmte en liefde 
kregen. Andere kinderen 
moesten hard werken, 
werden slecht behandeld 

en soms zelfs misbruikt. 
In 2010 werden deze 
kinderen door de regering 
van Canada herdacht en er 
werd gezegd dat dit nooit 
had mogen gebeuren. De 
postdienst van Canada 
gaf een zegel uit ter ere 
van deze kinderen. Op de 
zegel zie je het schip de 
SS Sardinian dat kinderen 
van Engeland naar Canada 
bracht. Verder zijn twee 
jongetjes afgebeeld. Een 
is net m Canada aangeko
men, de andere werkt op 
een boerderij. 
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Kreeft op het menu 
Eet; je dat wel eens: 
Kreeft? Het is een 
speciale techniek 
om ze open te krij
gen. Er is ook apart 
bestek voor. Kreeft 
wordt met visvork 
en mes gegeten. Met het speciale 
kreeftvorkje haal je het vlees uit de 
scharen. De dunne scharen in de sprie
ten breek je met je vingers doormidden, 
en de helften zmgje uit. Of hoefje dat 
niet zo, en vind je het leuker om. post
zegels te verzamelen? Doen we dat! 

kreeften is dat ze zeer 
lange, stekelige anten

nes hebben en geen 
scharen. 

De Europese kreeft 
Als hij op je bordje ligt, 
IS hij rood. iVlaar dat is 
niet zijn gewone kleur, 
hoor, want dat is blauw

zwart. Door het koken 
wordt hij rood. Deze 
kreeft kan 60 cm groot 
worden. Ze zijn alleen 
's nachts actief, overdag 
schuilen ze in rotssple

ten of tussen stenen. 

Langoesten 
Dit zijn ook een soort 
kreeften, het zijn 
rivierkreeftjes. Ze leven 
in zoetwater. Net als 
echte kreeften, zijn 
langoesten eetbaar. 
Het verschil met echte 

Linnaeus 
Deze Zweedse bioloog 
verdeelde de natuur in 
drie rijken: het stenen

,planten en dierenrijk. 
Hij gaf vervolgens alles 
een naam, en daarom 
staat er heel vaak " l in" 
achter een Latijnse 
naam van een steen, 
plant of dier. Dat bete

kent dat het beschreven 
is in de boeken van Lin

naeus. Achter de naam 
van dit rivierkreeftje 
staat dat ook. Dan weet 
je nu wat dat betekent. 

De Florida Steen krab 
Deze krab leeft aan de 
Amerikaanse kust van 
de NoordAtlantische 
Oceaan. Hij wordt 
ongeveer 15 cm lang 
en 13 cm breed. Nogal 
vierkant, dus. Het inte

ressante aan dit dier is, 
dat hij zijn ledematen 
gemakkelijk verliest om 
te ontsnappen aan roof

dieren. En die groeien 
dan weet terug! 

De blauwe landkrab 
Landkrabben eten 
bladeren en vruchten 
die dicht bij hun hol 
liggen en ze vangen 
ook insecten. Ze 
reageren op het geluid 
van vallende vruchten, 
daarmee zijn ze uit 
hun holen te lokken. Ze 
vervellen, en omdat ze 
dan kwetsbaar zijn voor 
roofdieren sluiten ze de 
toegang tot hun hol af 
met modder. Kunnen 
ze rustig wachten tot 
hun nieuwe schaal hard 
genoeg is. 

. . . . . . . . . ^ j j . » . ^ ^ . . . . . . ^ . ^  . . . ^ ■ ^ 

Ogen op steeltjes 
Krabben en kreeften 
hebben (net als slak

ken) ogen op steeltjes. 
Het voordeel hiervan is, 

Een rivierkreeft 
Kreeften zijn tienpotig, 
had je dat al gezien.' 
En in tegenstelling tot 
krabben hebben ze een 
langgerekt lichaam en 
vijf paar zwempoten 
aan het achterlijf. 
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Het Sterrenbeeld 
Is jouw sterrenbeeld 
een kreeft? Fijngevoelig, 
introvert, voorzichtig, 
romantisch (pff .) , 
zorgzaam, eerlijk en 
aardig. Ik kan nog wel 
even doorgaan, maar 
ik wil datje even let op 

Instinkertje 
Ik ben druk bezig om 
te ontdekken wat alle 
kreeften en krabben 
voor merkwaardige 
soorten zijn. En dan 
zit er in een kreeften

serie dit diertje. Dit is 
helemaal geen kreeft 
of krab. Dit is een mijt. 
Zo'n beest waarvan ze 
zeggen dat er duizen

den in je matras zitten, 
of m je hoofdkussen. 
Op dit zegel zie je de 
fluweelmijt, een spin

achtige. 

Onderzoek 
Om hierover te kunnen 
schrijven, moest ik veel 
onderzoek doen. Op 
mijn tafel liggen nu 
allerlei boeken waaruit 
ik de informatie heb 
gehaald. Maar nu! 
Wat is dit voor diertje." 
Ik kon hem nergens 
vinden. Echte filatelis

ten als jullie zijn, ga op 
onderzoek uit en vind 
de naam van dit krabje. 
Hopelijk hebben jullie 
meer geluk dan ik. Suc

ces er mee! 

Qj\jcfiM/^ VJ(»V 
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ZINKEN KOGELS VOOR PARIJS 
Nog een keer, als toeeift, en voorde aller-aller-allerlaatste keer, een artikel van Daan Koefewiin. 

Het is half vier. De basis
school in Bazoche-les-Bray 
gaat uit. Jean, Pierre en Ni
colas, drie jongens van 12 
jaar zijn blij dat ze buiten 
staan. Meneer Champvert 
hun meester is best wel 
aardig, maar vandaag had 
hij zijn dag niet. "Laten we 
naar het veldje gaan", stelt 
Pierre voor, "daar is altijd 
wel wat te doen." Jean die 
het dichtst bij de school 
woont, rent even naar huis 
en vraagt of zijn moeder 
de ouders van Pierre en 
Nicolas wil opbellen om 
te vertellen dat ze op het 
veldje gaan spelen. "Denk 
erom dat jullie op tijd 
thuis zijn en kijk uit dat 
je daar niet in de modder 
terecht komt, want ze zijn 
de Seine aan het uitdiepen 
en de bagger storten ze 
naast het veldje." "Ja ma", 
zegt Pierre en hij vliegt de 
deur weer uit. 

daarna opgewonden 
terug. "Jongens kom eens 
kijken!!" Uit de indrogende 
bagger steekt een rond 
voorwerp. Pierre wil het 
eruit trekken, maar de an
deren waarschuwen. Het 
kan wel een granaat zijn 
of een mijn. Voorzichtig 
trekt Pierre de ronde bol 
toch uit de modder. Het 
lijkt wel een voetbal, maar 
opzij zitten uitsteeksels. 
Het geheel ziet er niet 
gevaarlijk uit. Pierre stelt 
voor om met z'n drieën 
in een kuil te kruipen. Hij 
zal dan de bol een eind 
wegsmijten. Zo gezegd, zo 
gedaan. Ze duiken weg in 
de put in afwachting van 
een ontploffing, maar er 
gebeurt niets. Voorzichtig 
kijken ze over de rand van 
de kuil en zien de bol in 
het open veld liggen. Dan 
gaan ze er op af Als ze zo 
de zaak staan te bekijken. 

aandachtig en vraagt door 
over die bol. Als hij alles 
goed heeft gehoord, zegt 
hij dat hij denkt dat hij 
weet wat de jongens heb
ben gevonden en hij gaat 
vertellen. Het wordt een 
prachtige geschiedenisles 
over het beleg van Parijs 
in 1870/1871 door de Duit
sers. Niemand kon de stad 
meer in of uit. Alleen een 
aantal waaghalzen haalde 
halsbrekende toeren uit 
om met ballonnen de stad 
te verlaten. Zij brachten 
dan met hun luchtvaartui-
gen belangrijke personen 
en ook post buiten de 
stad. Soms namen ze 
duiven mee, die dan post 
konden terugvliegen naar 
Parijs, maar dat lukte niet 
erg. Die ballonvluchten 
waren gevaarlijke onder
nemingen. Het beleg van 
Parijs was van september 
1870 tot januari 1871. 

e/tir^y 

Een ronde bol 
Het veldje is een stuk land 
net buiten het dorp. Het is 
van niemand. Je kunt het 
nergens voor gebruiken. 
Nicolas' vader die boer is, 
noemt het een stuk on
land. "Je kan er geen eens 
je schapen laten lopen, het 
zit vol gaten en putten. De 
beesten zouden hun poten 
breken." 
Maar voor mannen als 
onze drie vrienden is 

_ dit veldje het einde. Er 
~ groeien struiken, er ligt 
«̂  rommel, je kunt er stie-
S kem vuurtjes stoken, en 
^ niemand zegt er wat van. 
=" Ze besluiten een hut te 
^ gaan bouwen. Overal ligt 
"Z. oud hout en de hut is al 
ï bijna klaar als Pierre zegt 
< ; "Ik ga eens kijken bij de 
^ bagger die uit de Seine 

is gekomen. Misschien 
0 £ zie ik er wel een paar 
• ' " mooie planken, want die 

hebben we nog net nodig 
om de hut af te bouwen." 
Pierre verdwijnt achter de 
struiken en komt direct 

zegt Nicolas dat het mis
schien wel een voetbal is 
van ruimtevaarders. 
Hij neemt een aanloop 
en geeft een enorme trap 
tegen de bol. "Au m'n 
poot", schreeuwt hij en 
de bol vliegt met een 
boog door de lucht. Op 
de grond barst hij open 
en aan alle kanten vliegen 
er brieven uit. De jongens 
staan verbaasd te kijken. 
Het is ondertussen hard 
gaan waaien en regenen. 
In de struiken hangen hier 
en daar restanten van brie
ven. Deze zijn helemaal 
doorweekt. Je kunt ze niet 
lezen en de postzegels zijn 
er afgeweekt. De vader van 
Jean neemt nog een paar 
van die natte postzegels 
mee. Hij spaart ze en zal 
ze thuis drogen. 

Geschiedenisles 
De vrienden zitten weer 
op school en vertellen 
meester Champvert wat 
ze hebben beleefd op het 
veldje. De meester luistert 
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uitsteeksels. Deze kogels 
konden volgestopt worden 
met post en waterdicht 
worden afgesloten. Aan de 
bovenloop van de Seine 
(de meester legde later uit 
wat "de bovenloop"was, 
als jij het niet weet, vraag 
het dan aan je eigen mees 
of juf) zouden de bollen in 
het water worden gegooid 
en al zwevend in de rivier 
zouden ze stroomafwaarts 
zakken en Parijs bereiken. 
In Parijs moesten ze net
ten over de Seine spannen 
om deze mini duikboten 
op te vangen. 
Op 7 december verlieten 
de heren met de ballon 
Denis Papin Parijs. Ze 
zetten een advertentie 
in de krant waarin werd 
meegedeeld dat de 
mensen weer brieven voor 
Parijs konden verzenden. 
Het porto voor deze post 
bedroeg 1 franc (het tarief 
voor brieven tot 4 gram 
was toen 20 centimes) 
De extra 80 centimes was 
voorde uitvinders. Naast 
de Parijse adressering 

moesten de verzenders 
nog op de briefschrijven 
"par Moulins"en "Alliers 
" of "Voie Moulins". In 
het dorpje Moulins in het 
district Alliers werden de 
brieven verzameld en in de 
zinken bollen gestopt. 
Op 4 januari 1871 was het 
grote moment aange
broken en liet meneer 
Robert vier zinkkogels, die 
Boules de Moulins werden 
genoemd, gevuld met 600 
poststukken te water. Later 
in de maand werden er 
nog meer aan het water 
van de Seine toever
trouwd. "Het experiment 
mislukte", vertelde de 
meester. Sommige bollen 
bleven drijven en werden 
stukgeschoten door de 
Duitsers, andere bleven 
achter pijlers van bruggen 
vastzitten en werden soms 
jaren later teruggevonden. 
De eerste bollen kwamen 
in Parijs aan in maart 1871. 
Het beleg van Parijs was 
toen al afgelopen. 
"Wat jullie hebben 
gevonden, is zo'n Boule 
de Moulins. Het klopt 
precies,want hij zat in bag
ger uit de Seine. Jammer 
dat alle brieven verloren 
zijn gegaan." Maar de drie 
vrienden mochten onder 
schooltijd even naar het 
veldje gaan en daar lag de 
opengebarsten boule nog. 
Hij kreeg een ereplaatsje 
in de klas. 

Daan Koelewijn 
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Het was dus herfst en 
winter. Het was koud en 
het stormde dikwijls. Ook 
schoten de Duitsers vanaf 
de grond op de ballonnen. 
Het was nog moeilijker 
om brieven Parijs in te 
brengen. Drie Parijse 
heren, Vonoven, Delort 
en Robert, bedachten een 
plan om post vanuit het 
vrije Frankrijk in Parijs te 
krijgen. Ze ontwierpen 
zinken bollen die voorzien 
waren van vinachtige 

Ezn overzicht 
4 januari 1871 te water laten van 4 boules met elk ongeveer 600 brieven. Totaal werden 
SS zinken hollen aan de Seine toevertrouwd. Het hele experiment duurde 27 dagen. 
De eerste bol kwam in maart 1S71 in Parijs aan. 
Omstreeks i88o werden er twee aangetroffen, drijvend door Parijs. 
Tijdens een overstroming van de Seine in igio kwamen er weer twee boven water 
In ic)20 vonden ze er een met een zwaar beschadigde inhoud. 
In 1^42 vonden duikers die een brugpijler bij Melun repareerden, er een die klem zat. 
In 1CJ55 vonden spelende kinderen er een bij Bazoches-les-Bray (zie verhaal hierboven); 
ook in i%o had een visser er daar een gevonden. 
IniQöS baggerden ze er nog een op bij Rouen, deze was Parijs dus gepasseerd. 
In 19S2 tenslotte kwam er nog een voor de dag; deze hebben ze laten zien op een grote 
postzegeltentoonstelling; de inhoud was uitstekend bewaard gebleven. 
Als jij ook eens zo'n zinkkogel wilt bewonderen; er is er één te zien in het Musée Postal 
(postmuseum) in Parijs. 
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'rey Croeneveld 

ANTWOORDEN PUZZEL NOVEMBER 2010 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van novem
ber 2010: 
1. vakantie; 2. 
Thompson; 3. La 
ChauzdeFonds; 4. 
papegaaieduiker; 
5. het kinderfonds 
van de Verenigde 
Naties; 6. angklung. 

Na loting heeft Os

car de Groot uit Zutphen een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL FEBRUARI 2011 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. In welk land woont Merlind? 
2. Wie bedacht de Thunderbirds? 
3. Hoe heette de stad waar Jona naartoe moest? 
4. Uit welk land kwamen de wezen die naar Canada 

verhuisden? 
5. Wat zijn langoesten? 
6. Welke krab is nogal vierkant? 
7. Hoe heten de zinken kogels waarin post gestopt 

werd? 

Stuur je antwoorden voor 1 maart 2on naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL FEBRUARI 2011 te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

Meer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van jFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stanipkids.org 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELÉ 
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 op
treden als jurylid. Het gaat 
over de manieren waarop 
je kunt verzamelen en 
over de vele soorten verza
melingen die er zijn. Het 
is een ideeënbus. In de 
Posthoorn geven we die 
ideeën uit het boek aan 
jullie door. Deze maand 
stellen we de vraag: 

Wordt de kwaliteit van 
je materiaal ook beoor
deeld? 
Het is belangrijk dat de fl
latelistische elementen die 
je in je verzameling laat 
zien van goede kwaliteit 
zijn. Dat betekent niet dat 
alles postfris moet zijn. 
Maar het betekent wel dat 
je zegels onbeschadigd 
moeten zijn en je post
stukken zonder vouwen. 
Als je gestempelde zegels 
laat zien worden er ook 
eisen gesteld aan de 
stempels, je moet ervoor 

zorgen dat het plaatje 
nog duidelijk zichtbaar is, 
dus geen zegels met vette 
vlagstempels. Aan de 
andere kant is een keurig 
hoekstempeltje, waarop je 
de plaats niet kunt lezen 
ook weer niet goed. Het is 
dus best moeilijk om een 
goed gestempeld exem
plaar te tonen. Daarom 
kiezen veel verzame
laars voor postfrisse of 
ongebruikte zegels. Het is 
niet erg als de zegels niet 
postfris zijn, maar zorg er 
wel voor een exemplaar 
waar niet al heel veel plak
kerresten op zitten. 
Wie vlagstempels in zijn 
verzameling wil opnemen, 
moet erop letten dat het 

hele stempel goed lees
baar is. Welke van de twee 
afgebeelde vlagstempels 
zou jij kiezen? 
Als je post(waarde)stuk
ken laat zien is het belang
rijk dat ze niet gekreukeld 
zijn of dat er gaten in 
zitten. Sommige poststuk
ken werden op kantoor 
bewaard in een ordner. 
Er werden dan twee 
gaten in gemaakt, want 
dan kon je ze goed in de 
ordner opbergen. Zulke 
post(waarde)stukken zijn 
helaas beschadigd en 
het is niet verstandig om 
die in je verzameling op 
te nemen. (ABC van het 
postzegels verzamelen, 
deel 2, pp 3435) 
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SUCCES IN ZUIDAFRIKA 
Merlind is lid van de 
Stamp Kids Club en 
woont in ZuidAfrika. Ze 
werkt al 5 jaar aan een 
verzameling "Vlinders en 
Motten" om tentoon te 
stellen. Dat deed ze voor 
het eerst in 2006 bij de 
tentoonstelling JUNASS 
(Junior National Stamp 
Show) in Johannesburg. 
Voor haar verzameling 
van i6 bladen kreeg ze 

een bronzen onderschei
ding kreeg. Na verbete
ringen kreeg dezelfde ver
zameling bij JUNASS in 
2007 verguld zilver. Het 
jaar daarop was de ver
zameling te zien op onze 
Dag van de Jeugdfilatelie. 
Daar was de beoordeling 
zilver! Toen is Merlind 
aan het uitbreiden gegaan 
en nu bestaat de verza
meling uit twee kaders 
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met totaal 32 bladen. Die 
werden tentoongesteld 
op de nationale tentoon
stelling JUNASS 2010 
met als resultaat verguld 
zilver. Daarna ging de 
verzameling naar de inter
nationale tentoonstelling 
Joburg 2010 in Johannes
burg (ZuidAfrika). Het 
resultaat was nu brons. 
De foto's die je hier ziet 
zijn van deze laatste 
tentoonstelling. Merlind 
kan nu proberen om bij 
een volgende internatio
nale tentoonstelling zilver 
of goud te veroveren. 
Wij wensen Merlind veel 
succes op haar weg naar 
de top! 

Toon Oomens 

PC TIP VAN MARTH 
Gebruik je scanner 
als vergrootglas. Bij 
het scannen kan je de 
scanner op een hoge 
resolutie zetten (bijv. 

600 dpi). Je kan dan 
veel meer zien dan met 
een vergrootglas! 

Marth van Herk 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post

hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 

http://www.stanipkids.org


MA-
SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
E-MAIL: fzhedwardfrooncffihetnet.nl 

NEDERLANDSE MAXIMUMKAARTEN 2010 III 

We zetten de rappor
tage van oktober voort 
en starten in mei met een 
van de speciale zegels 
en stempels die bij de 
tentoonstelling Hertog-
post was verschenen. Van 
de beurspostzegel en het 
speciale stempel [ia] met 
het Draakje, kon de maxi-
mumkaart [i] gemaakt 
worden van het monu
ment, dat voor het station 
staat. De draak houdt het 
familiewapen vast van 
Jhr. Mr. P.J. Bosch van 
Drakestein, die in de 19e 
eeuw Commissaris van de 
Koningin in Brabant was. 
Nogmaals aandacht voor 

het speciale stempel In
voering Cijferfrankering 
van [2a] en enkele van 
de vele maximumkaar-
ten die gemaakt konden 
worden van de al eerder 
verschenen frankeerze-
gels, maar nu met cijfers. 
Op [2] een mooie kaart 
van Koningin Beatrix 'en 
profil' gelijk de postzegel. 
De priorityzegel voor 
wereldverzending met de 
hartvormige wereldkaart 
komt mooi uit op kaart 
[3], waarop de liefde voor 
de wereld nog eens be
nadrukt wordt. Ook op I 
juU verscheen het velletje 
van de start van de Tour 
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de France in Rotterdam. 
Vanwege het doorlopende 
beeld op de verschillende 
postzegels was het lastig 
om goede maximumkaar-
ten te maken. De meest 
geslaagde is kaart [4] van 
de jonge gele trui drager 
op een originele Franse 
kaart van de Tour. 

In de serie Grenzeloos 
Nederland verschenen op 
17 augustus drie velletjes 
gewijd aan Suriname. Op 
kaart [5] de Surinaamse 
klederdracht Kotomisi, 
waarin de Creoolse dames 
zich tooien bij feestelijke 
gelegenheden met de 
traditioneel gevouwen 
hoofddoek. Op dezelfde 
dag verscheen het velletje 
'Lang leve het bos' met 
het speciale stempel 
[6a] met de stapel van 
tien boomstammen op 
de kopse kant gezien en 
verschillende natuurlijke 
elementen van het velletje. 

Op de postzegel van kaart 
[6] ziet u ook een stapel 
boomstammen achter het 
varenblad, maar dan van 
de zijkant gezien. Kaart 
[7] is gemaakt van een 
originele fotokaart van de 
fanclub van filmactrice 
Carice van Houten. De 
postzegel verscheen t.g.v. 
het Filmfestival en dus is 
de juiste plaats van stem
peling Utrecht, waar het 
festival wordt gehouden. 
Op 14 september was al 
het velletje voor de Dag 
van de postzegel versche
nen met de afbeelding van 
koningin Wilhelmina van 
het type Konijnenburg. 
Deze verscheen oorspron
kelijk t.g.v. van het 25-ja-
rig kroningsjubileum in 
1923. Kaart [8] is van een 
origineel kunstwerk uit 
dezelfde jaren twintig 
van de vorige eeuw. De 
kaart is gestempeld op 15 
oktober, de echte Dag van 
de Postzegel. Stempeling 

Apeldoorn is natuurlijk 
perfect vanwege de Postex 
die elk jaar in de Ameri-
cahal wordt gehouden 
en waarop de Dag van de 
Postzegel gevierd wordt, 
maar vooral ook omdat 
Koningin Wilhelmina 
heel lang op het nabije 
paleis Het Loo gewoond 
heeft. 

Tenslotte aandacht voor 
de kinderpostzegels 2010, 
die als thema "Laat kinde
ren leren" heeft. TNT Post 
heeft een speciaal stempel 
[ga] laten maken op 
verzoek van de Vereniging 
voor Kinderpostzegels 
en Maximafilie, waarin 
de rekenelementen, het 
schoolbord en de kinder
kopjes goed terugkomen. 
De lerende kinderen 
komen goed uit op kaart 
9, terwijl het kind op de 
oude kaart [10] een goede 
gelijkenis met het kind 
van de postzegel toont. 
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PAQUEBOT CANCELU-
TIONS OF THE WORLD 

De verzamelaars van 
scheepspoststukken en 
uiteraard ook die van de 
scheepsposts tempels 
zijn op de hoogte van 
de boeken van Roger 
Hosking. Bij de publicatie 
van de derde uitgave, Febr. 
2000, had Roger zich zelf 
beloofd dat dit zijn laatste 
klus zou zijn. Mede door 
zijn leeftijd en het vele 
werk hieraan vond hij het 
welletjes. In de laatste 
jaren zijn echter zoveel 
nieuwe, en tot op heden 
oude maar onbekende, 
stempels gevonden dat 
het gerechtvaardigd was 
om een vierde gecorri
geerde en aangevulde druk 
het levenslicht te laten 
aanschouwen. Echter 
zoals gezegd Roger had 
zich teruggetrokken en 
was niet van plan om aan 
deze zware taak te begin
nen. Mike Dovey en Keith 
Morris zijn uiteindelijk 
in overleg en constante 
samenwerking met Roger 
aan deze vierde uitgave 
begonnen. Dat Roger 
gelijk had bewijst het feit 
dat beide heren ruim vijf 
jaar bezig zijn geweest om 
deze bewerking druk klaar 
te krijgen. Zoals gezegd 
borduurt het boek door 
op de eerste drie edities. 
Echter ook de gedateerde 
publicaties van Studd 
(1953), Joesten (1973) 
en Lund (1984) zijn mee 
en opgenomen in deze 
uitgave. 

Uiteraard is er ook veel 
informatie, afbeeldingen 
en nieuwigheden door vele 
andere verzamelaars en le
den van de TPO & Seapost 
Society aangedragen. 
Behalve de vele nieuwe 
ontdekkingen en aan
vullingen is dit boek 
aangevuld met vele eerder 
bekende feiten en details 
die in de vorige 3 publica
ties ontbreken. In dit boek 
zijn de beide heren er niet 
van uitgegaan dat iedere 
verzamelaar, beginnend 
en gevorderd, over de 
zelfde basis informatie en 
kennis beschikt. Veel ter 
zake doende basisinfor
matie is dan ook terug te 
vinden wat het boek zéér 
aantrekkelijk maakt voor 
de beginnende verzame
laar van scheepspost en 
aanverwante zaken. De 
nummering, ten opzichtte 

van de eerdere edities is 
aangepast en waarnodig 
totaal omgegooid om 
nieuwe gegevens voor nu, 
maar ook in de toekomst, 
probleemloos in te kun
nen voeren. Vele lijsten en 
tabellen zijn vernieuwd 
en versimpeld zodat het 
terugvinden van bepaalde 
stempels een eenvoudi
gere zaak geworden is. 
Het boek is gesplitst in 
twee delen en tracht in 
dertig hoofdstukken een 
zo compleet mogelijk 
overzicht te geven van 
verzamelwaardige paque-
bot-, zee- en scheepspost-
stempels. Het eerste deel, 
voorafgegaan door een 
uitgebreide introductie 
en een gedetailleerde 
inhoudsopgave bevat 
18 hoofdstukken en be
spreekt en toont de, sinds 
1894 in gebruik zijnde, 
Paquebot stempels per 
land, gebied en/of regio. 
Beginnend met Enge
land en haar Europese 
gebieden via Scandinavië, 
Noord- en Zuid Europa, 
en o.a. de USA en het 
Caribische gebied komen 
we uit op het verre oosten 
met o.a. China, Indonesië, 
Noord- en Zuid-Korea en 
Vietnam. 
Deze 18 hoofdstukken 
zijn de oorspronkelijke 
eerste 18 hoofdstukken 
uit de voorgaande edities 
maar dan uitgebreid met 
de vele nieuwe info die 
de laatste jaren bekend 
geworden is. Deel twee 
bestaat uit het "oude" 
hoofdstuk 19, wat begon 
als een appendix, waarin 
veel aparte informatie 
was terug te vinden. Ook 
dit hoofdstuk is grondig 
onderhanden genomen, 
resulterend in pakweg 115 
pagina's uitgebreide in
formatie waarin wederom 
veel nieuws en aparte 
zaken zijn ingevoerd. Dit 
gedeelte is weer opgedeeld 
in twaalf hoofdstukken 
met onder andere de 
volgende onderwerpen; 
handmatige bemerkin
gen, "Sea Post Offices", 
"Posted on Board Marks", 
"Maritime Marks of 
Countries" en "Wartime 
cancellations" alsmede 
een korte geschiedenis 
van de Paquebot stempeis. 
Ook een gedetailleerde 
bibliografie en een index 
met plaatsnamen (havens) 
ontbreken niet evenals 
een hoofdstuk over het 
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opzetten van een paquebot 
of scheepspost- (en/of 
gerelateerd materiaal) 
verzameling en handige 
tips betreffende het ver
krijgen van stempels van 
specifieke schepen en/of 
rederijen. Ruime aandacht 
word ook geschonken aan 
twijfelachtig materiaal, 
filatelistisch en gemanipu
leerde of gewoonweg valse 
stempels en covers. 
Alle afgebeelde stempels 
zijn duidelijk en scherp 
weergegeven. Ook de vele 
illustraties van gelopen 
stukken verhogen het 
kijk- en leesplezier van dit 
informatieve boek. 
De waarderingen voor 
stempels etc. zijn niet in 
enige valuta uitgedrukt 
maar van een lettercode 
voorzien variërend van 
AA tot H (van makkelijk 
te verkrijgen/vinden tot 

unicaten). Deze codering 
is wel weer, echter alleen 
als indicatie, opgehangen 
aan het Britse Pond. 
Kortom een boek dat 
het verzamelen en het 
begrijpen van de vele 
scheepspostmarkeringen 
en bemerkingen, die in de 
19e en de 20ste eeuw in 
gebruik zijn geweest, op 
een hoger plan brengt. 
In mijn opinie is dit een 
boek dat bij de scheeps
post verzamelaar in de 
boekenkast moet staan. 
Hoewel; eigenlijk moet 
het opengeslagen en in 
gebruikzijnd, op zijn 
werkplek liggen. 

De aanschafprijs is nogal 
fors. Zeker gezien de 
bijkomende portokosten 
(naar NL + GBP12 per 
boek). Bij gezamenlijke in
koop kan ik echter, waar

schijnlijk, korting krijgen 
en kunnen de portokosten 
gedrukt worden. 
Interesse? Email naar 
henk.burgmangymail.com 

Samenstellers: 
Mike Dovey / Keith Morris 
& Roger Hosking 
Taal: Engels 
Bladzijden: 350 
Illustraties: zw/w -1- kleur 
Verlijmd, 29,5 x 21 cm. 
ISBN: 978-0-9518726-7-3 
Uitgever: TPO & Seapost 
Society 
Prijs: GBP 48 excl. porto 
Informatie // Verkrijgbaar 
bij: Mike Dovey, 118, Mill 
Lane, Dorridge, Solihull, 
West Midlands. 
B93 8NZ, England 
mikedoüey@aol.com of 
mdoveym@aol.com 
wiviD.tpo-seapost. 0r5.uk 
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ALGEMENE JURYDAG 

De Algemene Jurydag, 
waarvoor alle juryleden 
van de KNBF worden uit
genodigd, vond plaats op 
II december 2010 in het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Zo'n Jurydag is een ideale 
gelegenheid om 'bijge
schoold' te worden op 
het gebied van ontwikke
lingen in (inter)nationale 
reglementen en regelin
gen en voorts om elkaar te 
ontmoeten en ervaringen 
uit te wisselen. 
De opening van de dag 
werd verricht door Bonds
voorzitter Victor Coenen, 
zelf zeer geïnteresseerd in 
het jurywezen. 
Daarna deelde Coördina
tor Juryzaken Albert Haan, 
mede, dat een aantal 
aspirant-juryleden zich 
had aangemeld om het 
jurycorps te versterken. 
Een goede ontwikkeling, 
omdat in enkele klassen 
aanvulling beslist nodig 
is. Helaas zijn ook enkele 
collega's overleden. Het 
waren Jan Bakker, Her
man Hulshof, Leo Jelsma 
en Franz Warmenhoven. 
In een ogenblik stilte wer
den zij staande herdacht. 
Arie Zonjee nam daarna, 
als voorzitter van de Ad
viescommissie Juryzaken, 
de hamer over om de erg 
gevarieerde agenda te 
gaan volgen. 
Bert Goofers gaf aan de 
hand van een PowerPoint-
presentatie enige duide
lijkheid over de nieuwe 
richtlijnen die gelden voor 
de beoordeling van inzen
dingen Postgeschiedenis 
en Traditioneel. Vooral 
de laatste klasse is sterk 
aangepast, omdat vele 
elementen die in de klasse 
Postgeschiedenis gebrui
kelijk zijn, nu ook in de 
Traditionele inzendingen 
kunnen worden toegepast. 
De nieuwe richtlijnen wor
den t.z.t. op de website 

van de KNBF geplaatst. 
Frans Hermse gaf aan de 
hand van zijn eigen tra
ditionele inzending over 
de Oostenrijkse postzegel 
van I shilling met afbeel
ding van de Basilica 
Mariazeil aan, waar ele
menten postgeschiedenis 
in deze inzending kunnen 
worden gebruikt. 
Na de lunch werd door 
Cees Janssen nader inge

gaan op de twee nieuwe 
reglementen betreffende 
de eenkaderinzendingen. 
De twee reglementen staan 
volledig los van elkaar. 
Een heeft betrekking op 
eenkaderinzendingen 
van gevorderde inzenders 
waarbij de beoordeling 
tot maximaal 100 punten 
kan gaan. Dit volgens de 
richdijnen van de FIP. 
Het andere reglement is 
bestemd voor beginnende 
inzenders. Verzamelaars 
die nog nooit aan een wed
strijdtentoonstelling heb
ben deelgenomen kunnen 
de 'drempel' overwinnen 
door een eenkaderinzen-
ding samen te stellen en in 
te zenden voor beoorde
ling. Daarbij wordt dan 
vooral gelet op titel, plan 
en uitwerking (de rode 
draad). Doel is om met 
deze eenkaderinzending 
een meerkaderinzending 
samen te stellen. De inzen
ding wordt beoordeeld op 
vier belangrijke onderde
len, waarbij maximaal 40 
punten kunnen worden 
behaald. 

Deze twee nieuwe 
reglementen, die met 
ingang van i januari 2011 
in werking treden, zijn 
onder voorbehoud van 

goedkeuring van de AV op 
de website van de KNBF 
geplaatst. 
Daarna presenteerde Cees 
Janssen een luchtiger 
onderwerp met behulp van 
een PowerPoint- presenta
tie met het thema: 'Betalen 
met papegaaiduikers'. 
Aan de hand van vele 
voorbeelden van gebruikte 
poststukken waarbij 
het eiland Lundy aan de 
Britse kust bij Noord 
Devon centraal stond, 
werd gediscussieerd of 
de stukken, beplakt met 
zegels in de waarden van 
puffin, wel of niet in een 
inzending kunnen worden 
opgenomen. 
Als laatste werd Bert 
Goofers in de gelegen
heid gesteld om aan de 
hand van drie eenkader 
verzamelingen in te gaan 
op de 'oude' manier en de 
'nieuwe' manier van op
bouw van een inzending 
Postgeschiedenis. 
De dag werd door de 
aanwezige juryleden als 
zeer informatief en nuttig 
ervaren. 

PERSOONLIJKE POSTZEGELS KNBF: POSTZEGELS VERZAMELEN 

Ter ondersteuning en 
stimulering van het verza
melen van postzegels heeft 
de KNBF op 17 januari 
2011 een velletje persoon
lijke postzegels uitgegeven 
over dit onderwerp. Alle 
aangesloten verenigingen 
krijgen een exemplaar 
toegezonden. De velletjes 
zijn verkrijgbaar bij het 
Bondsbureau door het 
overmaken van € 3 (incl. 
porto) op rekening num
mer 3264776 t.n.v. NBFV 
afd. Bijz. Activiteiten te 
Utrecht. Denkt u vooral 
wel aan het vermelden van 
uw adres op uw overschrij
ving. En let wel: op = op, 
er zijn maar 1.500 velletjes 
aangemaakt. En, mocht 
u nog niet overtuigd zijn 
van de voordelen van het 
verzamelen van postze
gels, kijkt u dan eens op 
de site van de KNBF (www. 
knbfnl) waar zowel het 
verzamelen als ook het lid 
zijn van een vereniging 
wordt aanbevolen. 



WAAROM IS DE KNBF BELANGRIJK VOOR EEN POSTZEGELVERENIGING? 

Wat veel bezoekers aan 
postzegeltentoonstellin
gen, postzegelbeurzen en 
andere activiteiten zich 
niet realiseren is het feit 
dat de Bond (KNBF) bij 
de meeste grote manifes
taties direct en indirect 
heel sterk betrokken is. 
Sterker nog, zonder 
de medewerking en 
ondersteuning van de 
Bond kunnen heel veel 
postzegelevenementen 
niet worden gerealiseerd 
door een postzegelver
eniging. 

Bij deze medewerking en 
ondersteuning gaat het 
vooral om de hieronder 
vermelde zaken: 
Het gratis beschikbaar 
stellen van de kaders 
waarin postzegelcollec
ties worden getoond. 
De Commissaris Eve
nementen van de KNBF 
ondersteunt de organisa
tie van het evenement. 
De Bond subsidieert (via 
de Stichting GSE) en 
verleent medewerking 
aan de organisatie van 
een GSE evenement. 

De KNBF is behulpzaam 
en zorgt voor (extra) 
publiciteit via de KNBF 
Bondsbrief, de KNBF 

Nieuwsbrief, de KNBF 
Website, de Bondspa
gina's en op alle andere 
mogelijke manieren. 
Erkende juryleden 
beoordelen (op verzoek) 
de tentoongestelde 
inzendingen. 
Natuurlijk zijn deze, 
direct bij de organisatie 
betrokken diensten, 
niet de enige zaken die 
door de Bond worden 
verzorgd. 
Andere, de filatelie 
bevorderende activiteiten 
en diensten zijn onder 
andere: 

Het ontwikkelen van ac
tiviteiten ter stimulering 
van de jeugd om postze
gels te gaan verzamelen 
in samenwerking met 
Jeugdfilatelie Nederland 
(JEN). 

Het voeren van overleg en 
onderhandelingen met 
andere belanghebbende 
organisaties zoals TNT 
Post, NVPH, FEPA, FIP, 
enzovoorts. 

Het verzorgen van oplei
dingen en cursussen op 
filatelistisch gebied. 
Het beheren van de 
Bondsbibliotheek (in 
Baarn), één van de meest 
uitgebreide filatelistische 
bibliotheken ter wereld. 

Het keuren van post
zegels en poststukken 
door gespecialiseerde 
keurmeesters van de 
Bonds Keuring Dienst. 
Desgewenst geefi: de BKD 

MULTILATERALE TENTOONSTELLING IN CHUR, 
ZWITSERLAND 

De multilaterale ten-
toonstelhng 'Rätia 2011' 
wordt van 15 tot en met 
18 september 2011 in de 
'Stadthalle' van Chur, 
Zwitserland, georgani
seerd. Deelnemers aan 
de tentoonstelling zijn 
Duitsland, Liechtenstein, 
Nederland, Oostenrijk en 
Zwitserland. Voor deze 
nationale (categorie 1) 
tentoonstelling kunnen 
nog inzendingen worden 
aangemeld die vol
doende punten hebben 
behaald op een categorie 
2 tentoonstelling om 
te kunnen deelnemen. 
Omdat nog niet bekend 
is wanneer in Neder
land weer een categorie 
I tentoonstelling zal 
worden gehouden, is 
deelname aan de 'Rätia 
2011' tentoonstelling 

een goede gelegenheid 
om een bekroning van 
minimaal 75 punten te 
behalen. Een van de ver
eisten voor deelname aan 
een internationale FIP- of 
FEPA tentoonstelling. 
De Landscommissaris 
neemt de inzendingen 
mee naar de tentoonstel
ling in Chur en uiteraard 
weer terug. 
Aanmeldingsformulieren 
en verdere informatie 
over deelname aan 'Rätia 
2011' zijn verkrijgbaar 
bij de Landscommissaris 
PietAlderiiesten, 
Van Kijfhoekstraat 63, 
3341 SKH.L Ambacht, 
tel. 078-6812576, 
e-mail: piet.alderliesten 
@hccnet.nl. 
Let op! 
De aanmelding sluit op 
28 februari 2011. 

keuringsrapporten af 
De KNBF Ledenpas 
geeft mogelijkheid tot 
veel voordelen, zowel 
filatelistische als niet-
filatelistische. 

Het Bonds Audio Visuele 
Centrum heeft lezingen, 
dia- en DVD presentaties 
beschikbaar. 

De KNBF stimuleert en 
ondersteunt de aange
sloten verenigingen in al 
hun activiteiten. 

De Bond streeft naar 
vernieuwing en moderni
sering van de activiteiten 
en ondersteunt ook in de 
toekomst activiteiten die 
gericht zijn op verdere 
uitbouw en groei van de 
filatelie. 

Paul Walraven, commissaris 
Euenementen 

HET JO TOUSSAINT TOERNOOI 

Voor de derde keer 
organiseert de Globe 
afd. "de Vierstroom" het 
Jo Toussaint toernooi 
tijdens haar Hogeschool 
Filateliedagen. Beide 
activiteiten vinden plaats 
in Velp bij Arnhem in 
de Hogeschool Van Hall 
Larenstein. Het adres 
is: Larensteinselaan 26a 
6882 CT Velp. 
Op zaterdag 5 maart 2011 
staan de lezingen "Alge
mene Filatelie" op het 
programma en op zondag 
6 maart 2011 die van de 
"Thematische Filatelie". 
De deelnemer aan het 
toernooi vertelt zijn of 
haar verhaal en laat met 
dia's of met een beamer 
belangrijke stukken, 
horend bij zijn of haar 
verhaal, aan de aanwezi
gen zien. De organisatie 
zorgt voor de benodigde 
apparatuur. 
De deelnemer kan voor 
het maken van de dia's 
gebruikmaken van de 
faciliteiten van het Audio
visueel Centrum (AVC) 

van de Bond. De aanvraag 
moet dan wel tijdig bij 
de secretaris van het AVC 
gedaan worden. 
Van de deelnemer wordt 
verwacht, dat hij of zij 
een presentatie (± 20 
minuten) van zijn of haar 
thema of verzameling 
geeft. Aan de diverse 
onderdelen van de pre
sentatie worden door een 
jury punten toegekend. 
De deelnemer met het 
hoogste aantal punten is 
winnaar van het betref
fende onderdeel. 
Als u belangstelling heeft 
voor dit toernooi in 2012 
(de inschrijving voor het 
toernooi 2011 is geslo
ten), neemt u dan contact 
op met C. Ursem, tel 
026-3613906 per email 
c.ursem@chello.nl of 
met R.M. ten Hoedt, tel 
026-3230947 per email 
r.tenhoedtoi(a)upcmail. 
nl. Zij kunnen u nader 
informeren en het regle
ment toesturen. Maar 
kom in elk geval kijken en 
luisteren! 

D0CENTENDAGBBF2010 

Op zaterdag 20 no
vember werd de eerder 
uitgestelde docentendag 
BBF gehouden. Deze 
dag stond in het teken 
van de vraag wat wij (de 
deelnemers) aan en in 
de verenigingen kun
nen bieden aan ideeën, 
voorlichting, cursussen, 
materiaal, begeleiding 
en andere vormen van 
steun. In de huidige tijd 
is het daarbij niet alleen 
van groot belang nieuwe 
leden te werven, maar ook 
om de 'oude' gemotiveerd 
te houden. 
Door het uitvallen van 
treinen en de moei
lijke bereikbaarheid 
van Utrecht door files 
ontbraken enkele deelne
mers en ondervond het 
programma enige vertra
ging. Desondanks werd 
er constructief gediscus
sieerd en bijgeleerd. 
De commissaris Filate
listische Vorming had 
gezorgd voor een demon
stratieverzameling over 
de PRIC, grotendeels op 
basis van ontvangen post 

in de eigen familie (en het 
Bondsbureau). Ook hield 
hij een presentatie over 
problemen bij de juiste 
en tijdige bezorging van 
poststukken. Centraal 
hierin stond de sinds 
2009 gebruikte herstel/ 
retour sticker van TNT 
Post. Beide door hem 
verzorgde onderwerpen 
toonden aan dat er buiten 
het 'gewone' verzamelen 
van postzegels nog vele 
andere mogelijkheden 
zijn. 
Gezamenlijk met de even
eens op het Bondsbureau 
aanwezige Adviescom
missie Juryzaken werden 
de deelnemers aan de 
hand van een PowerPoint 
presentatie door Cees 
Janssen wegwijs gemaakt 
in de fiscale filatelie. 
Enkele in de praktijk goed 
werkende ideeën werden 
onder andere gemeld uit 

Aalsmeer, waar een aantal 
leden zich heeft gestort 
op het verzamelen van de 
PRIC en Zwolle, waar in 
januari een druk bezocht 
uitwisselingsfestijn van 
decemberpost plaats
vond. 
Bijna vanzelfsprekend 
werd er ook nu weer 
aandacht besteed aan de 
persoonlijke postzegel. 
Los van de verzamelmo-
gelijkheden liet Willem 
Hogendoorn, gewapend 
met een zeer recente 
krantenpagina, zien 
hoe je als vereniging de 
persoonlijke postzegel als 
propagandamiddel kan 
gebruiken. Hierbij is veel 
tijd, inzet en creativiteit 
nodig, maar het loont de 
moeite, zoals de ervaring 
in Leiden leert. 
Al met al een nuttige en 
leerzame bijeenkomst! 

mailto:c.ursem@chello.nl
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NIEUWE UITGIFTEK 

Argentinië 
Op 3 en 4 december 
2010 vond in Mar del 
Plata de twintigste Ibero
Amerikaanse Conferentie 
plaats, een ontmoeting 
tussen staatshoofden 
en regeringsleiders uit 
LatijnsAmerika, Spanje, 
Portugal en Andorra. Het 
voornaamste onderwerp 
van de conferentie was dit 
jaar 'onderwijs'. 
Gasüand Argentinië heeft 
voor deze gelegenheid 
op 26 november 2010 een 

briefl<aart uitgegeven, ook 
om te herdenken, dat het 
precies 200 jaar geleden 
was dat de eerste Argen
tijnse regering aantrad. 
De briefkaart toont in het 
zegelbeeld ($ 1,50) de 
Argentijnse vlag; op de 
kaart ziet men verder een 
foto van Mar del Plata, het 
embleem plus het motto 
van de Conferentie en een 
tekst ter herdenking van 
de Meirevolutie, die in 
1810 de Argentijnse on
afhankelijkheid inluidde. 
In het speciale eerstedag
stempel voor de briefkaart 

wordt eveneens verwezen 
naar de Meirevolutie, i, 2 

China (Taiwan) 
Volgens de Chinese 
astrologie is 2011 het Jaar 
van het Konijn. In Taiwan 
is naar aanleiding daarvan 
op I december 2010 een 
reeks van vijf voorgefran
keerde prentbriefkaarten 
uitgegeven die voorzien 
zijn van een lotnummer. 
De ontvanger van een 
dergelijke kaart maakt 
onder meer kans op een 
mobiele telefoon. Het 
zegelbeeld (NT$ 3,50) is 

ontleend aan de Nieuw
jaarspostzegel en toont 
twee konijnen; de kaarten 
worden per set in een 
geïllustreerde omslag 
verkocht voor NT$ 25. 3 

Op dezelfde datum 
werden een geïllustreerde 
Kerstbriefkaart en drie 
wenskaarten met voorge
frankeerde enveloppen 
uitgegeven: een voor 
Kerstmis 4 en twee voor 
Nieuwjaar. 5, 6 

Ten slotte zijn er nog twee 
uitgiften van 25 december 

2010; een voorgefran
keerde envelop (staand 
formaat) met zegelbeeld 
'Magnolia' en een voor
gefrankeerde envelop 
(liggend formaat) met 
zegelbeeld 'Vuurtoren 
van Liuchiu Yu'. Beide 
enveloppen kosten NT$ 6 
en zijn bedoeld voor bin
nenlands gebruik. 7,8 

Duitsland 
De Duitse Posterijen heb
ben voor 2011 een flink 
aantal postwaardestukken 
gezorgd. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tus
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sen 'Messeganzsachen' 
die uitgegeven worden bij 
filatelistische evenemen
ten en 'Gedenl<ganzsa-
chen' ter herdenking van 
personen of gebeurtenis
sen. 
'Messeganzsachen' zullen 
dit jaar verschijnen ter ge
legenheid van de postze
gelbeurzen in München, 
Essen en Sindelfingen, 
en ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel, de 
Dag van de Duitse Filate
listen en de tweelanden-
tentoonstelling Duitsland 
- Groot-Brittannië. 
De onderwerpen van de 
'Gedenkganzsachen' zijn: 
Luchthaven Hamburg 
IOC jaar 
30 jaar Duitse automaat
zegels 
Nationalgalerie in Berlijn 
150 jaar 

De 'Bundesgartenschau' 
in Koblenz 
Architectonische hoogte
punten in Dresden 
Zeilschip 'Passat' 
Duitse scheepspost. 

Daarnaast zullen er on
getwijfeld nog 'gewone' 
briefl<aarten en envelop
pen uitgegeven worden 
plus de nodige 'Dienst
ganzsachen' en particu
liere uitgiften. 

Italië 
Francesco di Marco Da
tini (1335-1410) was een 
koopman uit de Noord-
Italiaanse stad Prato. Hij 
onderhield veel (handels-) 
contacten in binnen- en 
buitenland, wat gepaard 
ging met een enorme 
hoeveelheid correspon
dentie. Die corresponden

tie, inclusief kopieën van 
uitgegane brieven bevond 
zich in zijn archief, 
dat compleet bewaard 
gebleven is en daardoor 
een goed beeld geeft van 
de Italiaanse handel in de 
14e eeuw. 
Op 20 oktober 2010 is 
in Italië een briefkaart 
uitgegeven met Datini 
als onderwerp. In het 
zegelbeeld (€ 0,60) ziet 
men Datini's portret, 
dat doorloopt over de 
rechterzijde van de kaart. 
Ook zijn getekende han
delsmerk is afgebeeld. 
Hetzelfde handelsmerk 
is links op de kaart te 
zien, op een door Datini 
zelfgeschreven brief. 
Onder die briefis zijn 
handtekening, 'Francesco 
di Marco', nog een keer 
afzonderlijk afgebeeld. 

Zoals gebruikelijk was 
er voor de briefkaart een 
speciaal eerstedagstempel 
beschikbaar. 9,10 

Vaticaan 
Op 15 november 2010 is 
een mapje met vijf voorge
frankeerde prentbrief-
kaarten uitgegeven met 
afbeeldingen van Paus 
Benedictus XVI. De uit
gifte vestigt de aandacht 
op de Pauselijke organi
satie 'Cor Unum', die zich 
bezighoudt met ontwik
kelingshulp en liefdadig
heid. De kaarten hebben 
een worden in een mapje 
verkocht voor €5.11 

Verenigde Staten 
Per 3 januari 2011 zijn 
nieuwe 'Prepaid Priority 
Mail Flat Rate Envelopes' 
te verkrijgen: voorgefran

keerde enveloppen met 
een tarief dat onafhan
kelijk is van het gewicht. 
Ze zijn bedoeld voor het 
versturen van documen
ten en worden verkocht in 
verpakkingen van 5,10,15 
en 25 stuks. Per envelop 
betaalt men $4,95.12 
Dezelfde enveloppen zijn 
te koop met aanvullende 
diensten 'Delivery Con
firmation Receipt' (met 
ontvangstbevestiging) en 
'Signature Confirmation 
Receipt' (handtekening 
retour). In dat geval wordt 
bij de envelop een opplak-
baar etiket geleverd voor 
de bedoelde dienst. De 
prijs per envelop bedraagt 
dan respectievelijk $ 5,65 
en $ 7,30.13,14 
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SAMENSTELLING: 
WALTERM.A. DEROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Thema Europazegels 
Jaar van het bos 
De Verenigde Naties 
hebben 2011 uitgeroe
pen tot het Jaar van het 
bos. Niet gek dus, dat 
de Europese postadmi-
nistraties dit thema ook 
gekozen hebben voor hun 
Europazegels. Niet zelden 
verschijnen daarbij ook 
postzegelboekjes. 
Om wat vooruit te kijken. 
In 2012 vt'ordt het ge
meenschappelijke thema 
'Bezoek...' (landsnaam in 
te vullen), 2013 postvoer-
tuigen en 2014 muziekin
strumenten. 

Nederland 
PQ7 
Het in het januarinummer 
aangekondigde boekje '8 
voor jezelf' is verschenen 
op 28 januari. Het € 3.68 
kostend boelqe (acht maal 
46c) is bestelbaar bij de 
Collect Club van TNT Post 
in Groningen. 

Voorzijde 'S uoorjczslf' 

Australië 
Boekjes met wensenzegels 
Omdat Valentijnsdag 
toen niet meer zo ver 
weg was, gaf de post van 
Australië op 18 januari 
drie wensenzegels uit: 

- met rode rozen, harten en 
= wijnglazen. Alledrie heb-
[̂  ben een waarde van 6oc. 
== Ze zijn ook verkrijgbaar 
= in boekjes van tien stuks. 
^ En, zoals steeds, een 
lü zogenaamd chequeboek 
™ bevat weer twintig van 
u deze boekjes. 

= Legendarische personen 
, . . Ieder jaar in janu-
IQA ari verschijnt een serie 

postzegels gewijd aan 
legendarische Australiërs. 
Beroemheden uit heden 
of verleden die hebben 
bijgedragen aan het 

Australische culturele erf
goed. Welke het zijn blijft 
altijd een verrassing tot 
op de dag van uitgifte. Dit 
keer is dat 20 januari. Bij 
het samenstellen van deze 
rubriek is het nog niet zo 
ver. Wel is bekend, dat de 
serie begeleid wordt door 
twee boekjes: een boekje 
met twintig 60-centzegels 
en een prestigeboekje. 
Ik kom er in een volgend 
nummer op terug. 

Vlieätuî en luchtmacht 
Vanaf 2010 wordt de F-iii 
na 37 jaar trouwe dienst 
door de Royal Australian 
Air Force vervangen. Met 
vier postzegels zal daar 
op 22 februari aandacht 
aan worden geschonken. 
Twee 60-centzegels ervan 
zijn ook in een boekje van 
tien zegels verkrijgbaar. 
Afgebeeld zijn de F-iii en 
één van zijn opvolgers, de 
F/A-18F Super Hornet. 

Afscheid van de F-111 

Canada 
Nieuwe permanente serie: 
baby wildlife 
Vier jonkies sieren het 
eerste deel van de nieuwe 
op 17 januari versche
nen permanente serie: 
de noordpoolhaas (P = 
59c, voor binnenlandse 
briefpost), de rode vos ($ 
1.03, post naar de V.S.), 
de Canadese gans ($ 1.25, 

C X $ 103 

stamps/Timbres 
United States/ 
États-Unis 

$ 6 " 

CANADA jlOÏ 

Hrt Canadese boekjes met zes 
rode uosjes 

zwaardere post) en de 
poolbeer ($ 1.75, post 
naar overzee). 
Ze zijn in strips en rollen 
verkrijgbaar. Behalve de 
noordpoolhaas zijn ze 
ook in boekjes van zes 
stuks te koop. 

Dertig esdoorbladzcgels in een 
boekje 

De trots van Canada 
Jarenlang was er een on
geschreven code voor Ca
nadese backpackers: ga je 
naar het verre buitenland, 
bevestig dan de Canadese 
vlag op je kleding of je 
bagage, want dan word je 
met respect behandeld. 
Een vijftal nieuwe zegels 
waarop het rode esdoorn-
blad goed zichtbaar is, re
fereert hieraan. De zegels 
hebben als waardeaandui
ding de P, het tarief (59c) 
voor een binnenlandse 
brief Ze zijn ook in 
boekjes van tien ($ 5.90) 
en dertig stuks ($ 17.70) 
verkrijgbaar. Uitgifteda
tum was 17 januari. 

Carrie Best en Fergie Jenkms 
Twee Canadese beroemd
heden zijn goed voor 
de inhoud van twee op 
I februari verschenen 
postzegelboekjes: Carrie 
Best, een zwarte dichte
res, auteur, journaliste 
en activiste (1903-2001) 
en Fergie Jenkins, 
zwarte basketballspeler, 
ook geroemd om zijn 
liefdadigheidsstichting 
(geb. 1942). Beide boekjes 
bevatten tien postzegels 
van 59c. 

Feest 
Als er wat te vieren is, kan 
de post gewoonlijk ook 

voor toepasselijke zegels 
zorgen. Zo verscheen op 7 
februari een zegel met een 
afbeelding van een cadeau 
in feestverpakking. Zes 
van deze zegels zijn ver
krijgbaar in een boekje. 
Waarde is P (59c). 

Daphne Odjî  
De Canadese Daphne 
Odjig is een zogenaamde 
First Nations schilderes: 
ze heeft een Indiaanse 
achtergrond en was de 
drijvende kracht achter de 
Indiaanse kunstenaarswe
reld. Op 7 februari werd 
ze vereerd met de uitgifte 
van een drietal postze
gels met afbeeldingen 
van haar werk. Twee van 
deze zegels zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar: 
zesmaal $ 1.03 en zesmaal 
$1.75-

Zonnebloemen 
Zonnebloemen komen in 
bijna heel Noord-Amerika 
volop voor. Het was de 
plant waarvan de Aborigi
nals het zaad gebruikten 
bij het bakken (meel) en 
braden (olie). Dus vond 
de post dat dit een tweetal 
postzegels waard was. Ze 
verschijnen op 3 maart 
en zijn ook verkrijgbaar 
in een boekje met tien 
P-zegels. 

Tien zonnebloemen m een boekje 

Christmas Island 
Jaar uan het konijn 
Het konijn is het vierde 
teken van de Chinese die
renriem en symboliseert 
creativiteit, compassie 
en gevoeligheid. Op 11 
januari wijdde Christmas 
Island twee postzegels 
(van 60c en $ 1.80) aan de 
start van het Jaar van het 
konijn. Omdat Kerst
eiland behoort tot het 
Gemenebest van Australië 
zijn de zegels daar ook te 
koop. En mag men er mee 
frankeren. 
Er is ook een prestige
boekje met deze zegels te 
koop. De prijs ervan is 
$ 14,95-

Denemarken 
Jicht 
Denemarken heeft een 
speciale patiëntenvereni
ging voor lijders aan jicht. 
Al sinds 1936 probeert 
deze hun een betere le
venskwaliteit te bezorgen. 
Volgens de informatie van 
de post hebben één op de 
acht Denen last van jicht. 
De 75e verjaardag van 
deze vereniging heeft 
geleid tot de uitgifte van 
een toeslagzegel van 5.50 
4- 0.50 kr. Deze verscheen 
op 6 januari en is ook per 
twaalf stuks in een boekje 
verkrijgbaar. 

Duitsland 
100 Jaar postzegelboekjes in 
Duitsland 
Op I november 1910 gaf 
de postdienst van het 
Duitse Rijk voor het eerst 
een postzegelboekje uit. 
Het betrof een boekje van 
2 mark met als inhoud 
twaalf zegels van 10 en 
zestien van 5 pfennig. 
Beide zegels waren van 
het type Germania III. 
De Duitse studiegroep 
RSV (voor verzamelaars 
van boekjes, rolzegels en 
automaatzegels) greep 
deze gelegenheid aan om 
door de post een zoge
naamde Portocard te laten 
vervaardigen. Het product 
ziet er uit als een boekje 
en bevat één zelfldevende 
zegel waarop - natuurlijk 
- een fragment van boelqe 
I staat afgebeeld. 

RSV-lid Dr. R JVlörbel 
heeft een 70-tal pagina's 
tellend boekje '100 Jahre 
deutsche Markenheft-
chen samengesteld. Die 
Germania-Markenheft-
chen und ihre Bogen'. 
Een interessant werkje 
voor de specialist want er 
worden toch weer aardig 
wat nieuwe ontdekkingen 
en inzichten over dit bijna 
90 jaar geleden afgesloten 
gebied in geopenbaard. 
De zegels van het type 
Germania zijn in post
zegelboekjes gebruikt 
vanaf november 1910 tot 
november 1921. Geduren
de die elf jaar gaat het om 
vijftien boekjes in maar 
liefst 57 oplagen. Het 
boek is in zwart-wit, maar 
ook in kleur verkrijgbaar. 
De uitgever van het boek 
is de bovengenoemde 
studiegroep RSV. Prijs in 
kleur is € 11 en in zwart
wit € 5.50. Beide inclusief 
verzendkosten. 

Boekje met toeslagzegels 
Op 3 januari verscheen 
er in Duitsland een serie 
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100 Jahre deutsche Markenhettchen 
Voorzijde uan de Duitse Portocard Â ebeeld is een Jragment wan de 

uoorzijdc van boekje i 

postzegels met toeslag. 
Deze komt ten goede aan 
allerlei sociale projecten 
ten behoeven van ouderen, 
gehandicapten, zieken en 
slachtoffers van oorlogs
geweld en rampen. De ze
gels zijn normaal gegomd. 
'Nassklebend' noemt 
men dat in Duitsland. 
Afgebeeld zijn cartoons 
van komiek en filmmaker 
Loriot (pseudoniem van 
Vicco van Bulow). 
Eén van de zegels, de 55c 
+ 25c, is ook per tien in 
een boekje verkrijgbaar. 
Deze zegels zijn zelfkle
vend. De prijs van het 
boekje is € 8,00. 

Een twaalftal ervan is te 
zien op de zegels in een 
op 21 januari verschenen 
postzegelboekje. 
De zegels zijn bestemd 
voor binnenlandse brieven 
(= 58c), zodat de prijs van 
het boekje op € 6.96 komt. 

Georgië 
Europa 200g' 
Om onverklaarbare rede
nen lukt het Georgië niet 
om geplande uitgiften tij
dig in omloop te brengen. 
Zo zijn de Europazegels 
van 2009 pas sinds 15 
oktober 2010 verkrijgbaar. 
Een jaartje te laat dus. 
Merkwaardig is wel dat 

Loriots Wohlfahrtsmarken 
uf der Rennbahn" 

'Op de renbaan', naar een cartoon uan Loriot 

op de zegels het jaar 2010 
vermeld staat. Op zich 
natuurlijk correct, hoewel 
het thema 'astronomie' 
toch echt voor 2009 gold. 
De twee zegels - van 2 en 
3 GEL - bevinden zich elk 
viermaal in het zegelvel
letje. Afgebeeld zijn oude 
zonnestelsels. 
De Europazegels van 2010 
zijn nog niet verschenen. 
Dat zal dan wel weer 
tegen het einde van het 
jaar worden. 

Bossen m Groenland 

Groenland 
Europa 
Groenland is niet direct 
een land, dat men as
socieert met bossen. We 
denken er eerder aan 
toendra's, sneeuw en ijs. 
Toch komen er in het 
subarctische zuidwesten 
bossen voor met berg-
berken en grove dennen. 
Voorbeelden van beide 
staan op de 17 januari ver
schenen Europazegels. 
De zegels van 9.00 en 
10.00 kr zijn ook ver
krijgbaar in een postze
gelboekje. Zes van elk 
zijn er samenhangend 
in te vinden. De prijs van 
het boekje bedraagt 114 
Deense kronen. 

Groot-Brittannië 
Thundarbirds 
Als bijproduct van de serie 
postzegels ter gelegen
heid van 50 jaar Gerry 

Faeröer 
Kotten 
Ook op de Faeroer komen 
katten voor. Hoe ze ooit 
op de eilanden beland 
zijn, is niet meer na te 
gaan. Twee veel voor
komende kattenrassen 
staan op zegels van 6 en 
10 kr. Ze verschijnen op 
21 februari en zijn ook 
verkrijgbaar in boekjes. 
Deze bevatten vier van 
beide zelfklevende zegels 
en komen dus op een prijs 
van 64 Deense kronen. 

Frankrijk 
Musee des Tissus de Lyon 
Het Musée des Tissus in 
Lyon bevat een keur aan 
zeldzame historische 
zijden stoffen. Maar ook 
fraai bedrukte halsdoe
ken, sjaals en wandtapij
ten zijn er volop te vinden. 
Uit vele delen van de 
wereld bijeengebracht. Voorzijde uan het Georgische Europabockje uit 2010 (200g) 

Send It u)ith Thunderbirds. 

Anderson's creaties als 
Supercar, Captain Scarlet 
en Stingray, inmiddels 
verschenen op 11 januari, 
lovam er een postzegel
boekje met zes eers te-
klaszegels (41p): viermaal 
gouden Machin en twee
maal Thunderbirds. 

IJsland 
Jaar uan het bos 
De Europazegels van 
IJsland verschijnen op 17 
maart. Het gaat om twee 
waarden: 165 kr en 220 
kr. Beide zegels zijn ook 
in boekjes van tien stuks 
verkrijgbaar. 

Israël 
HerdrukJTUitboekje 
Het op 26 november 2008 
voor het eerst verschenen 
boekje met afbeeldingen 
van fruitsoorten uit Israël 
beleefde in november zijn 
vijfde druk. 
Deze is te herkennen aan 
de vijf menora's (kande
laars) op de achterzijde. 
De inhoud van het boekje 
bestaat uit twintig zegels 
zonder waardeaandui
ding. Ze zijn bestemd 
voor brieven binnen het 
land (i.7on). 

Voorzijde uan hetjruitboekje van Israel 

ADVERTEREN IN FILATELIE? 
Bel Bureau de Troyel ^ 
Telefoon 036-5384528 

NU TE KOOP! 

Nu te koop: de cd-rom 'Filatelie 
laargang 2009'. Alle elfedities uit de jaargang 

2009 gedigitaliseerd. Als u deze cd-rom wilt bestellen, kunt u 
een bedrag van lo euro overmaken op ING-rekening 706968 ten name van 

de penningmeester van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
in leiden, onder vermelding van 'laargang 2009 op cd-rom'. 

Let op: vermeid 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 kroontiesporten met eerste dagaßtempeling 

Aldus hoofdredacteur J.B. Robert 
van het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Postzegel kunde (NTvP) in 
zijn bijdrage 'Suriname.  Zoo
genaamde hulpuitgifte van 15 Juli 
1911'. Daarin besteedt Robert in 
zijn zo kenmerkende onnavolg
bare, sarcastische proza tw/eeën
halve pagina aan de opdrukse
rie.' Interessant zijn de woorden 
"...en het gewoonlijk lang uitblijven 
van zegels..." Daarmee wordt 
bedoeld het lange wachten op 
de levering van nieuwe post
zegels uit Nederland. Het is 
inderdaad opmerkelijk hoeveel 
zogenoemde hulpuitgiften in 
onze overzeese rijksdelen zijn 
uitgegeven tot ca. 1930. En het 
lijkt alsof Suriname daarmee de 
kroon spant. Is Nederland inder
daad zo traag met de levering, of 
wordt dit bewust gedaan met het 
oog op de Hollandse zuinigheid? 
Hoe het ook zij, in 1911 verschij
nen wederom opdrukzegels. 
Robert geeft zeer omslachtig 
zijn visie op deze zegels. Dat de 
uitgifte aan een 'behoefte' heeft 
voldaan is mogelijk, doch niet aan 
een 'behoefte aan postzegels'. Dit 
is beslist zeker en kan door den 
stoutmoedigsten verdraaier der 
waarheid niet worden ontkend. 
Hij baseert zijn woorden op de 
hem gemelde constatering in 
Suriname, dat alle waarden in 
mei 1911 nog verkrijgbaar waren. 
Zeer vermakelijk is Roberts 
beschrijving van de gebeurtenis 
op het postkantoor van Para
maribo. Dat die 'geheele uitgifte 
onnoodig' was, heeft de Surinaam

sche Posterij welwillend allen 
getoond!. Opdat geen enkel van 
de hoogwaardige zegels in handen 
van het daarnaar smachtende cor
respondeerende publiek zou komen 
... werd gelast, aat op 75 Mei [hier 
wordt juli bedoeld], te 8 ure 's 
morgens, tien, zegge TIEN loketten 
in het postkantoor te Paramaribo 
zouden worden geopend, om die 
'hardbenoodigde opdrukken (!)' 
van de hand te zetten (dit staat er 
niet, maar 't is de juiste vertaling 

Een Mreurige uitgifte eener Nederlandsche Kolonie' 

(J.B.Robert, 1911) 

Twee Heeren kwamen mij in de eersfe helft van Juni 

vertellen, dat er zeer waarschijnlijk wel weer wat 

opdrukjes zouden komen. De een, zelf autoriteit, 

verklaarde mij officieus te kunnen verzekeren  de 

Administrateur had het hem persoonlijk gezegd  dat 

"gebrek aan verschillende waarden en het gewoonlijk lang 

uitblijven van zegels tot een nooduitgifte dwong!" 

van wat er staat!). Te 8 uur 20 
minuten voormiddags van den 15 
juli waren de 'hardbenoodigde' in 
handen van de Hernhutters  ik 
vind het beslist aangenaam dat 
zij er zoovele vermeesterden en 
wensch hun veel geluk ermede  en 
van enkele zeer weinige, die ze, 
evenmin als de Hernhutters, voor 
hunne correspondentie behoefden.' 
De kroon op het Besluit zet de 'uit
verkoop' binnen 20 minuten van 
die 'hoognoodige portzegels', van 
een 'dienstzegel' (bedoeld worden 
de zegels van 15 en 25 cent in het 
type Veth met de respectievelijke 
opdrukken "plakzegel 10 cent" 
en "plakzegel") dat niet aan het 
publiek moet worden afgegeven, 
indien "de dienst het in waarheid 
behoeft" en dat "aan de enkele 

opkoopers wordt verkocht, zonder 
één exemplaar voor den dienst 
ervan te benutten!" Dat wordt 
genoemd: "gebrek hebben aan 
zegelwaarden!" Officieel ook aldus 
genoemd? 
Robert is geen ziener en baseert 
zijn mening over de toekomstige 
waarde van de opdrukzegels op 
'denken' (ik heb een diploma van 
hardleerschheid): Zij hebben geen 
hooge toekomst, zijn dus geen 
hooge sommen waard! Bespottelijk 
is een aanbieding uit Paramaribo 
van één stel tot 90 gulden! 

De geboorteakte ^ 
B E S L U I T van 27 Juni igi i 
houdende bepalingen betreffende 
de in gebruikstelling van overge
stempelde frankeer en portzegels. 
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Ontoereikend gefrankeerde brief met aangegeven waarde van loo francs, van Rotterdam 7777971 
naar Paramaribo, en daar op 7787977 beport met de kroontjesporten 10 cent op 30 cent type III, 

10 cent op 50 cent type II en lit samenhangend, en 5 cent van de vorige portemissie 

In Naam der Koningin! 
De Gouverneur van Suriname, 

Overwegende dat ter uitvoering 
van artikel i der verordening van 
14 NovembenSgi (0.6.1892 
No. 35), regelende de uitgifte, 
enz., van postzegels der kolonie 
Suriname en houdende straffen 
tegen het namaken, vervalschen 
enz. van Surinaamsche en andere 
postzegels, het noodig is het na
volgende vast te stellen; 
Heeft, den Raad van Bestuur 
gehoord, besloten: 

Artikel 1 
De hierna genoemde frankeer
en portzegels worden tijdelijk, 
zoolang de nog aanwezige 
voorraad strekt, voorzien van 
afdrukken van andere waarden, 
voor deze waarden in gebruik 
gesteld en uitgegeven, t.w.: 
1. de in artikel i van het besluit 
van 11 December 1906 (G.B. 
No. 49) genoemde franKeer
zegels van 25 cent, met de 
beeltenis van Hare iVlajesteit 
de Koningin van 1892 (kinder
hoofd), voorzien van een met 
rooden inkt verkregen afdruk 
van "15 cent" benevens een 
Koninklijke kroon; 
2. de in artikel n van het besluit 
van 15 Juli 1907 (G.B. No. 46) 
genoemde Nederlandsche 
frankeerzegels van 250 cent 
met de beeltenis van Koningin 
Wilhelmina, voorzien van een 
met rooden inkt verkregen 
afdruk van "30 cent" benevens 
een Koninklijke kroon; 
3. de in art. 1 van het besluit van 
15 Juli 1907 (G.B. No. 46) ge
noemde frankeerzegels van 30 
cent, met de beeltenis van Hare 
Majesteit de Koningin van 1892 
(kinderhoofd^ voorzien van 
een met rooaen inkt verkregen 
afdruk van "20 cent" benevens 
de Koninklijke kroon; 
4. de in artikel 1 van het besluit 
van 14 December 1907 (G.B. 
No. 88) genoemde frankeerze
gels van 1 en 2 cent voorzien 
van een met rooden inkt verkre
gen afdruk van "34 cent" bene
vens een Koninklijke kroon; 
5. de in artikel 1 van het besluit 
van 5 Februari 1908 (C.B. No. 
9) genoemde portzegels (zon
der het woord "cent") van 30 en 
50 cent voorzien van een met 
rooden inkt verkregen afdruk 
van " i o cent". 



Artikel 2 
Dit besluit treedt in werking op 
T5juli 1911. 

Gegeven te Paramaribo, den 
27sten Juni 1911. 

D. Fock. 
De wd. Gouvernements
secretaris, 
Rollin Couquerque. 
Uitgegeven, den ijsten Juni 1911. 

De wd. Gouvernements
secretaris, 

Rollin Couquerque. 

De portzegels worden dus in 
artikel 1, lid 5, genoemd. In 
tegenstelling tot de frankeer
zegels ontbreekt hier expliciet 
de aanduiding "benevens een 
Koninklijke kroon". Naar het 
waarom kunnen we slechts 
gissen. Omdat het 'maar' 
portzegels zijn? Hoe dan ook, 
ze worden evenals de fran
keerzegels in hetzelfde besluit 
genoemd en worden op dezelfde 
dag, 15 juli 1911, uitgegeven. Om 
deze reden krijgen de portze
gels de benaming "Kroontjes
porten". In NVPH catalogi heeft 
deze romantische naam nooit 
ingang gevonden, maar wel in 
oude, vooroorlogse catalogi 
als de "Uitgebreide Catalogus 
van Nederland en Koloniën" 
van Mebus Postzegelhandel te 
Amsterdam (z.j, bijgewerkt t /m 
december 1930) en van Hekker's 
Postzegelhandel te Amsterdam 
193536, als ook bijvoorbeeld in 
de prijslijsten 1939 en 1941 van 
Nederland en Koloniën van J.L 
van Dieten, Postzegelhandel te 
Rotterdam. 

We kunnen ons ook afvragen 
waarom de portzegels van 30 
(P6J en 50 cent (P8) voor de 
oparuk zijn gebruikt. Daarover 
hebben we nergens informatie 
kunnen vinden. Mogelijk zijn 
nog vellen met deze waarden 
over en dienen toch nergens 
meer toe. Immers, in de tweede 
portemissie van 189296 (P914) 
komen deze waarden ook niet 
meer voor. 
De destijds bekende handelaar 
J.E. Bohimeijer uit Amsterdam, 
medewerker van het NTvP, 
publiceert een deel uit een 
brief van 4 mei, ontvangen uit 
Suriname: De ^0 cent [bedoeld 
is de frankeerzegel] is reeds bijna 
eenjaar uitverkocht, de voorraad 
van Vi, T5 en 20 is bijna op en de 
voorraad portzegels van lo cent 
is heel gering en uit Nederland 
komt maar geen aanvulling. Men 
ontvangt een restantje zegels van 
i8g] en igoo [uit Nederland?] te 
overdrukken.'* 

Speculatie 
Ziet u het zich voor u? In het 
postkantoor van Paramaribo 
gaan op 15juli 1911 maarliefst 
tien loketten open, zodat 
kooplustigen zich niet meer zo 
hoeven te verdringen en zelfs 
met meer letterlijk het gevecht 

BALATACOMPAGNIE „GUYANA" 
ROTTERDAMPARAMARIBO 
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Bnefijoorzijde met alle kroontjesopdmkzegels 

met omstanders aan moeten 
gaan om de zegels te bemach
tigen. De heer A.H.J. Vos te 
Paramaribo schrijft in een brief 
van 2 november 1911: De zegels 
zijn aan alle (tien) loketten, en 
niet aan enkele, verkocht om te 
voorkomen dat er een gevecht zou 
ontstaan op de pesterij, hetgeen 
in i&q& had plaats gehad. En: 
Men wist van te voren niet dat de 
zegels aan alle loketten zouden 
worden verkocht. (Ik had anders 
mijne maatregelen wel genomen.) 
Hetgeen U schrijft "Je 8 uur 20 
minuten voormiddags van den 15 
Juli waren de 'hardbenoodigde' in 
handen van de "Hernhutters" enz. 
"en van enkele zeer weinige, die ze 
evenmin als de Hernhutters voor 
hunne correspondentie behoefden" 
is derhalve onjuist. De Hernhut
ters hebben slechts 1 loket kunnen 
bemachtigen.^ 
Wat is er dan in 1898 voorgeval
len? In 1898 is het restant van 
de zogenoemde Koningsze
gels overdrukt met "10 cent" 
(nrs. 2933), 61̂  het blijkt dat in 
september dat jaar vóór en in 
het postkantoor van Paramaribo 
door koperspubliek is gedrongen 
en gevochten om deze zegels 
te bemachtigen.'' De heer Th. 
R. Weerseloo te Paramaribo be
richt: De postzegels werden binnen 
enkele uren na de verkrijgbaarstel
ling geheel uitverkocht aan hen, 
die het eerst voor het openstaande 
luik postvatten; dat zoo'n voorkeur 
met veel worstelen gepaard gaat, 
kan men wel begrijpen, vooral 
wanneer men vooruit weet, dat de 
eerste steeds den heelen voorraad 
opkoopt.^ Een herhaling van de 
strijd wil het postkantoor op 15 
juli 1911 dus voorkomen door 
alle tien loketten tegelijk open te 
stellen. 
Uit verschillende berichten 
blijkt dan dat de opdrukzegels, 
waaronder beide Kroontjespor
ten, zich in handen van slechts 
enkelen bevinden.* Waarschijn
lijk heeft Robert dus gelijk als 
hij stelt dat de opdrukserie de 
speculant dient: Ten gunste van 
de schatkist der Kolonie zijn de 
opdrukken misschien wel gemaakt. 

en zeker wel ook ten gunste van 
de adviseurs, die met een weinige 
zilvergeld een hoop goud wilden 
winnen.'^ De manier waarop in 
20 minuten tiid de hele voorraad 
aan de tien loketten wordt uitver
kocht bevestigt Roberts mening. 
We mogen onze wenkbrauwen 
fronsen bij de handelwijze van 
de Surinaamse posterijen. 

Druk 
De opdruk "10 cent", aller
gemeenst gedrukt in een soort 
bleekrood, aldus Robert'", is 
aangebracht door de drukkerij 
van H.B. Heijdete Paramaribo. 
Medewerker H.F.W Becking legt 
zijn bevindingen uit na bestude
ring van complete vellen, hem 
door postzegelhandel Keiserter 
beschikking gesteld." De drukker 
heeft een zetsel van opdrukken 
voor een horizontale rij van tien 
zegels gemaakt, en deze tien
maal vermenigvuldigd om een 
geheel vel van loo zegels gelijk
tijdig te kunnen overorukken. 
De kenmerken van de opdrukken 
zijn door V.H.C.J. Thaels gedetail
leerd beschreven in zijn artikel 
"Suriname "Kroontjes"Porten 
1911", gepubliceerd op biz. 
232236 in de catalogus beho
rende bij de Nationale Postze
geltentoonstelling Philex 1984 
Eindhoven (Filatelistische Jubilea 
'82'84). Hij onderscheidt tien 
"iocent"opdruktypen. De di
verse minuscule en onderschei
dende variëteiten van de tien 
opdrukken vinden we dus terug 
op elke zegel van een verticale 
rij (bijvoorbeeld: de variëteit 
"twee deukjes in de 1 van de i o " 

OPDRUK TyPE.a. 
«CENT OP iocenr. 

10 
cent 

(Thaels opdruktype 2) vinden 
we terug in de zegels van positie 
2, positie 12, en zo verder tot en 
met positie 92". 

Thaels beschrijft dat de druk
ker voor de opdrukciifers "10" 
gebruik heeft gemaakt van een 
hoofdletter " i " gevolgd dooreen 
hoofdletter "o". 
De zetting van de 10 op 30 
cent is "2a onder" (onderste 
velhelft van 200 zegels, vroeger 
genoemd H2) en van de 10 op 
50 cent "2a boven" (bovenste 
velhelft van 200 zegels, vroeger 
genoemd Hi)." Hierdoor ligt de 
plaats van de typen (I, II en III) 
en de plaatfouten vast. Omdat 
Thaels ook de opdrukvariëteiten 
beschreven heeft is het platen 
van losse Kroontjesporten verge
makkelijkt. 

Kissprints 
Thaels meldt het voorkomen 
van semidubbele opdrukken (kiss
prints?) in de achtste verticale rij, 
op de zegels pos. 38,48, 58, 68 
en 78. Hoe deze ogenschijnlijk 
dubbele opdruk is ontstaan, blijft 
een raadsel. Het is in geen geval 
een spiegeldruk, maar duidelijk 
een tweede, zij het zeer lichte op
druk, rechtstaand of kopstaand. 
Wij vinden het woord kissprint 
alleraardigst. Het lijkt alsof het 
zegeloppervlak heel subtiel voor 
een tweede keer met de rode 
opdruk is getoucheerd. Een kus 
die een miniem doch blijvend 
spoor achterlaat. 

Een lichte, dubbele opdruk kissprint 

Hoogstaande en laagstaande 
opdruk 
Over het bestaan hiervan, 
althans, een min of meer hoog
staande opdruk, maakt Thaels 
een opmerking. Wij troffen 
ook opdrukken aan die evident 
lager staan dan de gebruikelijke 
hoogte. 

■«««M««*i«^n««fTfm 

Hoogstaande en laagstaande opdmk «>, 

Oplage ^ 
Van elke waarde zijn 40 vellen 2 
van l oo zegels overdrukt. ^ 
Omdat van elke waarde het "

aantal typen I, II en III die in het ^ 
vel voorkomen bekend is, is dus " 
de onderverdeling van de 4.000 ^ 
gedrukte zegels per waarde be

Detailtekening van Thaels van opdruktype 2 

kend. Deze oplagen zijn overge i AW 
nomen in de Speciale Catalogus | V / 
van de NVPH. Hierbij gaat het 
dus om het aantal gedrukte 
zegels. De heer A.J.H. Vos uit Pa
ramaribo geeft wat details.'' Van 



die 4.000 gedrukte exemplaren 
zijn van elke waarde 430 stuks 
afgezonderd: Hiervan is een deel 
toegezonden aan het Berner Bureel 
ter uitdeeling aan de verschillende 
postadministratiën, behoorende tot 
de Algemeene Postvereeniging en 
het ander deel aan het Depar
tement van Koloniën voor het 
Archief. En: Deze hoeveelheden 
zijn bij den Postdirecteur te Para
maribo geboeid en er wordt aan 
een ieder, die er om vraagt, inzage 
daan>an verstrekt. 
Aan het publiek zijn dus 3.570 ze
gels van elke waarde beschikbaar 
gesteld. Onbekend is hoeveel 
typen I, II en III zich onder die 
430 stuks per waarde bevinden. 
Gedrukt zijn dus slechts 40 
zegels van ^o cent op 30 cent in 
type II. Dit is een zeer zeldzame 
zegel. In het Handboek der 
Postwaarden van Nederlandsch
Indië, deel II, is de beschrijving 
van deze zegels verstopt in 
enkele regels linksonder bIz. 164. 
In 1929 zijn in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie en 
De Philatelist discussies gevoerd 
over deze portrariteit. Op 30 
oktober 1930 is op een postze
gelveiling te Paramaribo een blok 
(ongebruikt? gestempeld?) van 
3xtype I I IX type II van de no 
cent op 30 cent [pos. 56 / 1516] 
verkocht voor fl. 470, terwijl een 
verticale strip met de 3 typen 
[pos. 5/15/25] op fl. 340 is afge
hamerd."* De huidige catalogus
notering is €2.500. 
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Vervalsingen 
Thaels heeft als bedoeling voor 
het publiceren van zijn artikel 
o.a. een beschrijving te geven van 
de tien verschillende opdruktypen, 
opdat vervalsingen kunnen worden 
herkend... 
Inderdaad komen vervalsingen 
van de opdruk voor. Het ope
ningsartikel van De Philatelist 
van maart 1929 luidt Opdruk
Vervalschingen van Nederland 
& koloniën en andere landen. 
Een postzegelhandelaar en een ex 
clichéfabrikant zijn de verdachten. 
Beiden hebben volledig bekendi 
Onder de opdrukvervalsingen 
bevinden zich de z.g. "Kroontjes
porten" d.w.z. de 10/30 en io/so; 
de opdruk werd ook op type It 
aangebracht. Bij deze hulpportze
gels bestaan vele afwijkingen in de 
echte opdrukken, zoodat uiterste 
voorzichtigheid bij de beoordeling 
zal moeten worden betracht.^'' 
Of sedertdien opnieuw valse op
drukken zijn aangebracht is ons 
niet bekend. De ons bekende 
valse opdrukken zien er allemaal 
zeer gevaarlijk echt uit.'*" De kleur 
lijkt iets meer oranje getint dan 
het originele rood. Ook in de 
cijfers en letters zijn zeer kleine 
verschillen herkenbaar. Voor het 
vaststellen van een echte opdruk 
is het zinvol om de zegel te pla
ten. Daarvoor dient dus het arti
kel van Thaels. Zijn nadrukkelijk 
advies luidt dan ook: Koop nooit 
"kroontjes"zegels of "kroontjes" 
porten zonder keuringscertificaat. 

wmmm 

M t a a t ' J ^ ^ ^ a i ^McaKiaiail  . l i i ^ ^ ^ t \ 

10 cent op 30 cent typen lil, II, I en lil met plaatfout E T samenhangend (posities 1417) 

PlaatTouten 
De bekende plaatfouten van de 
10 cent op 30 cent "Open lijst" 
Pi5fb (in type I, velpositie 5), 
"E.T." Pi5td (type III, velpositie 
17) en "TIE BETALEN" Pisfe 
(type III, velpositie 88), en van 
de 10 cent op 50 cent "Barst" 
Pi5fc (tvpe II, velpositie 12), 
"Open lijst" Pi6fb (type I, 
velpositie 35) en "Punt PORT" 
Piéfa (type I, velpositie 70) 
komen ieder ook maar één keer 
in het vel voor. Deze plaatfouten 

 zijn dus even zeldzaam als de 
° locent op 30 cent type II, maar 
— zijn echter aanmerkelijk lager 
S genoteerd. 

0»»HTlt 
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De zes plaatfouten 

Valse opdaikken opde }0 en ̂ o cent, en een 
echte opdivk op een zegel van 30 cent waarvan 

de linker zijde helemaal is nagetand 

Gebruikte zegels, datum buiten
gebruikstelling 
De exemplaren met een 
afstempeling die wij in de col
lectie Thaels aantroffen, hebben 
allemaal een kortebalkstempel 
Paramaribo. Verschillende data 
zijn herkenbaar, zelfs een enkele 
afgestempeld op de dag van uit
gifte 15.7.11. Het begrip "gebruikt" 
zetten wij tussen haakjes, want 
het is een eufemisme: de zegels 
zijn namelijk voorzien van een 
welwillendheidsafstempeling. 
De opvolger van de Kroontjes
portzegel is de lo cent uit de 
eenkleurige serie, die zowel 
in tweevoudige als enkelvou
dige druk bestaat (P22Aa resp. 
P22Ab), als ook in een fijnere 
kamtanding (P22B). De zegel zal 
medio 1913 worden uitgegeven. 

maar de vroegst bekende datum 
is 11 april 1917.'̂  
Hoewel niet veel Kroontjesporten 
na 1920 zijn afgestempeld, laat 
staan echt gebruikt, is de officiële 
datum van Duitengebruikstelling 
bepaald op 1 februari 1931.'' 

wmmmm 

Randblok van 4 zegels von io cent op 50 
cent met centrale aßtempelmg Paramanbo 

gSig24 

Zijn de Kroontjesporten 
verzamelwaardig? 
Zeerverzamelwaardig. Net als 
alle andere portzegels. Of als 
alle andere hulpuitgiften van 
Suriname. En niet alleen van Su
riname. En niet alleen hulpuitgif 
ten. De ontstaansgeschiedenis is 
een smeuïg achtergrondverhaal. 
Diende deze hulpuitgifte het 
spekken van de schatkist? Wer
den speculanten op hun wenken 
bediend? Of had de Surinaamse 
postdienst inderdaad een tekort 
aan waarden? 
ledere zegel, los of in samen
hang, vormt een interessant 
puzzelstukje: op welke positie in 
net vel heeft deze gezeten? Voor 
de plater is het Handboek der 
Postwaarden van Nederlandsch
Indië, deel II, onmisbaar om de 
plaatfouten en foutjes te kunnen 
determineren. In de bijlage met 
de platen zijn ze getekend en 
genummerd, in het boek is de 
velpositie beschreven. Dit stan
daardwerk uit 1924 wordt nog 
regelmatig op veilingen aangebo
den tegen verrassend betaalbare 
prijzen. 
Het artikel van Thaels beschrijft 
de tien opdrukken van de opciruk 
"10 cent", en geeft aan in welke 
verticale rij ze gevonden kunnen 
worden.'' 
Beide waarden, de hoofdnum
mers P15 en P16, ongebruikt en/ 
of gestempeld, horen thuis in 
een algemene verzameling van 
Suriname. In de gespecialiseerde 
verzameling zullen de drie typen 
en de gecatalogiseerde plaat
fouten Pi6fa t /m Pi5fe een plek 
vinden. 
Het zal geen eenvoudige opgave 
zijn de zeldzame 10 cent op 30 
cent in type II te vinden, maar 
ook de zes plaatfouten, feitelijk 
even zeldzaam, worden zeer 
zelden aangeboden. Ze bevinden 
zich allemaal in de prachtige, 
gespecialiseerde collectie Thaels, 
die vanaf maart 2011 in een 
aantal veilineen bij Van Dieten 
Postzegelveilingen onder de 
hamerKomt. 
Momenteel is het interessant 
om de aandacht weer eens te 
vestigen op deze jubilerende 

portemissie, die een eeuw 
geleden zoveel stof heeft doen 
opwaaien en ons toch volop 
verzamelplezier geeft. 

Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit 
de collectie Thaels. 

Noten 

' Nederlandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde (NTvP) 28 
(augustusseptembengn), p.n6
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^ De Hernhutters, oftewel de leden 
van de van oorsprong Duitse 
Evangelische Broedergemeente, 
komen omstreeks 1735 naar 
Suriname en houden zich bezig 
metzendingsactiviteiten, sociale 
arbeid, onderwijs en ziel<enzorg. 
Blijkbaar hebben diverse Hernhut

ters ook fiiatelistische interesse. 
Zie: www.sunname.nu/301ges/ 
aparboo5.html 

' NTvP 28 (augustusseptember 
1911), p.121 

■* NTvP 28 (augustusseptember 

191l),p.l20 

5 NTVP28 (decembengn), p.168 

^ NTvP 15 (October 1898), p.78 

' NTvP 15 (december 1898), p.105 
* NTvP 28 (novembengn), p.151

152 

' NTvP 28 (augustusseptember 
1911), p.n8 

'° NTVP 28 (augustusseptember 
1911), p.n8 

" NTvP28 (decembengn), p.168 

'^ Handboek Postwaarden Neder

land, p.1224 

'5 NTvP28 (decembengn), p.i58 

''* Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie (NMPh) 10 (januari 
1931), p.10 

'5 De Philatelist4 (maart ig2g), p.65

66 

'* Deze valse opdrukken bevinden 
zich allemaal m de falsificaten

verzamelingvan Van Dieten 
Postzegelveilingen. 

'̂  C. Avezaat in de Specialiteitencata

logus 20o62on, NVPH, p.gi 

Besluit van 28 augustus ig30, ; 
Couvernementsblad nr. 68, art. ib. ' 
Gepubliceerd in NMPh g (decem | 
beri93o), p.227 

Het artikel van Thaels is door , 
Hans Kremer vertaald in het 
Engels en gepubliceerd in Nether

lands Philately, januan 20n, het 
Magazine van de American Society j 
for Netherlands Philately 

http://www.sunname.nu/301ges/
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HET MAANDBLAD 
VAN 1943 TOT 1945 

J A N V E L L E K O O P , L E I D E N 

Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie begon in 

januari 1943 aan haar 22e jaargang. Hoofdredacteur 

wos sinds oktober 1940 de gepensioneerde 

beroepsmilitair majoor W.G. de Bos, die voor de 

oorlog o.a. bekendheid genoot door zijn radiopraatjes 

over filatelie voor diverse omroepen. Leden van 

bij de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars aangesloten verenigingen 

ontvingen het maandblad. Dat waren inmiddels 

heel wat abonnees, want de Duitse bezetter had alle 

postzegelverenigingen gedwongen tot aansluiting bij 

de Bond, waardoor haar aantal aangesloten leden was 

toegenomen van 4.000 tot 7.500. 

110 

Veel aandacht werd besteed 
aan nieuwe uitgiften, maar ook 
het nieuws van de aangesloten 
verenigingen kreeg de nodige 
ruimte. Tenslotte ging vrijwel een 
derde op aan advertenties: post
zegels waren gewilde objecten in 
deze tijden van snel groeiende 
geldhoeveelheden met daarte
genover een dalend aanbod van 
joederen. Kopers en verkopers 
(onden elkaar treffen in de adver
tenties van het maandblad. 

Politieke onderwerpen en 
beschouwingen over de orde 
van de dag onder de bezetting 
werden zorgvuldig vermeden, al 
zullen veel lezers de melding van 
het verschijnen eind 1942 van 
nieuwe luchtpostzegels van Cu
rasao (comp eet met afbeelding 
met Koningin Wilhelmina op de 
zegels!) met instemming hebben 
begroet. Die afbeeldingen waren 
ontleend aan de Berner Brief
marken-Zeitung. Deze zegels 
hadden Zwitserland wel bereikt, 
op de Nederlandse marktwaren 
ze uiteraard niet zo eenvoudig te 
verkrijgen. 

Het aprilnummer begaf zich 
echter op minder filatelistich 

terrein door te openen met 
een oproep over keuringen van 
kandidaten voor de Waffen-SS. 
Ook het meinummer bracht zo'n 
oproep. In hetjuninummervan 
1943 ontbrak echter een dergelijk 
bericht. 

In juli 1943 verscheen er plotse
ling geen maandblad meer en 
er zou ook geen inhoudsopgave 
meer verschijnen over dit jaar 
Een deel van de abonnees kreeg 
nu daarvoor in de plaats het eer
ste nummer van een vervangend 
tijdschrift met de titel Mededee-
l'mgen van den Nederlandschen 
Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars (afb. i ) . 
Als redactie werd vermeld P.S. 
van 't Haaff in Den Haag, tot dan 
toe redacteur van het maandblad 
van de rubriek "boekbesprekin
gen" en tevens secretaris van de 
Bond. 
Het in vrij klein formaat (25 
X16 cm) uitgegeven blaadje 
bestond uit 4 bladzijden, zonder 
illustraties. Bericht werd dat het 
maandblad na het juninum-
mer niet meer mocht uitkomen 
maar dat het nu de Bond was 
toegestaan in beperkte oplaag 
een blad uit te geven ten einde de 

^ ' O R D T LID DER 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Goed^keord b« Koninklijk Besluit van 22 Juni 1886. 
I ïÉwaatacha» — » e t balloUge — slechts 6 guWen 50 cent per jaar 
(•V »r M 1 Jali ƒ3,25). Entree S\,~; vrijgesteld hiervan zgn leden 

vsn by den „Bond" aangesloten Vereenigingen. 
KOSTELOOS ontvangt gy het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
het „Jaarboek", bevattende de gebeurtenissen van het afgeloopen jaar 
en tal van adressen van verzamelaars. 
KOSTELOOS kunt gy deelnemen aan de jaarlyksche verloting van 
zegels; aan den leescirkel, waarin zich de voornaamste buitenland sehe 
tijdschriften bevinden; aan de afdeeling „Aankoop", ter verkrijging 
van de ongebruikte „offieieele" staatspostzegels, welke in omloop zijn, 
en van de nieuwe uitgiften der meeste poatwaarden uitgevende staten, 
tot den kostprijs; aan de bloeiende afdeeling „Verkoop", zoowel om 
daarin uw eigen doubletten te verkoopen (10 % wordt van het ver
kochte geheven), als om daaruit andere zegels te koopen. 
KOSTELOOS kunt g\) b\j afhaling tijdschriften, hand- en studieboeken 
uit de bibliotheek ter lezing ontvangen. Den uitgebreiden catalogus 
ontvangt men kosteloos. 
De Vereeniging telt afdeelingen in talrijke plaatsen van Nederland en 
heeft vele verkoop-afdeelingen in Indië. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 19 VEREENIGINGEN 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

BEKROOND OP 25 BINNEN- EN BUITENLANDSCHE 
TENTOONSTELLINGEN. 

ABONNEMENTSPRIJS NEDERLAND & KOLONIEN 
f 5,— PER JAAR. 

BUITENLAND ƒ 6,—, FRANCO PER POST. 
GRATIS VOOR DE LEDEN VAN DE AANGESLOTEN VEREENIGINGEN. 

ADVERTENTIETARIEF ZEER BILLIJK. 
PROEFNUMMERS GRATIS. 

ADRES DER ADMINISTRATIE : 

WILHELMINAPARK 128. BREDA, TELEFOON 4956. 

band tussclien de Vereenigingen 
van postzegelverzamelaars zoo 
mogelijk te bewaren. 

Wat nu precies de aanleiding is 
geweest tot het staken van de uit
gifte van het maandblad is niet 
eenvoudig meer te achterhalen. 
Papierschaarste zal een rol heb
ben gespeeld, maar vermoedelijk 
hebben zich achter de schermen 
wel enkele politieke schermutse
lingen afgespeeld. De oproepen 
voor de WafFen-SS van april en 
mei 1943 zullen zeker tot verhitte 
debatten hebben geleid binnen 
de redactie, die zo bleek na de 
oorlog, ook een tweetal NSB-
sympathisanten kende. Tegelij
kertijd begon de bezetter midden 
1943 meer en meer greep op het 
alledaagse leven te nemen, in 
de filatelie o.a. merkbaar door 
steeds hardere maatregelen 

tegen joodse Nederlanders. 

Van deze mededelingen kwamen 
in totaal 19 nummers uit, die 
onder literatuurverzamelaars 
inmiddels gezocht zijn, omdat 
ze het enige nog resterende 
Nederlandse postzegeltijdschrift 
zijn uit deze periode. Ook het 
tijdschrift Postzegelnieuws was 
namelijk medio 1943 een ver
schijningsverbod opgelegd. 

Aanvankelijk mochten slechts 
i.ooo exemplaren worden ver
spreid, vanaf april 1944 kregen 
echter alle 7.500 bij de Bond 
aangesloten filatelisten het blad. 
De eerste negen nummers zijn 
vermoedelijk in een omslag of 
onder een kruisbandje verzon
den, vanaf nummer 10 is er op 
de achterzijde een vakje voor 
een verzendadres opgenomen. 



Er versehener 

Nummer 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

TO 
11 
12 

1 (13) 
2(14) 
3(15) 

45 (1617) 
6 (18 
7 (19) 

812 (2024) 

1 de volgende nummers: 

Datum 

i6juli 
16 augustus 
16 September 
16 October 
16 november 
16 december 
16 januari 
16 februari 
16 maart 
16 april 
16 april 
16 juni 
16 juli 
16 augustus 
16 september 
16 oktobernovember 
16 december 
16 januari 
i6 juni 

Omvang 
in biz. 

1943 4 
1943 4 
1943 4 
1943 6 
1943 4 
1943 4 
1944 4 
1944 4 
1944 4 
1944 4 
1944 4 
1944 4 
1944 4 
1944 8 
1944 4 
1944 8 
1944 4 
1945 4 
1945 6 

/n klem formaat, zonder illustraties en gedrukt op slecht papier 
moesten deze "Mededeelmgen" de Nederlandse verzamelaars van 
juli 1943 tot het einde van de oorlog op de hoogte houden van de 

ßlatelistische actualiteit 

No. 1 

VAN OEN 

aanvankelijk voor frankering bij 
abonnement, vanaf september 
1944 komen we ze tegen gefran

keerd met een postzegel. 

Op het eerste nummer werd 
bondssecretaris P.S. van 't Haaf 
genoemd als redacteur, volgens 
net eerste naoorlogse nummer 
van het maandblad uit septem

ber 1945 werd de inhoud van de 
mededelingen echter verzorgd 
door de hoofdredacteur van net 
inmiddels gestaakte maandblad, 
majoor W.C. de Bas. 

Die inhoud bestond uit zeer 
beknopt verenigingsnieuws en 
berichten over nieuwe uitgiften. 
Ook publiceerde de Bond haar 
jaarverslagen in het blad. 
Bij de nieuwe uitgiften werden 
uiteraard ook de Nederlandse 
nieuw/tjes genoemd, compleet 
met meldingen over plaatfout

jes bij het postkoetszegel, het 
verschijnen van de Winterhulp

zegels, de 50 cent Lebeau met 
horizontaal watermerk en diverse 
nieuwe postwaardestukken. 
Na de bevrijding verscheen in 
juni 1945 nog één nummer, met 
daarin onder andere het bericht 
dat bij het bombardement op 
het Bezuidenhout in Den Haag 
op 3 maart 1945 niet alleen de 
bibliotheek van de Bond, maar 
ook haar gehele archief door 
brand waren verwoest. Archief

stukken die wellicht nog een ■ 
verder licht op het maandblad 1 
in oorlogstijd hadden kunnen f 
werpen zijn daardoor nu niet ] 
meer voorhanden. Hoofdre t 
dacteur De Bas keerde na de , 
oorlog niet meer terug in zijn 
oude functie, maar werd on i 
danks hem aangewreven zeer | 
ernstige fouten toch bedankt 1 
voor zijn inzet. De NSBleden f 
uit de redactie werden geroy

eerd, het maandblad kon in 
september 1945 beginnen 
aan een nieuwe periode. 

Nadat het Nederlandsch Maandblad van Phi
latelie, na het verächijnen van het Junlnum
mer, niet verder mocht ultlcomen heeft de Com
missaris voor nietcommercieele Vereeniglngen 
en Stichtingen aan den Bond toegestaan in een 
beperkten oplaag een mededeelingenblad uit te 
geven, teneinde de band tusschen de Vereeni
gingen van postzegelverzamelaars en hare leden, 
zoo mogelijk te bewaren. Het kleine formaat, 
dat kon worden toegelaten en de luttele blad
zijden, waaruit het blad mag bestaan, maken het 
vanzelfsprekend niet mogelijk te geven, wat het 
Maandblad gaf. Alle artikelen moeten worden 
geweerd. Naast mededeelingen uit den Bond, 
zullen speciale mededeelingen van de Vereeni
glngen kunnen worden geplaatst. Zooveel mo
gelijk zullen, Indien de redacteur de noodige 
medewéftclng krogt de nieuwtjes worden opge
nomen en tenslotte berichten omtrent te hou
den veilingen worden gegeven. 

De secretarissen van de aangesloten vereeni
gmgen zullen exemplaren aan de hand van het 
aantal leden worden toegezonden, die zy onder 
die leden op eigen wijze kunnen verspreiden. 

De redactie zal worden gevoerd door den 
Bondsseeretaris, aan Wien alle correspondentie 
terzake moet worden gericht. 

Intusschen hoopt den schrijver, dat dit blad 
een korten levensduur zal hebben, want het is 
de bedoeling met de uitgaaf te eindigen, zoodra 
het Maandblad weer gelegenheid krijgt te ver
schijnen. 

Bondskeuringsdienst. 
Hoofd van den dienst: P. J. van Harderwijk, 

Corneli.L Houtmanstraat 13, 'sGravenhage. 
I Afdeehngshoofd Nederland, Nederlandseh

Indië, Suriname en Cui'acao: P. J. van Harderwijk. 

Keurmeesters: P. J. van Harderwijk, S. Keiser, 
P. C. Korteweg, J. P. Traanberg (afstcmpelin
gen). 

Afdeeiingshoofd Buitenland: P. J. Wittkämper, 
Graaf Florislaan 58, Bussum. 

Keurmeesters: W. Amons (Scandinavische lan
den); dr. G. A. Graaf Bentinck (Helgoland); dr. 
G. W. Bölian (OudDuitsche Staten); W. P. Cos
terus Pzn. (Haiti*; F Cortenbach (België); J. J. 
Deggeller (Slam); J. Eygenraam (Luxemburg); P. 
J. Glerum (Argentinië en Veneiuela); S. van 
Kooten (Frankrijk); W. Metzelaar (Japan); J. 
Poulie (Baltische landen); C. J. Keyerse Sr. 
(Ver. Staten N.A., Brazilië); S. Roodenburg 
(België, Luxemburg); dr. C. Schonebaum (ie 
emissie Griekenland); dr. H. Schouten (Dultsche 
Koloniën); dr. H. C. Valkema Blouw (Argen
ts.MV, GwsiciiTyK., OosW.nljiiüCti^ Lov..;i:); M. v.in 
de Weg (ie Emissie Griekenland); P. J. Witt
kämper (OudDuitsche Staten). 

Mededeelingenblad. 
Redacteur: P. S. van 't Haaff, Oostduinlaan 189, 'SGravenhage. 

Bondsbestuur. 
.■^ Voorzitter; Dr. H. C. Valkema Blouw, Apel

doornscheweg 55, Arnhem. 

Secretaris: P. S. van 't Haaff, Oostduinlaan 189, 'sGravenhage. 

Penningmeester: J. G. J. Polling, Waaiersluls, 
Haastrecht, 

Commissarissen: J. C. Crataerus, Overasche
straat C 9 b, Breda; C. J. Reyerse Sr., Pnnses 
Mariestraat 36, 'sGravenhage. 
De postrekening van den Bond heeft no. 133182. 

Bondsraad. 
Voorzitter: W. P. Costerus Pzn., Bdam. 
Secretaris: A. starink Jr., Kastanjelaan 4, Lunteren. 

Bandsinformatiebureau. 
Beheerder: J. A. Kästeln, Koninginneweg 192 

hs, Amsterdam (Z)^ 

Algemeene Vergadering. 
Het Bondsbestuur heeft besloten, na raadple

ging van de vereenigingen, om, in verband met 
de bijzondere tijdsomstandigheden, dit Jaar geen 
Algemeene Vergadering en Philatelistendag te 
houden en de jaarlijksche verkiezingen op te 

' schorten. De jaarverslagen, de rekening en ver

antwoording en de begrooting zullen In de 
mededeelingen worden gepubliceerd. 

j Bondsmededeelingen. 
Voorlooplg zullen aan de Vereenigingen ver

strekt worden, één exemplaar voor den secre
taris, éémexemplaar voor de bibliotheek en één 
exemplaar voor elke 10 leden of gedeelte daar
van, volgens opgave 1 Juli 1943. 

Adreswijzigingen. 
Aan de Secretarissen van de aangesloten ver

eenigingen wordt verzocht adreswijziging dade
lijk aan de redactie te willen opgeven. 

Bondstandingmeter. 
De Bondstandingmeter Is verkrijgbaar ä f 0.10 

per stuk bij den Bondspenningmeester. Bij af
name van 50 stuks of meer is de prijs / 0.07W 
per stuk. 

Ill 



BERICHT AUS DEM 
KLEINWALSERTAL 

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

Alle waren die in de ige eeuw 
het Kleinwalsertal en Jungholz 
verlieten (in het verleden vooral 
vee en zuivelproducten) moes
ten worden ingeklaard. Om aan 
deze onhoudbare toestand een 
einde te maken werd in 1891 
hetz.g. Zollauschlussvertrag 
afgesloten tussen het toenmalige 
Koninkrijk Beieren en het Keizer
rijk Oostenrijk (afb. i ) . Door dit 
verdrag horen het Kleinwalsertal 
(en reeds eerder Jungholz) 
belastingtechnisch tot Duits
land. De automobilist merkt dit 
tegenwoordig nog bij het tanken, 
want daarbij worden de Duitse 
benzineprijzen aangehouden, 
die ca. € 0,20 hoger liggen dan in 
Oostenrijk. 

Posterijen in ZAG, Sondertarief 
Wat de posterijen betreft deed 
zich tot voor kort een uniek 
fenomeen voor, het 'Sonderta
rief'. Voor postzendingen van
uit de Zollausschlussgebiete 

Reeds eerder werden in 'Filatelie bijdragen geschreven 

over de zogenoemde 'Zollausschlussgebiete' Jungholz en 

Kieinwalsertül. Deze twee gebieden behoren weliswaar tot 

het grondgebied van Oostenrijk maar zijn alleen vanuit 

Duitsland te bereiken. 

Een update over dit bijzondere postgebied. 

(kortweg ZAG) naar Duitsland 
werd het binnenlands tarief 
van Duitsland gehanteerd en 
niet het buitenlands tarief 
De Duitse tarieven in Marken 
werden daartoe omgerekend 
in Oostenrijkse Schillinge. Op 
drie plaatsen m het Kleinwal-
sertal werden automaten op
gehangen waaruit door inworp 
van DiVI 2.- Markentäschchen 
met een inhoud van S 14.- wer
den verkregen, een postaal 

unicum! Graag wil ik van de 
lezers van 'Filatelie' vernemen 
of er ergens ter wereld nog 
zo'n 'wisseltruc' plaats vindt of 
vond. De automaten werden 
bij de invoering van de euro in 
2002 afgeschaft. Een van deze 
automaten bevindt zich sinds
dien in Nederlands bezit. De 
voor de automaten bestemde 
zegels werden door de postbe-
ambten in het Kleinwalsertal uit 
normale vellen gescheurd en in 

de Täschchen gestopt. Hierbij 
werd er steeds op gelet, dat 
door gebruik van een of meer 
van de zegels zoveel mogelijk 
(Sonder)-tarieven konden wor
den voldaan (afb. 2). 

Duitse, Oostenrijkse postcodes 
Een bijkomende bijzonder
heid IS, dat de woonplaatsen 
in de ZAG zowel een Oosten
rijkse (vier cijfers) als een Duitse 
postcode (vijf cijfers) bezitten. 
In 2005 werd het Sondertarief 
(inmiddels in euro) afgeschaft. 
Door eigen onderzoek ben ik 
erachter gekomen, dat er nog 
steeds een anomalie bestaat, 
nu echter van Duitsland naar de 
ZAG. Gebruikt men in het adres 
de Duitse postcode (vijf cijfers) 
dan mag het Duitse binnenland-
tarief worden toegepast (afb. 
3 en 4). Merkwaardig genoeg 
geldt dit ook intern voor de ZAG: 
gebruikt men bij de verzending 
van een poststuk in de ZAG naar 

flUALt F1010M3Ï1 O TO EUR 

4^^van Dwtsland naar Riez^mmWÜo^n^^ postcode, gefrankeerd volgens het buiteman^^an^ 
3 Bnefmn Duitsland naar Riezkm met Duitse postcode, gefrankeerd volgens het 

binnenlands tarief 



een andere plaats in de ZAG de 
postcode met vier cijfers, dan 
geldt het binnenlands tarief. 
Gebruikt men echterde Duitse 
postcode (5 cijfers) dan geldt 
net buitenlands tarief Kunt u 
het nog volgen? In afbeelding 
5 wordt een kaart getoond, 
verzonden vanuit Hirschegg 
naar Riezlern, 4 km van elkaar 
gelegen, gefrankeerd volgens 
het buitenlands tarief (Duitse 
postcode). De kaart werd in het 
sorteercentrum Kempten (Did) 
van een sorteercode voorzien. 
De (al te) serieuze filatelist zal 
dit als maakwerk betitelen, maar 
hoe kan men dit fenomeen 
anders aantonen? 

Teloorgang postkantoren 
Evenals in Nederland (lit. i) 
neemt in Oostenrijk het post-
volumejaarlijks met minstens 
5-6 % af. Het is duidelijk dat het 
elektronisch berichtenverkeer 
hiervan de voornaamste oorzaak 
is. De posterijen proberen op al
lerlei manieren te bezuinigen. 
Dit gebeurt o.a. door het sluiten 
van postvestigingen en het 
ontslaan/ overplaatsen van 
personeel. Het postkantoor in 
Mittel berg werd reeds in 2003 
gesloten. Inmiddels werd het 
kantoor in Hirschegg eveneens 
gesloten en wel op vrijdag 4 juni 
2010 (afb. 5). Op de maandag 
erna werd in Mittelberg een 
'Postpartner' geopend in een 
winkel voor (winter)sportartike-
len. Een dergelijke vestiging is te 

verglijken met de Nederlandse 
'servicepunten'. Bij de Postpart-
ner zijn alleen gewone frankeer-
zegels te koop (geen bijzondere 
zegels) en kan men een aangete
kende brief opgeven. Als mede
werker van Filatelie was schrijver 
dezes op het juiste moment op 
de juiste plaats aanwezig, op de 
eerste dag (afb. 6). 

Persoonlijke postzegels 
In Oostenrijk is de 'tsunami' van 
persoonlijke postzegels al eerder 
losgebarsten dan in ons land. 
Naar schatting zijn er inmiddels 
al 30.000 verschillende zegels 
gefabriceerd (aantal zegels ca. 
500.000). In Nederland verschij
nen ca. 10.000 ontwerpen per 
jaar. Sinds 2006 is de productie 
ca. 4 miljoen stuks per jaar. 
Van de boekjes met persoon
lijke zegels zijn er inmiddels 27 
verschenen. Een marktmanager 
van TNT merkte op: "Dit soort 
zegels zien we heel weinig terug 
in net normale postverkeer. 
Mensen kopen ze voor hun 
verzameling." Je kunt ze zien 
als de plaatjes die je vroeger bij 
het tanken bij Shell kreeg, maar 
die waren wel gratis (auteur). 
Aangezien het Kleinwalsertal gro-
tencleels leeft van het toerisme, 
vond de plaatselijke V W het een 
goed idee gebruik te maken van 
dit nieuwe postale fenomeen. In
middels zijn er vier persoonlijke 
postzegels verschenen, waarvan 
enkele naar ontwerpen van de 
vroegere chef van het postkan-
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toor in Riezlern (afb. 7). 
Afgebeeld zijn Oostenrijkse 
zegels voor het Sondertarief het 
gemeentewapen van Mittelberg 
(= Kleinwalsertal), poppen in kle
derdrachtvan het Kleinwalsertal 
en tien jaar Musikfest Kleinwal
sertal (afb. 7). Inmiddels is er 
in juli 2010 een nieuwe zegel 
verschenen, waarop een typische 
boerenwoning in het Kleinwal-
sertal is afgebeeld (afb. 8). Hier 
Grüss Gott im Kleinwalsertal! 
(wenn du Ihn siehst). 

^ Filatelie 2010 04 284-287: Is er 
nog post? 
Eerdere publicaties over de 
Zollauschlussgebiete: 
Philatelie, 1986 5, 338-342 
Philatelie, 1989 i i , 750-751 
Philatelie, 19943,222-223 
Philatelie, 19962,112-113 
Philatelie, 19985, 383-386 
Filatelie, 2003 10, 764-765 
Filatelie, 2006 3, 212-213 
Catalogus Parkstad-Fila, Multila
terale 2005,16-27 

6 Zegel met eerstedogstempel Mtttetberg 7.6 20io 

5 Laatste dag postkantoor Hirschegg Kaart naar Riezlern, gefianl<eerd 
i/olgens buitenlands tarief 

I Persoonliße postzegel 'boerenwoning', bijgefrankeerd met€o, lo voor het 
buitenlandtarief 7 Diverse persoonlijke postzegels met motieven uit het Kleinwaisertal 
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FYSICA IN DE FILATELIE (̂ ^ 
Geschiedenis van natuurkunde op postzegels 

FRANS J A C O B S , LOKEREN (BELGIË) 

Elektromagnetisme: een wereld 
die opengaat 

116 
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FARADAY Michael (17911867) 
[i] ontdekte het verschijnsel 
"elektromagnetische inductie": 
een magnetische fluxverandering 
veroorzaakt een elektrische span
ning in een naburige geleider. 
"Kooi van Faraday" is de bena
ming voor een kooivormige con
structie van elektrisch geleidend 
materiaal zoals koper of ijzer die 
er voor zorgt dat elektromagne
tische straling niet tot binnen de 
kooi kan doordringen. 

MAXWELL James Clerk (1831
1879) [2] IS in de fysica het meest 
bekend voor zijn elektromagneti
sche lichttheorie: hierin verenig
de hij elektriciteit, magnetisme 
en licht in één enkele theorie. De 
"vergelijkingen van Maxwell" zijn 
een stel differentiaalvergelijkin
gen dat het wiskundig verband 
uitdrukt tussen het elektrisch 
veld, het magnetisch veld en de 
lichtsnelheid. 

HERTZ Heinrich (18571894) [3] 
bewees experimenteel de theorie 
van Maxwell en demonstreerde 
dat elektromagnetische golven, 
precies zoals de vergelijkingen 

Frans Jacobs studeerde natuurkunde aan de 

Rijksuniversiteit Gent en doceerde fysica aan de 

Hogeschool Gent tot zijn pensioenleeftijd. Na zijn op 

ruststelling, startte hij met zijn themaverzomeling 

Natuurkunde. In deze aflevering worden fysici in 

het elektromagnetisme, licht en in de atoomtheorie 

behandeld. 

van Maxwell voorspelden, kun
nen worden voortgebracht en 
voortbewogen. Met de "oscil
lator van Hertz" produceerde 
hij elektromagnetische golven 
(Hertze golven). Deze ontdek
king vormde het begin van de 
radiotechnologie. 
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GRAMME Zénobe (18261901) 
[4] construeerde de eerste bruik
bare dynamo (draaiende spoelen 
tussen stilstaande elektromagne
ten) met een ringanker. 
Zenobe Gramme vond ook de 
commutator (ompoler) uit. 

raar in de schilder en beeld
houwkunst. In 1832 begon hij 
zich te interesseren in de elektro
techniek en vond de telegraaf uit. 
Door het kortstondig of langdu
riger sluiten van een elektrische 
stroomkring door middel van 
een "morsesleutel" kon hij, met 
behulp van het "morsealfabet", 
bestaande uit punten en strepen 
("morsetekens") berichten 
overbrengen. 

TESLA Nicola (18561943) [5] ont
wikkelde het meerfasensysteem 
en de wisselstroommotor. Tesla 
deed voornamelijk proefnemin
gen op het gebied van de hoge 
frequenties: teslastromen en de 
teslatransformator zijn bekende 
begrippen in de natuurkunde. 
MORSE Samuel Finley Breese 
(17911872) [6] was een hoogle

POPOV Alexander (18591905) 
[7] wordt beschouwd als de 
voorloper van de moderne radio
telegrafie en is de uitvinder van 
de antenne. 
Al in 1895 ontwikkelde hij een 
ontvanger die signalen opving 
doorheen een dikke stenen 
wand. 
BELL Graham (18471922) [8] 
vroeg in 1876 de eerste patenten 
op de elektromagnetische tele
foon aan en ziin nandtelefoon is 
thans, behouaens enkele vorm

en constructieveranderingen, 
nog in gebruik. Hoewel meestal 
Beiï beschouwd wordt als de 
uitvinder van de telefoon, is het 
de Duitse natuurkundige Philipp 
Reis die in 1861 de uitvinding 
deed. Bell construeerde echter 
in 1876 het eerste bruikbaar 
telefoontoestel en nam er een 
brevet op. 

MARCONI Guglieimo (1874
1937) [9] begon in Italië met 
proefnemingen op gebied van 
draadloze telegrafie. In 1896 
ging hij naar Engeland en vond 
er steun bij de directie van 
de telegrafie. Hij richtte er de 
"Wireless Telegraph Company" 
op en in 1901 slaagde hij erin een 
boodschap draadloos over de 
Atlantische Oceaan te versturen. 
In 1909 ontving Marconi de 
Nobelpnjs voor Natuurkunde. 

Licht is meer dan optica! 

ALHAZEN Abu Ali alHasan ibn 
alHaytham (965ca.i039) [10] 
wordt de 'Vader van de Optica' 
genoemd voor zijn geschriften 
en experimenten met lenzen, 
spiegels, breking en terugkaat
sing. Hij beweerde terecht dat we 
voorwerpen zien doordat licht, 
dat door het voorwerp terugge



kaatst werd, in ons oog terecht
komt. Dus niet, zoals Aristoteles 
beweerde, ons oog licht naar 
het voorwerp stuurt en dan het 
teruggekaatst licht opvangt. 

Ê  /": GIBRALTAR 

GALILEO 
GALILEI 

' 15641642 

EUROPA '94 

GALILEI Galileo (15641642) [11] 
bracht aan de telescoop flinke 
verbeteringen aan en maakte 
naam als een onovertroffen on
derzoeker van de hemel met zijn 
observaties van de oppervlakte 
van de zon, de maan, de manen 
van Jupiter en de schijngestalten 
van Venus. Wat Galilei door zijn 
telescoop zag, deed een schok 
door Europa gaan. Men moet 
bedenken dat astronomen in 
het begin van de zeventiende 
eeuw niet méér hemellichamen 
kenden dan de oude Sumiriërs. 
Hij haalde ook groot succes met 
zijn kijker bij de zeelui in Venetië 
die moesten vaststellen dat hij 
de aankomende schepen twee 
uur vroeger kon zien dan met het 
blote oog! 

VAN LEEUWENHOEK Antoon 
(16321723) [12], een Delfts 
autodidact, begon met kleine 
glasparels, die nij door smel
ting aan het uiteinde van een 
glasstaaf verkreeg, als lens te 
gebruiken. Niettegenstaande hij 
een eerder bescheiden man was, 
die uitsluitend Nederlands sprak, 
reikte de faam die hij kreeg door 
voor het eerst o.a. bacteriën en 
rode bloedlichaampjes waar te 
nemen, tot ver buiten de grenzen 
van zijn land. In 1673 werd hij 
lid van de beroemde Royal 
Society te Londen. Hij weigerde 
nochtans halsstarrig zijn loepen 
aan iemand te tonen, hoewel we 
thans weten dat hij er minstens 
419 vervaardigde. 

DESCART 
Rene 
Cartesins 
15961650 
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DESCARTES René (15961650) 
[13]. In 1621 ontdekte de Leidse 
hoogleraar Willebrord Snel (Snel
lius) de juiste brekingswetten 

van het licht, doch hij publi
ceerde ze niet, zodat Descartes 
hem vóór was door deze wetten 
in 1637 bekend te maken. Zij 
worden nu algemeen de "Wet
ten van SnelliusDescartes" 
genoemd. 

FERMAT Pierre de (16011665) 
[14] In de natuurkunde is het 
"principe van Fermat" de basis 
voor de geometrische optica: 
een lichtstraal volgt steeds de 
weg die de minste tijd vraagt. De 
postzegel verwijst echter naar de 
"grote stelling van Fermat" uit de 
wiskunde. 

NEWTON Isaac (16421727) [15] 
zette de eerste grote stap bij de 
verklaring van de aard van het 
licht, door te laten zien dat een 
bundel wit licht die door een 
driehoekig glazen prisma heen 
gaat, uiteenvalt in een band 
van kleuren die lopen van rood 
naar violet (het spectrum). Hij 
was eveneens de eerste om een 
precieze theorie over de licht
voortplanting te geven: volgens 
hem bestond licht uit zeer kleine 
deeltjes die door de voorwerpen 
werden uitgezonden. Dit is de 
zogenaamde "deeltjestheorie" of 
"corpusculaire theorie". 

HUYCENSChristiaan (1629
1695) [i6] construeerde mi
croscopen en verrekijkers en 
ontdekte de ringen en de zesde 
maan (Titan) van Saturnus. In 
1690 verscheen zijn "Traite de la 
lumière" waarin hij licht voorstelt 
als trillingen van een uiterst fijne 
en veerkrachtige middenstof 
die de hele wereldruimte vult 
(de "ether"). Deze theorie staat 
bekend als de "golftheorie". 

DE BROGUE Louis Victor 
(18921987) [17] slaagde erin de 
golftheorie en de deeltjestheorie 
van het licht te verzoenen. Hij 
kreeg in 1929 de Nobelprijs voor 
Natuurkunde. 

DOPPLER Christian (18031853) 
[i8] is wereldberoemd door het 
zogenaamd "Dopplereffect" 
dat zowel bij geluid als bij licht 
optreedt als bron en waarne
mer t.o.v elkaar bewegen: men 
neemt een andere frekwentie 
waar dan deze welke wordt 
uitgezonden. 

ZEISS Carl (18161888) [19] was 
de stichter van een fabriek voor 
optische instrumenten te Jena 
die later over de ganse wereld 
bekend werd. In net Optisch 
Museum van de Carl Zeissstich
ting aldaar kan men prachtige 
exemplaren bewonderen. De 
firma "Zeiss" blijft nog steeds 
toonaangevend op gebied van 
de optische instrumenten. Op 
het postzegelblok staat links 
een interferentiemicroscoop 
en rechts een tweecoördinaten 
meettoestel. 

Atoomtheorie 

ATOOM: Het"Atomium" (102 
m hoog) [20] in Brussel geeft 
symbolisch gestalte aan net 
begrip "atoom". Het bouwwerk 

stelt een 150 miljard maal ver

groot ijzerkristal voor, met daarin 
negen bollen van 18 m diameter 
als atomen. 

CTOAETHE nEPHOAHHECKOrO 3AK0HA 
A.M.MEHAEAEEBA 
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MENDELEJEV Dmitri (1834
1907) [21] is beroemd door zijn 
"Periodiek Systeem der Elemen
ten". Hij ontdekte namelijk dat 
de scheikundige eigenschappen 
van de elementen periodiek te
rugkwamen, doch de natuurkun
digen konden op dat ogenblik 
het raadsel van de periodiciteit 
niet oplossen omdat zij nog 
geen kennis hadden van de 
basisonderdelen van het atoom 
(kern 1elektronen). 
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FRAUNHOFER Joseph von 
(17871826) [22] ontdekte in 
het zonnespectrum donkere 
lijnen, nu de "Fraunhoferlijnen" 
genoemd. Dit zijn absorptielij
nen die informatie geven over de 
samenstelling van de atmosfeer 
rondom een ster. 

ZEEMAN Pieter (18651943) 
[23] ontdekte het zgn." Zeeman
effect" dat betrekking heeft op 
de invloed van een magnetisch 
veld op het lijnenspectrum van 
een lichtbron. Hij kreeg in 1902, 
samen met Lorentz, de Nobel
prijs voor natuurkunde. 

RÉPUBUQUE DE GIJINÉF 
OnICF DE LA POSTE OÜIN^NNF 

750: 

JOSEPH THOMSON 

THOMSON JosephJohn 
(18561940) [24] stelde in 1907 



een eerste "atoommodel" voor: 
een positief geladen materiebol 
waarop kleine negatief gela
den deeltjes geprikt zitten, zodat 
het volledig atoom elektrisch 
neutraal is ("plumpudding
model"). j.j.Thomson kreeg in 
1906 de Nobelprijs fysica, zijn 
zoon GeorgePaget viel in 1937 
dezelfde eer te beurt. 

RUTHERFORD Ernest (1871
1937) [25] gebruikte radioac
tieve straling om het atoom te 
onderzoeken. Rond 1911 was 
vastgesteld dat het atoom be
stond uit een aantal subatomaire 
deeltjes waaronder protonen 
(deeltjes met een positieve 
lading) en elektronen (deeltjes 
meteen negatieve lading). Het 
was echter nog niet duidelijk hoe 
het atoom uit deze deeltjes was 
opgebouwd. Op basis van zijn 
experimenten stelde Rutherford 
een atoommodel op, waarbij hij 
het atoom omschreef als een po
sitief geladen kern van protonen 
met daaromheen een wolk van 
elektronen in een ijle ruimte. Dit 
model wordt tot heden als het 
juiste beschouwd. 
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Zweedse koning zijn toespraak 
volledig improviseren! 

PLANCK Max Karl Ernst Ludwig 
(18581947) [26] introduceerde de 
"kwantumtheorie" met " h " (de 
beroemde constante van Planck) 
als elementair werkingskwan
tum. De mooiste bekroning had 
deze theorie al in 1913 beleefd, 
toen Niels Bohr het uitzenden 
van licht door atomen verklaarde 
door de kwantumtheorie toe te 
passen op het atoommodel van 
Rutherford. 

BOHR Niels Henrik David (1885
1962) [27] legde in 1913 de basis 
voor zijn atoommodel. Later 
werd dit model verfijnd door de 
invoering van vier kwantumgetal
len. In 1922 werd Bohr onder
scheiden met de Nobelprijs 
voor natuurkunde. Op de dag 
van de overhandiging vergat nij 
ziin nota's en moest vóór de 

SCHRODINCER Erwin (1887

1961) [28] formuleerde in Zürich 
zijn beroemde golfvergelijking 
van het elektron De golfvergelij
king van Schrödinger beschrijft 
het gedrag van het elektron 
in het atoom. Om een min of 
meer aanschouwelijke betekenis 
te geven aan de baan van een 
eleWron in een atoom maakt 
men gebruik van orbitalen (zie 
postzegel). Hij kreeg in 1933, 
samen met Dirac, de Nobelprijs 
natuurkunde. 
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HEISENBERG Wemer Kar! 
(19011976) [29] ontwikkelde de 
grondslag van wat later bekend

heid kreeg als de "kwantum
mechanica" met gebruik van de 
matrixrekening. Later kwam hij 
geleidelijk tot zijn "onzekerheids
principe": plaats en snelheid van 
een deeltje kunnen niet tegelijk 
juist bepaald worden. 
Heisenberg ontving in 1932 de 
Nobelprijs voor natuurkunde. 

PAULI Wolfgang (19001958) [30] 
formuleerde een fundamentele 
regel in de kwantumfysica: in 
eenzelfde atoom kunnen geen 
twee elektronen met dezelfde 
kwantumgetallen voorko
men". Dit wordt de "verbods
regel van Pauli" genoemd. Hij 
kreeg in 1945 de Nobelprijs voor 
natuurkunde. 
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WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 

Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar 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 
2 telefoonnummer) in de ad
= vertentie is verplicht. Alleen 
" abonnees van Filatelie mogen 
" een kleine annonce plaatsen. 
— Plaatsing onder nummer 
S kost vier euro extra. 

i AHENTIE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 
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10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

Ondergetekende 

Naam:. 

Straat en nummer:. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van:, 

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

(handtekening) 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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Jaariite; vrijdags 
zate|^VeorN|en 
"de Maifixnofet" 
Gouda, Nedertand 
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1 
De tweelingbeurs "Brievenbeurs" en Filamania 

(postzegelbeurs) staat dit jaar in het tel<en van 

Oorlog en Vrede. Zoals gebruikeliik verschijnt er weer 

een bijzonder Brievenbeursnummer van Filatelie, 

dit keer in april, met een groot aantal bijzondere 

artikelen over dit thema. Beide beurzen worden 

zoals gebruikelijk op Goede Vrijdag en Paaszaterdag 

 dit jaar op 22 en 23 april gehouden. 

Achter de tralies 
Een opmerkelijke serie postzegels die op last 
van de bezetter in 1940 verscheen zijn de 
zogenoemde traliezegels. Postzegels van het 
type Lebeau met een opdruk van golflijntjes 
(de NVPH catalogus spreekt deftig van de 
Franse benaming Guilloche opdruk), waarin 
de nieuwe waarde is verwerkt. 

AANTEEKENEN %A^.oA^^.y^M'va^jl 1» 3>/ 
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NEDERLANDSCH POSTZEGELHUIS 
Soesfcrberg Giro 13546C 

Deze zegels komen veelvuldig voor en zijn 
tot en met 50c over het algemeen met moei
lijk op poststuk te verkrijgen. 
Maar ook hier bevestigt de uitzondering de 
regel. Een enkelfrankering (dus 1 zegel in 1 
waarde) op een brief met een samengesteld 
tarief is geen alledaags gebeuren. De nier 
afgebeelde briefomslag met een enkelfranke
nng van 50c is zo'n voorbeeld en helemaal 
correct gefrankeerd. Dat is natuurlijk wel een 
voorwaarde om te spreken van een enkel
frankering! 

Filatelistisch.'l 
Menig verzamelaar trekt zijn neus op bij het 

zien filatelistische correspondentie. Natuur
lijk, veel daarvan is maakwerk of op zijn best 
aan te duiden met de term 'filatelistisch'. 
Maar, een filatelist had natuurlijk ook nor
male correspondentie. De hier afgebeelde 
briefomslag van het Nederlandsen Postze
gelhuis liegt daar natuurlijk niet om. 

Dit poststuk is echter met 50c correct gefran
keerd: 
Briefport loc 
Aantekenrecht: 10c 
Rembours: 20c (vastrecht) 
Per/20,00 IOC 

Totaal dus 50c vooreen rembourszending 
van ƒ 10,34 van Soesterberg 1-4-1943 naar 
Wenen! 

Is&c kort gebruikt 
Sommige tarieven zijn maar zeer kort van 
kracht geweest. Zeker bij samengestelde 
tarieven (diverse diensten), waarbij de tarief
wijziging niet gelijktijdig inging, zijn met altijd 
gemakkelijk te vinden. 
Ook hier weer een briefomslag met een hoog 
filatelistisch gehalte, maar correct gefran
keerd. De afzender is Inter-Fila in Helsingfors 
(de Zweedstalige naam voor de Finse hoofd
stad Helsinki). 
Kort na de oorlog gingen in Finland de 
tarieven op de schop. Er werd namelijk nog 
het goedkope tarief van de Europeesche PTT 
Vereeniging gebruikt, dat 1 april 1943 van 
kracht werd. Dat gebeurde dus voor briefpost 
op 1 juli 1945 en wederom (een verdubbeling) 
op 1 september van dat jaar. 

Meervoudig 
Zagen we hierboven een bijzondere enkel
voudige frankering, meervoudige frankering 
voor een poststuk met diverse diensten is 
minstens zo zeldzaam. 
Deze briefomslag van Helsinki/Avion 5-10-
1945 naar Nederland (en aldaar doorgezon
den) heeft diverse aanvullende elementen: 

Briefi:arief: 1 o M k (1 -9-1945 / 31 -12-1946) 
Aantekenrecht: 10 Mk idem 
Luchtrecht: 5 Mk (10-8-1945/23-10-1945) 

(2Mk50 per 5g. Briefis 7g) 
Expresserecht: 1 o M k (1 -7-1945 / 31 -12-1946) 

Totaal: 35 Mk correct gefrankeerd met 10 
zegels van 3MK50. 

Deze combinatie was dus slechts mogelijk van 1-9-1945 
/ 23-10-1945! 
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TOPKLASSE 

Misschien moeten de 
veilinghuizen de data van 
hun veilingen toch wat 
beter op elkaar afstem
men. Vijf grote veilingen 
(Corinphila 207, 208, Van 
Lokven, De Nederland
sche en Rietdijk) binnen 
een tijdsbestek van zes 
weken, dat lijkt toch wat 
veel van het goede. 
De 250e veiling van de 
Nederlandsche Postzegel

* veiling (Weesp) telde meer 
dan 5.500 kavels, die op 
drie achtereenvolgende 
dagen onder de hamer 
kwamen. Bijna de helft 
van de aangeboden kavels 
bestond uit Nederland 
en Overzee. Een chique 
uitgevoerde catalogus, 
fiillcolour uiteraard, 
begeleidde het festijn, dat 

uiteindelijk meer dan 
€ 2,6 miljoen opbracht. 
Het lijkt erop dat De Ne
derlandsche zich steeds 
meer richt op filatelis
tische topstukken. Een 
'10 gulden Bontkraag' 
kom je bij de losse kavels 
ongebruikt alleen tegen in 
postfrisse kwaliteit. 
Als de eerste FDC van Ne

derland met een gesloten 
klep wordt aangeboden, 
gaat het om een exem
plaar dat strak en vouw
loos de afgelopen zestig 
jaar doorgebracht heeft. 
Wat bij de beschrijvingen 
van de kavels opvalt, is de 
creativiteit van de veiling
houders. Er is een baro
nes die na het ontsluiten 
van een lang verwaarloos
de zolderkamer op een 
enorme collectie zegels 
stuitte. Vanuit een Bel
gisch landgoed werd een 
fabuleuze wereldcollectie 
aangeboden (kavel 2150). 
Een man die jaren terug 
zijn collectie van Oost
naar WestEuropa smok
kelde (in kleine zakjes, op 
zijn lichaam gebonden) 
laat nu zijn verzameling 
veilen; de koper zal er de 
koude wintermaanden 
moeiteloos mee kunnen 
vullen (kavel 2367). 

Enkele imposante col
lecties werden geveild. 
Absolute topper was een 
uitgebreid gefotogra
feerde Chinacollectie, 
€ 120.000, exclusief 
veilingkosten (22%). 
Ook de postzegelboelqes 
Nederland en Overzee 
uit de collectie van Philip 
Koeleman, werden voor 
flinke prijzen verkocht. 
Een kleine greep uit de 
andere toppers: 

Kavel 2295, Een verza
meling ruimtevaart en 
Zeppelin, € 40.000 
Kavel 2150, Wereldcollec
tie, € 27.000 
Kavel 2151, Wereldcollec
tie, € 19.000 
Kavel 1337, Argentinië, 
essays en proeven, 
€13.000 

Kavel 2442, Wereld, dea
lerstock, € 11.500 
Kavel 4088, Nederland 
NVPH 24D, in postfris 
blok, € 11.000 
Kavel 2029, Collectie 
Spanje, € 10.500 
Kavel 5101, Collectie 
Nederland, praktisch 
compleet, € 10.000 
Kavel 1749, Collectie 
Hongkong, € 7.800 
Kavel 4092, Nederland 
NVPH 25 postfris, catw. 
€ i.ooo opbrengst € 1.050 

René Dresken, met Bas 
Bulterman directeur 
van De Nederlandsche: 
'Ik schat dat zeker 80% 
van die buitenlandse 
collecties en topstukken 
door buitenlandse par
ticulieren en handelaren 
gekocht wordt. Ook zijn 
er verschillende Neder
landse handelaren, enkele 
handelen op Internet, die 
bij ons mooie stukken 
en collecties kopen. We 
worden steeds meer een 
veiling voor de handel, 
al zijn er natuurlijk ook 
veel particuliere verzame
laars die bij ons hun slag 
slaan. De belangstelling 
is wereldwijd. We krijgen 
mensen uit bijvoorbeeld 
Frankrijk, Rusland, Oe
kraïne, Groot Brittannië, 
Amerika en Australië over 
de vloer. 
De standaard collec

ties Nederland zijn op 
dit ogenbhk moeilijk 
verkoopbaar voor een 
goede prijs, aangezien de 
vraag hiernaar afneemt. 
Veel mensen stoppen of 
zijn gestopt met verzame
len. Toch zijn wij ervan 
overtuigd, dat de vraag 
wel weer zal aantrek
ken. Maar ieder nadeel 
heeft zijn voordeel: op 
dit moment is het goed 
mogelijk je verzamehng 
aan te vullen. Er wordt 
veel aangeboden.' 

Is het (nog) verstandig 
om te beleggen in postze
gels? Dresken: 'Belang
rijke (zeldzame) topstuk

ken worden nog gretig 
gekocht door de verzame
laars. Deze zien het niet 
direct als een belegging, 
maar meer als een inves
tering. In Engeland wordt 
op dit moment wel belegd 
in postzegels, aangezien 
dat voor mensen die met 
pensioen gaan fiscaal 
aantrekkelijk is.' 

De catalogus en alle vei
lingopbrengsten van de 
250e editie van de Neder
landsche Postzegelveiling 
zijn te vinden op 
iDwiD.npu.ni. 
De volgende veiling zal 
plaats vinden van 24 tot 
en met 26 maart 2011. 
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NOORD 2011 IN RODEN (DR.) 
Grootste eendaagse filateliebeurs in Nederland 

»! 

Standhouders Noord 2011 
Standhouders 
Bergman 
Den Besten 
Blaauwijkel 
Erik van Blerk 
Bouw 
Bredenhof Filatelie 
Breebaart Filatelie 
Ten Brinke 
Brinkman 
Bult Oude Reimer 
Van Deursen 
Dutch Stamp 2000 
East Europe Philatelies 
Feddema Pzh 
Folkerts 
Franzen 
Geerts 
Crabhorn ( D ) 
Van Haarlem Pzh 
Hillebrand Filatelie 
Hofstee 
Hollander 
Huykman 
KDF Pzh 
Kers 
Klein 
Konter 
Koopmans 
Krijl 
Lamme 
Lemke Pzh 
Lemstra 
Limbustamps (B) 
DeManVOF 
NISJAPzh 
Van Osselaer ( B) 
PMC Emmen 
Postzegelhandel 1840 
Poveia Veilingbedrijf 
Rommers 
Schippers 
Schotanus 
Settelaar 
Smit 
Stadiander 
Terwostamps 
Tietz ( D ) 
Vergossen 
Van der Wal 
Warenga 
Wever 
Wiemo Pzh 
Woldhuis 

Kassa / Organisatie 
Taxatiestand (OPV) 
Koopjescorner 
Postzegelberg 
jeugdhoek 
FV Roden en Leek 
Regiogroep Noord 
FV Duitsland 
Studiegroep Britannia 
FVZA Zuidelijk Afrika 
Po&Po 

Nr. 
49 
38 
29 
09 
41 
07 
28 
18 
24 
52 
33 
42 
08 
23 
31 
14 
48 
40 
05 
03 
54 
51 

02 
lO 
13 
n 
50 
45 
15 
27 
47 
20 
12 
06 
19 
22 
04 
26 
25 
46 
21 
53 
16 
32 
30 
37 

35.36 
34 
17 
39 
43 
01 
44 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

G 
H 

I 
J 
K 

Op zaterdag 19 februari vindt in 

het Drentse Roden de derde editie 

van de postzegelmanifestatie 

Noord plaats. Dit evenement 

wordt georganiseerd in 

nauwe samenwerking met de 

filatelistenvereniging Roden en 

Leek e.o.. 

Filatelistenvereniging 
(^oden*^eek 

en omstreken 

De 1.500 m2 grote zaal in Sport
centrum De Hullen zal geheel 
gevuld zijn met meer dan zestig 
filateliestands. Het overgrote 
deel van de stands worcit be
mand door handelaren, waarvan 
een aanzienlijk deel ook lid 
is van de NVPH. Zij worden 
aangevuld met semihandelaren. 
Enkele handelaren uit België 
en Duitsland zorgen voor de 
internationale inbreng. 

Samen zorgen zij voor een di
vers aanbod. Of het nu gaat om 
klassiek of modern materiaal, 
brieven en poststukken, postze
gelboekjes, partijen of motieven, 
al deze specialismen zijn in 
ruime mate vertegenwoordigd. 
Onder de nieuwe deelnemers is 
naast Van Osselaer Veilingen uit 
België ook Matthias Grabhorn 
die de beurs vorig jaar bezocht 
en nu als deelnemer vanuit 

Duitsland naar Roden komt. De 
heer Huykman is ook nieuw en 
zal met zijn WWF-zegels voor 
de motiefverzamelaars een 
welkome aanvulling zijn. 
Behalve de handelaren zullen 
een aantal thematische vereni
gingen zich met een promotie
stand gaan presenteren. Er is 
weereen taxatiestand ingericht, 
waar een beëdigd taxateur kos
teloos meegebrachte stukken 
of verzamelingen op waarde zal 
schatten. 
De koopjescorner en de post
zegelberg zijn achterin de zaal 
te vinden, vlakbij de jeugdhoek, 
waar kinderen onder deskun
dige begeleiding kennis kunnen 
maken met alle facetten van het 
postzegels verzamelen. 

Het adres van deze locatie 
is; Sportcentrum De Hullen, 
Ceintuurbaan Zuid 6, 9301 HX 
in Roden. 
Nabij is voldoende gratis 
parkeergelegenheid. Vanuit Gro
ningen en Assen is een directe 
busverbinding naar Roden. 
Vanaf het busstation Roden 
wordt voor gratis pendelvervoer 
gezorgd van en naar de beurs. 
De zaal is open 10.00 -17.00 
uur en de entree vanaf 16 jaar 
bedraagt EUR 4,00. 
Voor aanvullende info kunt u 
bellen met 050-5033926 (alleen 
's avonds) of mailen naar info@ 
wbevenementen. eu. 
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fOSTZEGELONTWERPEN.NL 
GELANCEERD 

Oudere mensen kennen vaak wel het PTT-
museum, maar niet het Museum voor Com
municatie. In 1998 heeft toenmalig eigenaar 
KPN besloten een punt achter zijn museum 
te zetten. De telecom- en postreus droeg bij 
zijn opsplitsing in KPN en TPC Post aan de 
Stichting voorliet Museum voor Communi
catie in eigendom de collectie en het gebouw 
over en gaf nog voor tien jaar geld mee. 
Er zijn heel veel mensen die een aha-erlebnis 
bij het PTT-museum in de Zeestraat hebben 
en denken dat het nog steeds zo is. "En dan 
moeten we mensen soms teleurstellen", 
erkent directeur TitusYocarini (63) [o]. "We 
hebben wel in de afgelopen jaren de tentoon
stelling 125 jaar telefonie en de kinderpostze
geltentoonstelling gemaakt. We verstoppen 
de collectie niet; Maar het is niet zo, dat we 
die hier permanent tentoonstellen. We heb
ben met TNT Post de website 'Iconen van 
de Post' gemaakt, waar heel veel informatie 
over de geschiedenis is te achterhalen met 
veel beeldmateriaal. Die website is ook in het 
museum te bekijken in een tentoonstelling 
waarin we ook de echte 'iconen' laten zien. 
We krijgen van mensen soms kritiek die het 
museum zich van vroeger herinneren. Zo 
van: als je een morsesleutel wil zien moet 

Muscom zet nieuwe koers in 

F R I T S N J I O , A L M E R E 

Het huidige museum voor Communicatie ofwel het Muscom heeft op 

26 januari alle postzegelontwerpen op de publiek toegankelijke 

website postzegelontwerpen.nl vrijgegeven. Met deze lancering gaat 

het museum een nieuwe fase in, waarbij een scala aan samenhangende 

activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden aan de Haagse Zeestraat. 

je naar het Museum voor Communicatie 
komen. En dan is ie er niet." 

Het museum voor Communicatie gaat niet 
meer alleen over de geschiedenis van de PTT, 
postzegels, telefonie. "We hebben hier een 
geschiedenis in huis die je heel goed kunt 
delen met de wereld als je die in een goede 
website vervat. En daar stoppen we veel geld 
en energie in zoals in de nieuwe website 
www.postzegelontwerpen.nl", vertelt 
Yocarini. "Mensen willen hier wat beleven 
en met name ouders met kinderen die hier 
komen. We maken tentoonstellingen die in 
brede zin de impact van communicatie op 
mensen en de maatschappij laten ervaren". 

Het museum staat op eigen benen en moet 
zijn eigen geld verdienen met zalen- en 
kantoorverhuur, zodat het ook regelmatig 
inkomsten heeft. Daarnaast werft het mu
seum inkomsten met de winkel, bezoekers, 
conferentiegangers en gaat de sponsormarkt 
en de fondsenmarkt op. 

Onderzoeksdagen 
Het museum biedt filatelisten twee dien
sten aan: Ze kunnen via mail altijd vragen 

stellen die het museum kan beantwoorden 
vanuit de conservator Postwaarden Monique 
Erkelens en de bibliotheek. Overigens is op 
afspraak de bibliotheek ook te bezoeken. Ver
der is er een dag per maand op donderdag 
een onderzoekaag. Men moet zich aanmel
den en zeggen wat hij/zij wil onderzoeken 
en dan wordt de onderzoekende filatelist een 
hele dag in staat gesteld bijzondere delen 
van de collectie te bestuderen.. "Tot nu toe 
deden we dat als een soort service, maar de 
tijden veranderen en wij moeten ook op de 
kosten letten", erkent Yocarini weer. "De be
zoeker/onderzoeker moet minimaal toch een 
museumkaartje kopen vooreen onderzoeks
dag. Dan worden ze in de speciale zaal in het 
afgesloten gedeelte van het museum door 
onze conservatoren ter zijde gestaan. Als 
iemand bijvoorbeeld geïnteresseerd is in de 
Nederlandse postzegel, die in Nederlands-
Indiëis gebruikt tijdens de Japanse bezetting 
- dat soort hele specifieke onderwerpen - dan 
kunnen we alles wat we daarvan hebben 
laten zien." 

Unieke collectie 
Alle postzegels worden hier bewaard in een 
geconditioneerde ruimte met een bepaalde 
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luchtvochtigheid en temperatuur. Hoe 
conserveer je zo'n drie miljoen postzegels 
en hun ontwerpen vanaf 1852? Door ze in de 
eerste plaats in zuurvrij materiaal te verpak
ken in dozen. Die dozen zitten vervolgens in 
dertig brandwerende kluizen in een a%eslo
ten ruimte van het museum. 
Alle nieuwe zegels krijgt het museum gratis 
van TNT Post. Vervolgens gaan ze bij de 
ontwerpers de ontwerpen verzamelen. Dat 
waren vroeger veel schetsen en tekeningen, 
opgeplakt op velletjes papier en nu is het 
allemaal digitaal materiaal. 
"Het unieke aan de collectie is, dat we alle 
ontwerpen hebben met alle aantekeningen 
en natuurlijk ook alle ontwerpen die niet zijn 
doorgegaan", vertelt Yocarini enthousiast. 
Postzegels die voor de Elfstedentocht waren 
ontworpen in de verwachting dat die verreden 
zou worden. Of een WK voetbal, waarin we 
wereldkampioen zouden worden in 1974. "We 
wonnen niet, maar er was wel een postzegel
velletje gemaakt", aldus de directeur Dat is 
niet uitgebracht. Voor het staatbezoek van In
donesië aan Nederland, dat afgelopen najaar 
op het laatst niet doorging, is wel het velletje 
uitgebracht, maar niet net prestigeboekie. 
"Wat we nu hebben gedigitaliseerd is cfe 
unieke collectie ontwerpen" legt Yocarini uit. 
"Die heeft niemand. Ik was niet geïnteres
seerd om alleen de zegels te digitaliseren, 
want die kun je overal op internet vinden bij 
de NVPH of zo. Ik wilde juist het materiaal la
ten zien, dat we specifiek hebben verzameld 
en wat onze collectie ook uniek maakt. Dat 
had niet gekund als we niet van OCW/Senter 
Novem een substantieel bedrag hadden 
gekregen. Hiervoor hebben we ca. i i .ooo 
objecten gefotografeerd." Het museum heeft 
ervoor gekozen alleen Nederlandse postze
gels te tonen, geen motieven en persoonlijke 
postzegels. "We hebben nog wel even over
wogen een thematische opzet aan de website 
toe te voegen, maar dan moet ie diverse 
zoeksleutels erop loslaten", aldus Yocarini. 

Alle ontwerpen digitaal 
De postzegelontwerpen op een publieke 
website www.postzegelontwerpen.nl [i] zijn 
eind januari 2011 te zien. Op deze website 
zit een tijdlijn [2] van 1852 tot nu. Er zit een 
alfabetische lijn in van de ontwerpers, waar
mee ook op ontwerper kan worden gezocht. 

■nawtis 

Er zitten verhalen in, onder andere over die 
postzegel van 1974 [3]. Maar ook koningze
gels en een quiz. Er zit heel veel materiaal in, 
dat mensen nog nooit hebben gezien [4]. Of 
hiernaar veel vraag komt, zal blijken. "Daar 
hebben we van te voren geen onderzoek 
naar gedaan" aldus Yocarini. "We weten, dat 
er vanuit de ontwerpwereld hiervoor veel 
belangstelling is. Of er vanuit de typische 
filatelist hiervoor belangstelling zal zijn, gaan 
we zien." Er komt geen catalogus of boekje 
hiervan uit. "Met deze website geven wij 
eigenlijk alles heel bewust weg, dat we in de 
kluizen hebben." 

Animo 
En dat is heel iets anders dan een postze
geltentoonstelling organiseren. "Voor de 
postzegeltentoonstellingen die we hier de 
laatste jaren hebben georganiseerd, hebben 
we nauwelijks een filatelist binnengekregen", 
weet Yocarini. Zoals die van vorig jaar met 
postzegelontwerpen van het oud hoofd van de 
Dienst Esthetica en Vormgeving van de PTT 
Ootje Oxenaar (80). Een korte presentatie met 
van een boekje over hem , plus een tentoon
stelling van drie maanden. 
"En iklcan het meten, want met het bondspas
je van de KNBF konden ze korting krijgen". 

Het Museum herbergt momenteel een ten
toonstelling over beeldvorming in politieke 
affiches. En een hele grote interactieve kin
dertentoonstelling, waarin alle manieren van 
communiceren worden belicht. Van vroeger 
communiceren tot internet. Hoe wordt taal 
aan de eettafel van gezinnen gebruikt? 
"Met taal als communicatiemiddel gaan we 
aan de haal", zegt Yocarini. "We organiseren 
hier bijeenkomsten met externe partners 
zoals universiteiten, TNO." We zoeken ook 
steeds andere partners om activiteiten te 
ontwikkelen" Hoe twitter je? "Dat gaan we 
niet laten zien. Maar wel iets over taalgebruik 
in Twitter en het effect ervan op privacy bij
voorbeeld. Dus we volgen de actualiteit van 
communicatie en kijken watje daarmee kunt 
doen in presentaties. En daaraan kunnen we 
ook conferenties en workshops koppelen." 
Dat kan heel breed zijn. 
Behalve tentoonstellingen maken, gaat het 
Museum ook kortere presentaties doen. 
"Waardoor we nog meer op de actualiteit 
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kunnen inspelen. Dat doen we liefst samen 
met externe partijen", aldus de Muscom
directeur. 

2on en verder 
"We plannen een proefopstelling in het 
museum. Dit om een aantal tentoonstel
lingsthema's uitte proberen, waarover ik 
nog niets kan vertellen." 
Dat is nog in ontwikkeling. "En kijken verder 
of we volgende jaren het complete aanbod 
en de tentoonstellingen kunnen vernieu
wen." Het museum Krijgt weer een hele 
nieuwe draai. "Dat is vrij omvangrijk met 
veel vierkante meters, dus daar zijn we nog 
wel even druk mee", besluit de museum
directeur. 
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DATUMSTEMPEL VAN 
DE WEDEROPBOUW 

Ode aan Mr. Jean Frangois van Royen 

O T T O K O E N E , V L I S S I N G E N 

Het Nederlandse postdatum
stempel is rond; we kunnen hier 
haast van een traditie spreken. 
Van afkort na de invoering van 
de postzegel is er Halfrond en 
daarop Kleinrond en Grootrond 
en de stempels met een lange 
en korte balk (in een cirkel). De 
datumstempels van de eerste 
stempelmachines zijn in de regel 
rond van vorm en dat geldt ook 
voor de moderne, door TNT 
en haar voorgangers gebruikte 
datumstempels. Des te opmer
kelijker IS het dat vanaf 1946 tot 
in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw/ op grote schaal gebruik is 
gemaakt van een vierkant datum
stempel, (afb. i) 

Voor we ons afvragen hoe we 
aan dit vierkante oatumstempej 
zijn gekomen, njst de vraag 
waarom de PTT na de bevrijding 
zo snel afwilde van het op veel 

Kort na de bevrijding van Nederland in 1945 verkiest 

de PTT een vierkant datumstempel boven het nieuwe, 

ronde stempel dat de moond tevoren was ontworpen en 

goedgekeurd. Deze ongebruikelijke gang van zaken, de 

hoost om het don gangbare datumstempel te vervangen, 

wie hier de hand in bod en wat er nu eigenlijk 'mis' was 

aan het ronde stempel, roepen evenzoveel vragen op. 

kantoren in zwang zijnde da
tumstempel met de posthoorn. 
Het posthoornstempel was niet 
bepaald geliefd bij het Neder
landse publiek. Sinds begin 1943 
in gebruik op een stempelma
chine van het Expeditieoureel 
Amsterdam CS., moet het 
vervolgens op last van de bezet

ter worden aangebracht in alle 
te vervaardigen datumstempels.' 
De posthoorn verschijnt dan 
veelvuldig in combinatie met 
door de bezetter geïnspireerde 
'reclameteksten', zoals 'Lever 
Afval In', 'Zand en water zijn 
bij brandbominslag de beste 
blusmiddelen' en het zo gehate 

Frontzorg stempel met de afbeel
ding van de gehelmde, Duitse 
soldaat, (afb. 2,3,4,5) 

Het nieuwe, ronde datum
stempel 
In september 1945 is het de 
eerste taak van Frits Spanjaard, 
de op 28 augustus benoemde 
Aestnetisch Adviseur van de PTT, 
om Willem Rozendaal opdracht 
te geven een nieuw datumstem
pefte ontwerpen. Spanjaard 
wist weinig van het grafische 
vak; zelfwas hij binnenhuisar
chitect. Bi) Willem Rozendaal, 
docent aan de Haagse Academie 
van Beeldende Kunsten, was 
Spanjaard echter aan het juiste 
adres. In de jaren dertig werden 
door Rozendaal vrijwel alle PTT 
machinestempels ontworpen, 
dit in nauw overleg met Mr. Jean 
Frangois Van Royen, de alge
meen secretaris van de PTT, een 
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1 Ontwerp van een vierkant 
äatumstempel voor Flyer en 
Universal stempelmachines 3 
Nov 7945 Willem Rozendaal 
(Museum voor Communicatie, 
Den Haag) 

Jil 
7 Ontwerp datumstempels 

fOor Flyer en Universal 
stempelmachines met 

lange en korte plaatsna
men Ware grootte 2}/i 

mm Willem Rozendaal 
26 september 1^4^ (Mu

seum voor Communicatie, 
Den Haag) 
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6MrJ F van Royen in zijn werkkamer op de eerste verdieping van het gebouw Kortenaerkade 71 
Van Royen is gezeten achter het m 791g door W Penaat ontworpen bureau, links en rechts achter 

hem staan twee antieke secretaires De staande persoon is de bode ,J Stroeve, die op die dag 
(^ojanuan igp) de dienst met pensioen verliet 
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2 5 Het datumstempel met de posthoorn was vanaf ic)4} in gebruik op de stationspostkantoren van 
Utrecht, Rotterdam, en Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht, evenals op de postkan

toren van Den Haag Groningen, Haarlem, Heerlen en Hilversum. 

g Dit schetsje van het vierkante datumstempel bevindt zich bovenaan een 
bloknootvelletje met notities van Frits Spanjaard Hij besprak deze op 27 
oktober 7945 met Willem Rozendaal (Nationaal Archief, Den Haag) 



erudiet man met een ware passie 
voor het vormgevingsbeleid van 
de PTT.' (afb. 6) 

Rozendaal werkt het met Span

jaard besproken stempelontwerp 
uit en zendt het Spanjaard nog 
dezelfde dag toe. Het stempel 
IS rond, de plaatsnaam staat bo

venaan, datum in het midden op 
twee regels en onderin een idyl

lisch postduifje met uitgestrekte 
vleugels en een snaveltje dat 
aantikt tegen de onderkant van 
de cirkel... klaar om het stempel 
uit te vliegen, (afb. 7) 
In zijn begeleidende brief van 26 
september!945 merkt Ro

zendaal op: 

Nu de visie van Royen: vlag en 
datumstempel één geheel, niet 
langer wordt aanvaard, lijkt me 
de separatie van beide details ook 
beten De 'vlaggen' kunnen nu 
voortaan weer met een rechthoek

vorm op enige aßtand van het 
ronde datumstempel staan.' 

Van Royen's eenheidsvisie waar 
Rozendaal naar verwijst beoogde 
een zekere eenheid, een harmo

nisch verband tussen het datum

stempel (de 'stok') en de vorm 
van het reclamestempel (de 
'vlag'), zodat deze twee bestand

delen van het machinestempel 
samen een goed verzorgde 
indruk maken. Het Verzend met 
de Luchtpost stempel voor de 
Universal machine van Leiden is 
hiervan een geslaagd voorbeeld. 
Rozendaal's iets latere (welis

waar niet uitgevoerde) ontwer

pen van de reclamestempels 
voor Goedkope Telegrammen 
tonen staaltjes van een haast 
idyllische verfijning in het vinden 
van de synthese tussen 'stok' en 
'vlag'. De in deze laatste twee 
stempels naar rechts verschoven 
datumstempels geven blijk van 
de koerswijziging van de PTT in 
1932 in dit opzicht op aandrin

gen van de georganiseerde 
filatelie." (aft». 8,8a, 8b) 

Het ontwerp van het nieuwe, 
ronde, separate datumstempel 
wordt in oktoben945 intern op 
het hoofdkantoor van de PTT 
aan de Kortenaerkade besproken 
en goedgekeurd door A.J. van 
den Brandt. Deze is chef Afde

ling 4, ook wel 'de postdienst' 
genaamd en naar we mogen 
veronderstellen vanuit die 
hoedanigheid (en zijn langdurige 
loopbaan bij het staatsbedrijf 
van de PTT) goed op de hoogte 
met het stempelvormgevingsbe

leid.5 Op 10 oktoben945 bericht 
Spanjaard aan Rozendaal dat 
het stempel in bewerking is bij 
de Kantoormachine Centrale van 
de PTT dat de bestellingen regelt 
bij 's Rijksmunt. Dan komt er 
onverwacht een kink in de kabel. 
Halsoverkop moet Rozendaal 
terugkomen naar de Kortenaer

kade. Aan de hand van een 
ruw schetsje van een vierkant 
datumstempel wordt Rozendaal 
dan door Spanjaard verzocht een 
eenvoudiger, minder decoratief 
ontwerp te maken, dit keer zon

der voorstelling, (afb. 9) 

Het sobere, naoorlogse datum

stempel 
Het nieuwe ontwerp van 
Rozendaal toont aan dat hij 
volledig overstag is gegaan, (zie 
afb. i ) Het is geheel uitgekleed 
en ontdaan van elke versiering, 
in scherp contrast met de reeks 
gestileerde datumstempels van 
zijn hand uit de jaren dertig.'' 
(aftj. lo) 
Rozendaal legt het nieuwe 
stempelontwerp voor in twee 
varianten: een exemplaar waar

van het contour bestaat uit vier 
rechte hoekjes, een tweede met 
een vierkant dat is afgebakend 
door middel van kleine vierkant

jes, (afb. n , 12) 
Dit keer schrijit Rozendaal in zijn 
begeleidende brief aan Spanjaard 
"dat de vulling de rechthoek 
accentueert en neutraal genoeg 
is om bij alle voorkomende vlag

gen te passen". Dit lijkt er op te 
duiden dat het eenheidsprincipe 
tussen de twee elementen van 
het machinestempel in ere is 
hersteld. Van de weeromstuit is 
het idyllische duifje opgevlogen, 
het stempel uit. 
Vanaf midden 1946 zien we dit 
vierkante datumstempel (de 
eerste en meest sobere variant) 
op poststukken verschijnen. 
Gedurende tientallen jaren is het 
beeldbepalend voor het Neder

landse datumstempel. (afb. 13) 
Het is niet het eerste het beste 
stempel waar de PTT zoveel tijd 
en aandacht aan besteedt. We 

spreken hier over een datum

stempel waarmee in de komen

de jaren vele honderden gelegen

heidsstempels en stempels met 
postale wenken zullen worden 
gecombineerd. Het zal verstrekt 
worden aan alle kantoren in het 
land die over stempelmachines 
beschikken. In 1946 zijn dit er al 
ruim 40 en het aantal kantoren 
met stempelmachines loopt in 
de jaren die volgen op tot over 
de 60. (afb. 14) 

Dan nu de vraag wat er eigenlijk 
'mis' was aan het ronde datum

stempel met het sierlijke duifje. 

Wie keurde het ronde stempel af 
en waarom? 
De eerdere goedkeuring door 
Van den Brandt, chef van de 
Hoofdafdeling Posterijen (en 
functioneel Spanjaards baas, 
ofschoon Spanjaard rechtstreeks 
onder de directeurgeneraal res

sorteerde), maakt het aanne

melijk dat het ronde stempel op 
PTThoofddirectieniveau moet 
zijn afgekeurd. Dat leidt ons naar 
Dr. Ir. M.H. Damme, sinds 1925 
directeurgeneraal van de PTT 
en vanaf 5 mei 1945 weer op zijn 
post na het tijdelijke regime van 
Ir. Van der Vegte, die begin 1942 
door de Duitsers was aange

steld. Concrete aanwijzingen dat 
Ir. Damme het stempel een halt 
toeriep ontbreken. Over de rede

nen waarom het stempel werd 
afgekeurd beschikken we echter 
over betrouwbare aanwijzingen 
op twee blocnotevelletjes met 
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handgeschreven gespreksnoti

ties van Frits Spanjaard waarop 
tevens het schetsje staat van het 
hierboven al genoemde en afge

beelde vierkante datumstempel. 
' (afb. 15) 

Stuk voor stuk blijkt uit de 
notities dat het gezaghebbende 
'opstekers' zijn voor Spanjaard 
vanuit directieperspectief en dat 
wijst opnieuw in de richting van 
Ir. Damme. Heeft deze mis
schien een informeel gesprek ge
had met Spanjaard, de onlangs 
door hem benoemde Aesthe
tisch Adviseur en vormen Span
jaards notities hier de neerslag 
van? Een ding is duidelijk en dat 
is dat Spanjaard kort hierna de 
inhoud van zijn notities met Van 
den Brandt en een paar dagen 
later ook met Willem Rozendaal 
heeft besproken. 
De eerste twee notities zijn 
financieel en technisch van aard. 
Uit kostenoverwegingen is het 
raadzaam om de oude stand van 
de karakters te behouden en er 
bestaat een speciale commissie 
die toezicht houdt op duidelijke 
afstempeling en op de correcte 
behandeling van het stempelma
chinepark van de PTT. De derde 
notitie samen met enkele aanwij
zingen rechts naast het schetsje 
raken de kern van dit artikel  cle 
vormgeving van het naoorlogse 
datumstempel  en onthullen de 
redenen op grond waarvan het 
ronde stempel werd afgekeurd. 

Een tribuut aan Mr. )ean Francois 
van Royen 
De aan Spanjaard gegeven 
aanwijzingen, geplaatst naast 
het schetsje, zijn niet mis te 
verstaan: 'Geen voorstellingen. 
Eenvoudig houden vooropgezet. 
Decoratieve oplossing nalaten'. 
Omdat Rozendaal een maand 
tevoren door Spanjaard is geïn
formeerd dat de visie van Van 
Royen had afgedaan, komt de 
inhoud van de derde notitie als 
een verrassing: 

Het beginsel van eenheid in 
stempel en vlag wél aanhoudenl 
Met ronde stempel (onderstreping 
door Spanjaard) wordt dit onher
roepelijk verbroken waardoor het 
verzorgde karakter verloren gaat. 
Dit is als publiciteitsfactor voor ons 

Z land van meer belang dan men 
° oppervlakkig zou denken. 

% Daarop volgt een laatste notitie, 
^ waarin het belang van de hoge 
^ eisen welke de PTT stelt aan de 
'^ vormgeving binnen haar bedrijf 
^ nog eens extra wordt onder
in streept: 

De verfomfaaide aanblik van ons 

1*1 geteisterde land speelt sterker dan 
i O elders, juist omdat het verzorgd 

aanzien en het onderhoud van al 
ons materieel zo typisch Neder
lands was! 

De gedachtegang die uit 
Spanjaards notities spreekt is 
richtinggevend voor de wense
lijke uitstraling van het nieuwe 
datumstempel. Het machine
stempel 'Nederland werkt' uit de 
jaren kort na de bevrijding met 
de afbeelding van de kraan en 
de rokende rabrieksschoorsteen 
weet deze sfeer trouwens ook 
goed te treffen. ^ (afb. i6) 
Aan de vooravond van de weder
opbouw laat het zich ook goed 
indenken, na alle ontreddering 
en verwoesting van de oorlog, 
dat de intens sobere vormgeving 
waarvoor gekozen wordt type
rend is voor de tijdgeest. Maar 
zakelijke soberheid is niet de 
enige overweging die een rol van 
betekenis speelde bij de keuze 
van het vierkante stempel; er is 
meer. De hoge mate van zorg die 
aan het nieuwe datumstempel 
wordt besteed en vooral ook de 
bestendiging van het eenheids

beginsel getuigen van het hoge 
aanzien waarin de PTT haar 
algemeen secretaris houdt, de 
in 1942 omgekomen Mr. Jean 
Frangois Van Royen. (afb. 17) 

Van Royen's grote verdienste 
voor de PTT was dat hij zijn 
aandacht richtte op de vormge
ving van het bedrijfin al haar ge
ledingen. Behalve de gebouwen, 
het drukwerk en het meubilair, 
was dit ook zichtbaar aan de 
kunstzinnige vormgeving van de 
postzegels en de poststempels, 
de stijl van de brievenbussen 
en bestelauto's, tot en met de 
uniformen en decoraties van de 
postbodes aan toe. Het vormge
vingsbeleid het staatsbedrijf van 
de PTT werd door zijn toecioen 
toonaangevend in Nederland en 
ver daar buiten.' Hiertoe nam 
Van Royen zelf contact op met 
toonaangevende kunstenaars. 
Zo gaf hij bijvoorbeeld (om 
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toch nog even bij de filatelie te 
blijven), aan de architect Karel 
de Bazel de opdracht tot het ont
werpen van de jubileumzegels 
(18131913). 

Naast zijn hoge functie bij de 
PTT vervulde van Royen talloze 
andere functies op maatschap
pelijk, cultureel en sociaal 
gebied, waar onder het voorzit
terschap van de Vereniging voor 
Ambachts en Nijverheidskunst. 
In maart 1942 werd Van Royen 
gearresteerd en gevangen gezet 
in het kamp Amersfoort waar hij 
datzelfde jaar op erbarmelijke 
wijze aan uitputting overleed. De 
Sicherheitspolizei beschouwde 
hem als de drijvende kracht ach
ter een protestdocument tegen 
de instelling van de Kultuurka
mer, een instituut bestemd om 
de Nederlandse kunstenaar aan 
de naziideologie te ondenwer
pen. 
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IS Spanjaards handgeschreven notities (verbleekt door de tand des tijds en nauwelijks leesbaar). 



Aan de nagedachtenis van Van 
Royen werd in 1947 een van de 
Zomerzegels gewijd waarin zijn 
beeltenis, misschien mede door 
de lichtbruine kleur, weinig op
valt tussen historische staatslie
den, zoals johan de Wit en Hugo 
de Groot. (afb. i8) 

Het vasthouden in het najaar 
van 1945 aan de eenheidsvisie 
van Van Royen had voor de 
filatelie tot gevolg dat de traditie 
van het ronde datumstempel 
in Nederland vanaf begin 1930 
gedurende bijna vijftig jaar werd 
onderbroken. Van wiens hand 

het ruwe, vierkante schetsje is, 
zal misschien wel vooraltijd een 
open vraag blijven. Maar ook dat 
heeft zijn charme. 

Woorden van dank 
Graag wil ik Jan Vellekoop 
bedanken voor ziin waardevolle 
aanwijzingen in de onderzoek
fase, Saskia Spiekman voor haar 
onschatbare hulp bii het opspo
ren van stukken in ae archieven 
van het Museum voor Commu
nicatie en Jos Stroom voor zijn 
adviezen bij voorlegging van het 
concept van dit artikel. 
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Noten 

' Nota van het hoofd van 
de Afdeling KMC (Kantoor 
Machine Centrale) van 3 juli 
1943 aan de Directeur van Het 
Postmuseum. Hieruit blijkt 
tevens dat het ontwerp van 
het posthoornstempel van 
de hand is van Christiaan de 
Moor, een van de opvolgers 
van Spanjaard als hoofd van 
de Dienst voor Esthetische 
Vormgeving (DEV) van de 
PTT. Museum voor Communi
catie, Den Haag. 

^ Voor meer informatie over Wil
lem Rozendaal en Mr. J.F. Van 
Royen, zie de reeks artikelen 
"Willem Rozendaal', 'Raad
selachtige Postduiven' en 
'De Pegasus varianten' in het 
blad De Postzak van januari 
en augustus 2007 en februari 
2008 (nrs. 202, 203 en 204). 

^ PTTArchieven. Inv. 2.6.93. Nr. 
171. Nationaal Archief, Den 
Haag. 

■* 'Zie het artikel "Machinestem
pels: vloek of zegen voor de 
filatelie? Waarom Nederland 
'links' vlagt" van schrijver 
dezes in Filatelie 2010 nr. 02. 
p. 114118.' 

5 PTT Overzicht der Vereniging 
van Hogere Ambtenaren der 
Posterijen, Telegrafie en Tele

fonie. 1932,1934,1936,1940, 
1942 en 1947. Museum voor 
Communicatie, Den Haag. 
Van der Wart, F.W. Machine
stempels. Nederlandse Ver
eniging van Poststukkenen 
Poststempelverzamelaars. 6e 
druk. 1991. Zie p. 21 en p. 212. 
Gespreksnotities van 27 okto
ber 1945 van Frits Spanjaard. 
PTTArchieven. Inv. 2.6.93. 
Nr. 171. Aesthetisch Adviseur 
4549. Nationaal Archief, Den 
Haag. 
Behalve dit machinestempel 
ontwierp J.J. Smith van 1946 
tot 1967 talloze stempels voor 
bijzondere gelegenheden. Ten 
afscheid. Steendrukkerij De 
Jong & Co. Hilversum. 1967. 
Van de omvangrijke litera
tuur betrefl^ende Mr. J.F. Van 
Royen noem ik het essay van 
Paul Hefting: De Dienst voor 
Esthetische Vormgeving van 
de PTT, in: Kunt en beleid in 
Nederland 2, p. 83124. Boek
manstichting/Van Gennep. 
Amsterdam. 1986. Zie ook 
Hammacher, A.M. Herinne
ringen aan het centrum van 
de esthetische activiteiten aan 
het Hoofdbestuur van de PTT 
19201945 in: Handboek voor 
Filatelie, p. 1 t /m 15. Biblio
theek Museum voor Commu
nicatie, Den Haag. 

i6 Ontwerp vanjj Smith meciewerkeri>an de Dienst i'oorEsthetische 
Vormgeving van de PTT 

CAOOO vooftJbtlrmnki: 
l'0^3 L b u s 3 2 ^ 

14 Een van de laatste mij bekende afdrukken van het vierkante stempel Vanaf het midden van de 
jaren zeventig beginnen de Klussendorf machines met hun ronde stempels de machines met het 

vierkante stempel te vervangen 

i8 De zomerpostzegel van ic}4j (NVPH 
493) 

T/ Mr J F van Royen (met bril) als voorzitti i (n > i ntrale commissie der samenwerken 
de kunstenaarsverenigingen Schets van Willy Sluiter ic)40 (Museum voor Communicatie, 

Den Haag) 



Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2011 
(verschijnt 5 april 2011) 
moeten uiterlijk op i maart 
2011 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
naar redartie(3)deJilatElie.nl 
zijn ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstij
den en telefoonnummer. 
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 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. De 
redactie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. Niet 
alle evenementen zijn gratis 
toegankelijk. Verder is het 
mogelijk dat postzegels een 
onderdeel vormen van het 
materiaal dat op de hieron
der vermelde beurzen wordt 
aangeboden. Wij adviseren 
u met klem om - en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
gelegen evenementen - eerst 
even met de organisatoren 
te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIf ESTATIES 
2011 
ig Februari: 
Roden. Postze^elmanifestatie 
NOORD 2011, De Hullen, 
Ceintuurbaan Zuid 6,10-17. 
Tel: 050-5033926 

26 februari: 
Utrecht. Grote uerzamelbeurs 
oude prentbnejl<aorten, etc. 
Zalencentrum Maresca bij 
Veemarkthallen, Sartreweg, 
nabij rotonde de Berenkuil 
en A27. Tel: 0317-614760. 

,- 26-27 februari: 
- Borculo. Filqfestiuol, Muziek-
c- vereniging De Volharding, 
— Haarlooseweg 7, 930-17. Tel: 
5 0545-273404. 

^ 5-6 maart 
^ Velp (bij Arnhem): 
'^ Hofleschoo! Jïlateliedaflen en het 
^ "Jo Toussainttoernooi". 
" Postzegelbeurs en tevens di-
2 verse filatelistische lezingen. 
z: (zie advertentie in dit blad) 

Hogeschool Van Hall Laren-m stein, Larensteinselaan 26a 
6882 CT Velp 
Info: r.tenhoedtoi(3)upcmail.n! 
uiUJUi.dcalobe-demerstroom.nl 

5-6 maart 
Haarlem. 100 jaar Haorlemsc 

postzege\veremg\ng "Op Hoop 
van Zegels". Promotietentoon
stelling van leden 'Haarlem 
en de filatelie'. Jubileum
boek, drie jubileumzegels 
met Haarlemse motieven. 
Noord-Hollands Archief, 
Jansstraat 40, Haarlem (5 
min. van het NS-station). 
zaterdag van 1 2 - 1 6 uur, 
zondag 10 - 1 6 uur. Meer 
info: www.ohvz.nl 

26-27 maart: 
Utrecht. Grote uerzamclmarlrt, 
grote veemarkthal, Sartre
weg, bij rotonde 'De Beren
kuil' en A27, 930-17. Tel: 
0317-614760/06-12918888. 
uiuiuj.uerzamelendnederland.nl 

16 april: 
Houten. FILANUMIS 2011, 
Expo Houten, Meidoorn
kade 24, 930-16. Tel: 050-
5033926 

22-23 april: 
Gouda: de Brieuenbeurs. 
iSe internationale beurs voor 
postgeschiedenis, post-
waardestukken, literatuur, 
etc. Sporthal 'De Mammoet' 
Calslaan loi , 10-17 uur (za) 
en 11-17 uur (zo). 
Thema: Oorlog en Vrede. 
Info: UJUJUJ.bnevenbeurs.com 

Tel: 035-6216261. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12-16. Tel: 
0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-1630. Tel: 
0318-513222. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 
Oosterwolde (Fr). Activi
teitencentrum De Miente, 
Snelhngerdijk 39,10-16. Tel: 
0516-441646. 
Zeist. Graaf Adolflaan, Ker-
kebosch (bij CCZ), 10-1530. 
Tel: 06-54344840. 
Zuidlaren. Centrum 'de 
Ludinge', Ludinge 4,10-16. 
Tel: 050-5348082. 

13 februari: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 
21, 930-13. Tel: 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 
Wijchen. Brede School 
"Noorderlicht", Roerdomp
straat 76, 10-13. Tel: 024-
6413608. 

Geen middel ujordt 'geschuiud' om de perzamclmg compleet te krijgen 

Email: info(5)brieuenbcurs.com 

22-23 april 
Filamania, eerste postzegel-
beurs, geen ruilbeurs, tegelij
kertijd met de Brievenbeurs, 
zie boven. Meer info: 
uJiDUJ.jilamania.com 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

12 februari: 
Alphen a/d Rijn. Maranat-
hakerk. Raadhuisstraat 84, 
930-1630. Tel: 0182-395103. 
Dronten. Kerkcentrum 
"Open Hof", Copernicuslaan 
t/o busstation, 1330-1630. 
Tel: 0321-314305. 
Elshout (NB). Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,10-13. 
Tel: 0416-379919. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur) 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 

15 februari: 
Nijmegen. Wijkcentrum ;de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, v.a. 
14-1430. Tel: 024-3974654. 

17 februari: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. Tel: 045-
5415088. 

19 februari: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-343885/340257. 
Bilthoven.Jc Oost Europa, 't 
Vogelnest, bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16. Tel: 0346-
572593 (na 19 uur). 
Boskoop. 'In de Stek', 
Puttelaan 148,13-17. Tel: 
0182-615136. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Markelo. Socuruimte 
sporthal 'de Haverkamp', 
Stationsstraat 30,10-16. Tel: 
0547-363000. 

Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 930-13. 
Tel: 0297-289322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat i, 10-16. Tel: 
078-6150511/0184-415437. 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630. Tel: 
033-2863510. 

20 februari: 
Castricum. Dorpshuis 'de 
Kern', Overtoom 15,10-16. 
Tel: 0251-313852. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9-12. Tel: 
0224-298416. 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia, 930-1230. Tel: 
0413-367786. 

26 februari 
Brielle. 'Zalencentrum', 
Langestraat76,1230-1530. 
Tel: 0181-315075. 
Coevorden. De Schalm, 
Hoofdweg 47, Steenwijks-
moer, 10-16. Tel: 0524-
516024. 
Dordrecht. De Gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 
Zwolle. Clubgebouw van 
Jubal, Geert Grootestraat I, 
10-15. Tel: 038-4216493. 

27 februari: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk 
de Maare, 9-12. Tel: 0227-
542286. 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15. Tel: 
026-3271979. 
Nijmegen. Postzegel Totaal 
Wijkcentrum 'de Klokketo
ren', Burg. Slotenmaker de 
Bruineweg 272,10-1700. Tel: 
024-3974654. 
Sint Maartensbrug. Dorps
huis 'De Uytldjk', Maarten 
Breetstraat i, 930-1230. 
Susteren. Café 'De Weeg
brug' Stams, Loperweg 10, 
930-12. hotterbccla@hetnct.nl 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
11-1530. Tel: 06-22650760. 

5 maart: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16. Tel: 
0229-582544. 
Drachten. Brede School De 
Drait, 10-16. Tel: 0512-
382979. 
Groningen. Huize Partimo-
nium. Berkenlaan, 10-16. Tel: 
050-5349131. 
Hendrik-Ido-Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Tel: 078-6414441. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis-
traat i, 10-16. Tel: 0252-
411406. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-14. 
Tel: 0529-432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan , 1315-16. Tel: 
0341-256163. 
Uithoorn. Wkc. Bilerdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tel: 
0297-525556-
Vlissingen. Majoraat De Ruy-

ter. Van Hogendorpweg 58a, 
10-17. Tel: 0118-464109. 
Waalwijk. Buurthuis 'De 
Bloemenoord', Bloe-
menoordplein 3, 9-13. Tel: 
0416-337982. 

6 maart: 
Obdam. Ver. Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 153-155, 
9-12. Tel: 0226-452047. 

12 maart: 
Dronten. Kerkcentrum 
"Open Hof", Copernicuslaan 
t/o busstation, 1330-1630. 
Tel: 0321-314305. 
Gouda. Gebouw 'Het Anker', 
Emmastraat 49,10-16. Tel: 
0182-528770. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12-16. Tel: 
0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-1630. Tel: 
0318-513222. 
Maassluis. Koningshof 
Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 
Spijkenisse. Partycentrum 
M. en E. Molenaar, Winston 
Churchillaan 227,10-16. Tel: 
0181-643045 (na 18 uur) 
Winschoten, gebouw S.V. 
Bovenburen, Tromplaan 86, 
10-15. Tel: 0597-592676. 
Woerden. Al Barid, Vereni
gingsgebouw 'Excelsior', 
Singel 45a, 930-16. Tel: 
0348-481070/418770. 
Zeist. Graaf Adolflaan, Ker-
kebosch (bij CCZ), 10-1530. 
Tel: 06-54344840. 

13 maart: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 
21, 930-13. Tel: 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 
Hengelo. Hotel Van der Valk, 
Bornseweg 400, 930-16. Tel: 
050-5033926. 
IJmuiden. Buurtcentrum 'De 
Spil', Frans Halssstraat29, 
10-13. Tel: 010-41739966. 
Wijchen. Brede School 
"Noorderlicht", Roerdomp
straat 76,10-13. Tel: 024-
6413608. 

15 maart: 
Nijmegen. Postzegel Totaal 
Wijkcentrum 'de Klokketo
ren', Burg. Slotenmaker de 
Bruineweg 272, va 14-1430. 
Tel: 024-3974654. 
17 maart: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. Tel: 045-
5415088. 

19 maart: 
Appingedam. ASWA ge
bouw. Burg. Klauckelaan 16, 
10-16. Tel: 0596-611454. 
Boskoop. 'In de Stek', 
Puttelaan 148,13-17. Tel: 
0182-615136. 
Dalfsen. muziekgebouw 
'de Bombardon', burg. 
Backxlaan 181,10-16. Tel: 
0529-431528. 
Emmen. De Giraf/Edenhotel, 
Van Schaikweg 55, 930-16. 
Tel: 050-5033926. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Leiden. Het Vijfhovenhuis, 
Hoflaan 169,10-16. Tel: 071-

http://www.ohvz.nl
mailto:hotterbccla@hetnct.nl
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Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,131630. Tel: 
0332863510. 

20 maart: 
Boxmeer. Hotel de Baronie, 
Spoorstraat 74,1014. Tel: 
0485571842. 
Schagen. De Groene Scha
kel, iWauvestraat 161, 912. 
Tel: 0224298416. 
VeghelZuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die
menstraat ia, 9301230. Tel: 
0413367786. 

26 maart: 
Brielle. 'Zalencentrum', 
Langestraat76,12301530. 
Tel: 0181315075. 
Deventer. Wijk en zalencen
trum Van Vlotenlaan, J. van 
Vlotenlaan85,1016. Tel: 
0570644136. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0356216261. 
Huizen. Zenderkerk, 
Borneolaan 30,1017. Tel: 
0355387550
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Tel: 0475321179. 
Soest. 'Vogelzang', Molen
straat 8d, 1014. Tel: 035
5263255/0640106940. 
Zwolle. Clubgebouw van 
Jubal, Geert Grootestraat i, 
1015. Tel: 0384216493. 

27 maart: 
Aarschot (B). Kon. Athene
um, Pastoor Dergentiaan 47, 
916. Tel: 003216560706. 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk 
de Maare, 912. Tel: 0227
542286. 
Heemskerk. 'De Jansheeren', 
Mathezerplein i, 1017. Tel: 
0251230880. 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,1015. Tel: 
0263271979. 
Susteren. Café 'De Weeg
brug' Stams, Loperweg 10, 
93012. hottcrbeeb((a)hrtnet.nl 
Weert. S.G. Philips van 
Home, Wertastraat i, 1016. 
Tel: 0495533862. 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
111530. Tel: 0622650760. 

28 maart: 
Nijmegen. Postzegel Totaal 
Wijkcentrum 'de Klokketo
ren'. Burg. Slotenmaker de 
Bruineweg 272, va 191930. 
Tel: 0243974654. 

VEILINGEN 
20 maart: 
Zwijndrecht. Sheraton & 
Peel. Veiling postzegels en 
poststukken met de speciale 
collectie Emissie 1891 (han
gend haar) van Wim. J. Bon
gers, Roermond. Catalogus: 
u)U)u;.jilatelist.com 
René Hillesum Filatelie 
Tel: 0786101520. 

NIEUWE EMISSIES 
28 maart: 
575 jaar Uniuersiteit van Utrecht 
Stad van Nederland 
II april 
MOOI Nederland  Breda 
Mooi NederlandApeldoorn 
18 april 
Da's toch een kaart luaard' 
2 mei 
Jubileumpostzegels 2011 
23 mei 
Unicef55jaar 
Mooi Nederland  Enschede 
MOOI Nederland  verzameluel 
27 juni 
100 jaar Nederlandse Vereniging 
uoor Microbiologie 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 
0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: uJu;u).muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 1017 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
1217 uur. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 8 euro, 65plussers 
6,50 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 jaar 
gratis, 4 t/m iijarigen 4,50 

euro, 12 t/m 18 jarigen 5 
euro. CJP 6 euro, Museum
kaart gratis, gezinskaart 
max. 5 pers. 25 euro, Ooi
evaarspas volw. 2,50 euro, 
ooievaarspas kind 1,50 euro, 
uitpas Den Haag 6 euro. 
Groepen volwassenen van 10 
pers. 7 euro p.p. Andere kor
tingen: zie u)u;u;.muscom.nl 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand is er 
gelegenheid om origineel 
materiaal uit het depot van 
de postwaarden te IJestude
ren. U kunt het materiaal in 
het depot alleen op afspraak 
bezichtigen. 
De onderzoekersdagen voor 
2011: 
Donderdag 10 februari en 
donderdag 24 maart. Als u 
materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens of Har
riet van der Veen (telefoon 
0703307563 of 3307567) of 
stuur een mailtje aan merke
lens(3)miJscom.nl of hudueenc® 
muscom.nl. Sinds i januari 
moet de onderzoeker  net 
zoals elke museumbezoeker 
 normaal toegang betalen. 

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

BONDSBIBIIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 
Voor internetgebruikers 
is de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebonden 
aan de openingstijden (elke 
woensdag van 10 tot 17 uur 
en elke eerste zaterdag van 
de maand van 10 tot 12 uur). 
Via de website van de KNBF 
(u)U)U).knbJ.nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheektab 
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 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek(3)knbJ.nl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

ARTISTIEKE CINDERELLA'S 

Dat het fenomeen postze
gels in sommige gevallen 
tot hoge kunst kan worden 
verheven, bewijst beeldend 
kunstenaar Ton de Laat 
(64). Deze Amsterdamse 
aquarellist maakte in de 
afgelopen jaren zo'n veertig 
zelf verzonnen postzegels, 
soms compleet met envelop, 
stempels, aantekenstrookjes 
en streepjescodes! 

Knipoog 
Tijdens de expositie Realis
me 2011 in de Passagierster
minal Amsterdam afgelopen 
januari wist Ton de Laat veel 
van zijn postzegelwerken 
succesvol te verkopen. Voor
dat hij aan het werk gaat, 
bedenkt de 'cinderellartiest' 
ongewone situaties met dui
delijke humor en somseen 
ondeugende knipoog erin. 
Zijn werk is te zien bij 
Galerie Petit in Amsterdam. 
Meer info: 
U)U)U).flalenepetit,nl 

tevindingen Oiurujomhaidspolrtie 
ZwtiOpfC 1W(1 t l ' i*!^ wlfr/d^ ''C !■■' 'rflj\l 

SMdvw 7'.hr ran ■i^w.ruit,.!. JĴ  

DE UNIVERSELE DAG "VAN 
DE KLIMÄATNEUTRALE POSTZEGEL 
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SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL k.verhulst@ziggo.nl 

HET DUIZENDSTE NUMMER 

Voor u ligt het loooste 
nummer van het maand
blad Filatelie en dat 
betekent dat we nog even 
terugkijken naar het ver
leden. Ook besteden we 
aandacht aan het heden 
en we kijken naar de toe
komst. Deze rubriek staat 
in het maandblad sinds 
het nummer 200005. Ik 
ga nu de iie jaargang in 
en ik denk dat er ongeveer 
honderd rubrieken van 
mijn hand verschenen 
zijn, want soms was het 
noodzakelijk een nummer 
over te slaan omdat er op 
stempelgebied niets te 
melden was. Het begon 
ooit zo: 

maar er verschijnen wel 
velletjes met persoonlijke 
postzegels die kunnen 
worden afgestempeld met 
de speciale stempels die 
in de stand van TNT Post 
worden gebruikt. Meestal 
is er een beursstempel en 
een dagtekeningstempel 
van de plaats waar de 
beurs wordt gehouden. 

Tegenwoordig kunnen 
verenigingen zelf een 
bijzonder stempel aanvra
gen bij TNT Post (via de 
Bond) en in tegenstelling 
tot vroeger, wordt het 
stempel nu opgestuurd 
naar de vereniging zelf 
Vroeger was het uitslui

en aanmaak van een bij
zonder stempel te kunnen 
blijven leveren, is dat de 
aanvrager zelf zorgt voor 
de stempeling van zijn 
gelegenheidsenveloppen. 
Formeel is het dan ook 
niet meer mogelijk om 

SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

Met itigang van dit nummer 
ïan Filatelie wordt u weer 
geregeld geïnformeerd over 
oe bijzondere poststempels 
en stempelvlaggen die PTT 
PpBtgebruikt. Het is moge
lijk een afdruk van de ge
noemde stempels te verkrij
gen. Alle onderstaande 

^pels zijn ontworpen 
lPaulPlei)s uit Oen 

'findete poststempels 
lï^legenheid van de Dag 
tofle Jeugdfilatelie in Ze

™ihui2en werd op 8 en 9 
Itll een bijzonder post
fetapel gebiuikt. Het stem
Öïsat de Molenviergang in 
^whuizen zien, een ver

Bïlglas neemt het jaar 
f̂eonder de loep. 

hiertoe een bijzonder post
stempel gebruikt. Het stem
pel heeft twee ringen, zoals 
de vroegere scheepsstem
pels. Verder symboliseert 
het stempel een postzegel
bevochtiger. Vier postzegels 
liggen op het sponsje. De 
Henry Dunant vaart uit. 

Postzegelvereniging De Ka
naalstreek bestaat op 23 mei 
15 jaar. De vereniging geeft 
hiertoe een jubileumenvelop 
uit met een bijzonder stem
pel. In het stempel is een af
beelding opgenomen van 'de 
Krinkiespijer', symbool voor 
de Groningse Veenkoloniën. 

In Wenen wordt van 30 mei 
tot 4 juni de internationale 
postzegeltentoonstelling 
WIPA2000 gehouden. WIPA 
staat voor Wiener internationa
le PostwertzeichenAusstellung, 
PTT IS daar met een stand 
aanwezig en gebruikt een 
bijzonder stempel. De ber
gen in het stempel zijn terug 
te vinden in het logo van 
WIPA2000. 

■ Zev^l^lifirit 

■ftilietRodeKruisschip 
™"!) Dunant werd van 5 tot 
™tnet7meidepost2egel
«»toonstellingPhilaWijek 
Ätf.="'"^=''äv=nvan 

'1« bij Duurstede werd 1̂ 

' •"25 jaar 
.Postzegel5 
''vereniging "8 

De Kanaalstreek ^ 

Van 22 tot 28 mei wordt in 
Londen The Stamp Shoui 2000 
georganiseerd. PTT Post zal 
met een stand aanwezig zijn 
en gebruikt een bijzonder 
poststempel. Het stempel 
beeldt de overgang naar het 
nieuwe millennium uit voor 
de wereld van de filatelie. 

S^The Stamp Show 

WIPA 2000 
W e n e n \ ^ 
P T T P o s t 
30 mei  4 juni 2000 

Afdrukken van bovenge
noemde stempels zijn te ver
krijgen bij PTT Post Collect 
Club, Postbus 30051, 9700 
RN Groningen tot uiterlijk 
31 mei 2000 (het WIPA
stempel tot 4 juni 2000). 
Hiertoe dient u geadresseer
de en voldoende gefrankeer

de enveloppen of briefkaar
ten in een gefrankeerde om
slag te zenden. Links boven 
op de omslag vermeldt u 
welke stempelafdruk u 
wenst. PTT Post geeft tevens 
bcursenveloppen uit met een 
afdruk van de betreffende 
poststempels. De envelop
pen kosten 4^5 gulden. 
Ook deze zijn te verkrijgen 
bij de Collect Club van PTT 
Post. 

Bijzondere stempelvlag 
Nog tot en met 26 mei wordt 
in de zes sorteercentra van 
PTT Post de bijzondere 
stempelvlag Koop nu ouderen
postztgth gebruikt. Tot 26 
mei kunt u uw stempelaan
vragen richten aan de be
tretrende bedrijfleiders. 
Ook hier moet u uw geadres
seerde enveloppen/brief
kaarten toezenden in een ge
frankeerde omslag. Van de 
stempelvlag was bij better 
perse gaan van dit nummer 
van Filatelie helaas geen af
beelding beschikbaar. 
De adressen van de sorteer
centra staan vermeld in het 
hieronder afgedrukte kader. 

Adressen sorteercentra 
Amsterdam: PTT Post Sorteercentrum Brieven Amsterdam, 
de bedrijfsleider, Postbus 98500,1000 ND Amsterdam; 
Den Bosch: PTT Post Sorteercentrum Brieven Den Bosch, 
de bedrijfsleider. Postbus 80008, 5201 EA 'sHertogen
bosch; 
Leidschendam; PTT Post Sorteercentrum Brieven Leid
schendam, de bedrijfsleider Opzetten en Stempelen, 
Postbus 97000, 2260 SC Leidschendam; 
Nieuiueflem; PTT Post Sorteercentrum Brieven Nieuwe
gein, de bedrijfsleider Voorbereiding, Postbus 99900, 
3430 SC Nieuwegein; 
Rotterdam: PTT Post Sorteercentrum Brieven Rotterdam, 
de bedrijfsleider Opzetterij, Postbus 99000, 3009 SB Rot
terdam; 
Zwolle: PTT Post Sorteercentrum Brieven Zwolle, de coör
dinator Technische dienst en de bedrijfsleider. Postbus 
99000, 8000 NA Zwolle. 

De eerste rubriek uit het meinummer van hetjaar 2000. 

5 De laatste 10 jaar is er 
^ niet zoveel veranderd. 

"TTT Elk jaar verschijnen 
1 3 0 ^og s^^^ds voldoende 

bijzondere poststempels 
waar de verzamelaar mee 
uit de voeten kan. De 
beursenveloppen geeft 
TNT Post niet meer uit, 

tend aan (de ambtenaar) 
van de PTT (nu TNT) toe
gestaan om te stempelen. 
Dat is allemaal verleden 
tijd. De kosten die TNT 
maakt, wegen niet meer 
op tegen de baten en de 
enige manier om de TNT
service van het ontwerpen 

poststukken ter stempe
ling naar de Collect Club 
in Groningen te zenden. 
Domweg omdat de 
stempels daar niet zijn. Er 
is geen sprake van onwil 
door TNT. In sommige 
gevallen wordt er nog wel 
eens iets gestempeld wan

T H E 

SN0W2000^ 

De beursenuelop is niet meer... 

neer de dienst dat toelaat 
en wanneer de stempels 
daar aanwezig zijn. 
Ik kreeg veel vragen over 
het stempel met de haring 
en wittebrood uit het vo
rige nummer van Filatelie. 
Zie pagina 90. 

Stempel voor de 98e 
filatelistendag 
Op de Filateliebeurs 
in Loosdrecht waren 
vorige maand meerdere 
stempels in gebruik. Ik 
berichtte u al over het 
beursstempel, maar er 
was ook een stempel in 
gebruik ter gelegenheid 
van de 98e filatelisten
dag. In het stempel 
zien we het logo van 
het Nationaal Fonds 
Kinderhulp. Een deel 
van de opbrengst van de 
gelegenheidsenveloppen 
gaat naar het Fonds. 

^SVatel^^ 

Het nieuiüste bijzondere 
poststempel 

KNJpost 
Een vast item in het 
maandblad was de 
berichtgeving over de 
stempeling van Kerst en 
Nieuwjaarspost. Deze 
artikelen zijn niet van 
mijn hand, maar ik volg 
ze wel met veel belang
stelling. Collega Frans 
Hermse heefi: daar een 
rol in. Naamsverande
ringen van PTT Post via 
TPG Post naar TNT Post 
hebben ervoor gezorgd 
dat er kort achter elkaar 
vele veranderingen waren 

ML 
t^TTTPost 

'1'PTTOST 

in de stempelclichees die 
met name in die periode 
zijn ingezet. Het gaat hier 
om machinestempels 
en niet over bijzondere 
poststempels, maar toch 
vermeldenswaardig. In de 
jaren 80 was het mogelijk 
om schriftelijke verzoe
ken in te dienen aan alle 
sorteercentra voor stem
peling van poststukken 
met bijzondere stempel
vlaggen. Tegenwoordig 
worden die bijzondere 
stempelvlaggen niet meer 
gebruikt. Jaarlijks kwa
men de vlaggen "Koop 
zomerzegels", "Prinses 
Beatrixfonds" en tijdens 
de KNJperiode waren 
"Prettige Feestdagen" en 
"Gelukkig Nieuwjaar" 

Nieuwe dagtekening
stempels 
De grootste verandering 
in de geschiedenis van het 
Nederlandse poststempel 
vond plaats in 2007. De 
metalen poststempels die 
de firma Raab al jaren le
verde, werden vervangen 
door rubberen stempels 
van de firma Colop. Er 
waren twee belangrijke 
aspecten die daarbij een 
rol speelde. Veel grote 
postkantoren werden 
gesloten en er Icwamen 
veel servicepunten of 
agentschappen voor 
terug. Dat betekende dat 
er veel nieuwe stempels 
in korte tijd gemaakt 
moesten worden, omdat 
de straatnaam (het adres) 
van de vestiging in het 
stempel vermeld staat. 
Ook zijn er vaak mutaties 
omdat servicepunten 
sluiten en weer nieuwe 
worden geopend. De me
talen stempels van Raab 
zijn zeer degelijk en kun
nen tientallen jaren mee, 
maar zijn ook duur in de 
aanschaf. De Colopstem
pels zijn veel goedkoper. 

mailto:k.verhulst@ziggo.nl
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Een oude stempelulafl in gebruik in 2010 tijdens de KNJ-pcriode 

Voorafgaand aan de in
voer in 2007 werd een jaar 
eerder getest met diverse 
teststempels. 

Een tweede aspect voor 
de invoer van de nieuwe 
stempels was dat de 
nieuwe stempels schoner 
zijn. Zonder vuile handen 
te maken kan de datum 
worden verzet. De da
tumradertjes van de oude 

Raabstempels kwamen 
vaak vast te zitten omdat 
deze stempels niet goed 
schoon werden gemaakt. 
Het lulcte vaak niet om 
deze stempels met schone 
handen te verzetten. 
De nieuwe stempels wor
den niet bij één stempel-
fabriek gemaakt, maar bij 
verschillende. Het gevolg 
is dat er een wildgroei is 
ontstaan aan dagteke-

£r IS een unldflroei oon dafltekeningstempels ontstoan 

en rolstempels in gebruik, 
maar op de postkanto
ren, servicecentra en bij 
de businessbalies zijn 
de nieuwe stempels in 
gebruik. 

Soms iDordt er een Jout flemaalrt en ujordt een meuw stempel besteld om 
de Jout te herstellen 

Sandd heeft een eigen poststempel 
m gebruik, hier op een mailing 

uan de Postcode Loterij Overigens 
IS de postzegel op de enuelop 

gedrulrt 

ningstempels. De lay-out 
is over het algemeen wel 
gelijk, maar grootte en 
kleur van de inkt verschil
len. Er is ook geen cen
trale administratie meer, 
waardoor niet bekend 
is welke TNT-stempels 
in Nederland in gebruik 
zijn. Overigens zijn niet 
alle Raab-Stempels ver
vangen, op sorteercentra 
zijn nog hamerstempels 

De toekomst 
Wat brengt ons de toe
komst? Door de markt
werking zijn er meerdere 
postbedrijven actief op 
de Nederlandse Markt 
en de verwachting is dan 
ook dat deze bedrijven 
postzegels gaan uitge
ven en bijbehorende 
poststempels. Of er ook 
gelegenheidstempels 
zullen verschijnen is niet 
bekend. De verwachting 
is dat TNT dat wel blijft 
doen en daarmee zal deze 
rubriek in dit maandblad 
ook blijven bestaan. 

HIOÏBIANO MEOERLANO 

l/^^^^{^ 
De Raabstempels zijn nog met uan het toneel verdwenen, de lelijke 

pcnuernietiging trouujens ook niet... 

Hogeschool 
filateiie-

dagen 

in Velp bij 
Arnliem 

. Het "JO TOUSSAINT" 
toernooi 

* nationale en internatio
nale handelaren (ook 
ledenvan de NVPH) 

* meer dan 80 meter 
tafelverkoop 

* ansichtkaarten, 
numismatiek 

* het postzegel winkeltje 
van de Globe" 

* gratis taxatie Leopard! 

* info stand* 

* propaganda tentoon
stelling 

* programmaboekje te
vens entree C 2,00 

v̂ ' é VAN HALL 
URENSTEIN 

R M ten Hoedt 026 3230947 
r tenhoedt01@upcmBil nl 

www deglobe devieratroam nl 

Het evenement vindt plaats m 
Hogeschool Van Hall Larenstein 
Larensteinselaan 26a 
6882 CT Velp (bij Arnhem) 

Zeer goed bereikbaar (bij de A12), 
Bushalte en station VELP op loopafstand 

Gratis ruime parkeergelegenheid 
PiiuttihtiliHi! „Leßparäi 

De Apeldoornse |jm[ 
Postzegelhandel H^l ' ^ o ^ 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
TeL(055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 10.00-17.30 uur, 
nnaandag gesloten. 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ('QS 
6950 AA Dieren ^ 
Tel 0313-419041 
Fax 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart nl 

ADVERTEREN IN FILATELIE? 
Bel Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 
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ASSENDELFT ® 2011 

ARTIKEL 78 -VERVALSINGEN VAN DE EERSTE NEDERUNDSE LUCHTPOSTZEGELS 
(NVPH CAT. LP1 TOT EN MET 3) 

De eerste drie Nederland
se luchtpostzegels zijn 
ontworpen en gesneden 
in hout door Chris 
Lebeau, ontwerper van de 
bekende 'Vliegende duiP 
serie. 
Van deze houtsnede zijn 
clichés gemaakt, waarna 
deze zijn gedrukt in 
hoogdruk (boekdruk), 
duidelijk te zien aan de 
zogenaamde kraalranden 
om het drukbeeld. 
De kamperforatie iiVi is 
niets bijzonders. 
Echter van deze zegels 
bestaan vervalsingen ge
drukt in hoogdruk (boek
druk). Deze zijn slecht 
gekopieerd en bijgewerkt 
in de tekening. 
Opvallend is dat het pa
pier bijna gelijk is aan het 
origineel en de tanding 

eveneens kamtanding 
121/2. 
De drukkleuren van de 
vervalsingen zijn niet zo 
veel verschillend van de 
originele. De rode kleur 
van de 10 cent is lichter. 
Dit komt ook door het 
meer 'open' zegelbeeld. 
Bij de 15 en 60 cent 
vervalsingen is het 'open' 
zegelbeeld opvallender. 
Van een bevriende verza
melaar/handelaar kreeg 
ik de vervalsingen ter 
vergelijking, vandaar deze 
publicatie. 
Van ieder zegel heb ik 
een vergroting gemaakt. 
Afbeeldingen i, 2 en 3 
zijn de echte zegels van 10 
cent, 15 cent en 
60 cent. Afbeeldingen 4, 
5 en 6 zijn de vervalste 
zegels van 10 cent. 

15 cent en 60 cent. Van de 
zegels, echt en vals, heb 
ik de bovenste rand met 
het woord NEDERLAND 
en de onderste rand met 
LUCHTPOST uitvergroot 
en het echte als het valse 
onder elkaar gemonteerd. 
De verschillen in tekening 
zijn duidelijk herkenbaar. 
Bij het woord NEDER
LAND zijn de arceringen 
en tussenliggende lijntjes 
bij de vervalsingen of 
veranderd of soms ver
dwenen. 
Bij het woord LUCHT
POST zijn zeer duidelijke 
verschillen te zien. De 
fijne gegolfde (punt)lijn-
tjes van de originele zijn 
bij vervalste doorlopende 
lijnen geworden, vele 
zelfs totaal anders. 
Als u de vergrotingen 

met elkaar vergelijkt, ziet 
u direct de verschillen 
(a-nummer is origineel en 
b-nummer is vervalsing); 
10 cent - afb. ia met 4a en 
afb. ibmet4b; 
15 cent - afb. 2a met 5a en 
afb. 2b met 5b; 
60 cent - afb. 3a met 6a 
en afb. jb met 6b. 

Verder heb ik de bekende 
duif uitvergroot. Bij de 
echte zegels is dit duide
lijk een duif, bij de verval
sing is dit een vliegend 
monster geworden. 
Omdat er ook verschillen 
in de waarde en het woord 
CENT zijn, heb ik alleen 
de waarde 60 en CENT 
uitvergroot. De kleur 
blauw laat dit beter zien 
dan de andere kleuren. 
Bij de originele zijn de 

cijfers wat hoekig en bij 
de vervalsing ronder. Het 
woord CENT is bij de 
originele vrij strak van 
tekening, bij de vervalsing 
zijn dit rondere vormen 
en vooral de midden balk 
van de E is plomp en met 
uits tulpingen. 

Hoeveel vervalsingen 
er zijn gedrukt is niet 
bekend. Maar dat dit een 
vrij grote hoeveelheid is 
geweest, is wel duidelijk 
als men weet dat een per-
foratiekam een nogal dure 
aangelegenheid is om te 
laten maken. Heden ten 
dage zou dit ongeveer 
10.000 euro kosten. 

AJb. 1 -10 cent - oriflineel (NPH nr LPi) Ajb. 2 -15 cent - origineel (NPH nr LP2) 

Afb. 4-10 cent- uervolsma (NPH nr LPi) Ajb 5-15 cent-vervalsing (NPH nrLP2) Afb 6-60 cent-verualsmg (NPH nrLPj) 

132 Ajb.g-zigdwaarde-
60 cent (origineel) 

Ajb 10 - zegelivaarde-
60 cent (vervalsing) 

Ajb 7 - duijlichaam-
origineel zegel 

Ajb. S - duijlichaam -
vervalst zegel 
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Afb ia  uitvergroting origineel 
(NPH nr LPi) 

Afb 4a  uitvergroting vervalsing 
(NPH nr LPi) 

Afb ib  uitvergroting origineel 

Afb 4b  uitvergroting vervalsing 

Ajb ia  uitvergroting origineel 
(NPH nr LP2) 

Afb 5auitvergroting 
vervalsing (NPH nr LP2) 

Afb 2b  uitvergroting origineel 

f  . * i q r a 
"% ^ ^ ^ p w f t ' m:T^m 

Afb 6a  uitvergroting vervalsing 
(NPHnrLPj) 

Afb 5b  uitvergroting origineel 

Afb 6b  uitvergroting vervalsing 
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NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: JOHN DEHE 
BUITENLANDSE BLADEN: EDWIN MULLER 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Feestje 
Wie jarig is krijgt cadeau
tjes, maar in de wereld van 
de filatelie gaat het vaak 
anders. De Nederlandse 
Vereniging van postze
gelverzamelaars van het 
vorstendom Liechtenstein 
(NVPVL) vierde in 2010 
haar veertigste verjaardag 
en verraste haar leden met 
een prachtig en inspire
rend boekwerkje. René 
de Winter schreef het, de 
drukker blijft onvermeld, 
maar ook die leverde 
prachtwerk af. Zo kleurrijk 
en verzorgd als de zegels 
van het kleine vorsten
dom, zo mooi werd ook 
dit boekje. 

Liechtenstein-filatelie 
een kennismaking 

n 

Het bevat posthistori
sche informatie over het 
Liechtensteiner postwezen 
en over voorfilatelistische 
stukken, maar het belicht 
vooral de postzegels. Die 
werden voor het eerst 
uitgegeven in 1912, na 
de totstandkoming van 
het Postverdrag tus
sen Liechtenstein en 
Oostenrijk in igii. Ook 
luchtpost, dienstzegels en 

- portzegels, poststempels, 
= fdc's en maximumkaarten 
2! passeren de revue. De 
=* laatste bladzijde van het 
= boekje geeft een aantal 
^ tips voor het opzetten van 
;t! een Liechtenstein-verza-
™ meling. Een landenverza-
™ meling, opgezet vanaf een 
2 zelfgekozen jaar, behoort 
^ uiteraard tot de moge-

. ^ - lijkheden. Liechtenstein 
1 J ^ is een land dat kennelijk 

niet van postzegels hoeft 
te leven en heeft een be
scheiden uitgiftebeleid. Je 
kunt dit land nog gewoon 
compleet krijgen, al zitten 

er natuurlijk een aantal 
dure 'jongens' tussen. 
Je kuntje binnen het 
verzamelgebied van dit 
vorstendom ook in allerlei 
thematische richtingen 
specialiseren (vorstenhuis, 
natuur, geschiedenis, 
enz.). De NVPVL heeft een 
eigen nieuwtjesdienst, 
waardoor de leden geen 
uitgifte hoeven te mis
sen en dure bankkosten 
kunnen besparen. Voor 
verdere studie presenteert 
De Winter een handig 
literatuurlijstje, waarmee 
u ongetwijfeld terecht 
kunt in onze onvolprezen 
Bondsbibliotheek. 

Swingend 
Drie aardige artikelen in 
het november-december 
nummer van Brepost, het 
periodiek van de postze
gelvereniging Breda: golf 
touw en rampenpost. 
In januari 1991 besloten 
Leon Vanverre (Antwer
pen) en Rob van Tuyl 
(Alphen aan den Rijn) een 
verzamelclub op te rich
ten, genaamd Swing Time 
Philately. Destijds bleken 
er diverse mensen geïn
teresseerd te zijn in het 
verzamelen van postzegels 
waarop het golfen is af
gebeeld. De verzamelclub 
richtte zich op een groep 
van ca. 25 gelijkgezinde 
verzamelaars. Dat aantal is 
thans bijna verviervoudigd 
en de leden komen nu uit 
vele landen en hebben zes 
jaar intensief aan gewerkt 
aan een compleet geïllu
streerde golfcatalogus. De 
leden krijgen ieder jaar de 
aanvullingspagina's met 
de allernieuwste uitgiften 
en ontvangen een Infor
matie-bulletin. Binnen 
Swing Time Philately is 
ook een honkbaltak actief 
De verzamelclub is negen 
jaar in de slag geweest 
met de PTT, later TNT 
Post om te komen tot een 

Nederlandse golfpostzegel 
en uiteindelijk is vorig jaar 
in samenwerking met de 
NGF de eerste golfzegel 
uitgegeven in een oplage 
van 2 miljoen. Meer info: 
robuantui/l(5)planet.nl 
In de zesde aflevering van 
zijn thematische serie 
verkent secretaris Daan 
Touw de filatelistische 
mogelijkheden van touw: 
een springtouw, verpak
kingsmateriaal en het 
koord van een posthoorn 
komen langs. W Loomans 
schreef (in samenwerking 
met Rian van Loon) een 
verhaal over een mooi 
stukje rampenpost uit 
1915. Het stuk raakte be
schadigd door een brand 
aan boord van de ss Rot
terdam, het vierde stoom
schip met die naam van 
de Holland Amerika Lijn. 
Tijdens de Eerste Wereld
oorlog (1914-1918) kon de 
Rotterdam aanvankelijk de 
dienst op Amerika blijven 
onderhouden omdat Ne
derland neutraal was, dus 
buiten de oorlog bleef In 
1915 brak op weg van New 
York naar Rotterdam in 
een van de ruimen brand 
uit. De brand leek bij 
aankomst op 2 september 
in de haven van Rotterdam 
bedwongen te zijn, maar 
laaide bij het openen van 
de luiken weer op. Een 
deel van de meegeno
men post ging daardoor 
verloren, maar een door 
bluswater en vuur bescha
digd postwaardestuk werd 
toch bezorgd bij de familie 
van de auteur. Misschien 
binnenkort ook te lezen/ 
zien op de website? http:// 
www.postzegelvereniging-
breda.eu 

Meer dan kaarten 
De 104e uitgave van het 
Bulletin van de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie is niet alleen 
bijzonder kleurrijk, maar 
ook behoorlijk informa
tief Het blad blikt terug 
op een succesvol vereni
gingsjaar, maar richt ook 
de blik op de toekomst. 
Er wordt druk gespecu
leerd over veranderingen 
in (PIP) reglementen en 
nagedacht over de grenzen 
van wat er mogelijk is 
met persoonlijke zegels. 
'Met het stijgende aantal 
persoonlijke en private 
postzegels moeten er ook 

duidelijke regels komen 
wat en hoeveel er van deze 
zegels toegestaan kan 
worden in tentoonstel
lingscollecties. Het idee 
bestaat dit gelimiteerd toe 
te staan als de zegels aan 
drie belangrijke criteria 
voldoen: 
- Ze moeten uitgegeven 
zijn door een officieel toe
gelaten postale dienst. 
- Het moet een onderwerp 
betreffen van algemeen 
belang. 
- Algemeen aangeboden 
en toegankelijk zijn. 

sluiten in Munster. In wer
kelijkheid was dit verdrag 
één van de elf verdragen 
die in Munster werden 
gesloten, die bekend staan 
als de Westfaalse Vrede. 
Deze maakte een eind aan 
de heftige dertigjarige 
godsdienstoorlog die in 
1618 in Duitsland tussen 
de Protestantse vorsten 
en de Habsburgse keizer 
uitwas gebroken, waarbij 
delen van Duitsland 
compleet verwoest wer
den. Onze vrede was een 
bijproduct van de grote 
onderhandelingen die in 
Munster plaatsvonden tus
sen de toenmalige grote 
landen.' Ook hier levert de 
analyse van de afbeeldin
gen op enkele schilderijen 
een aantal verrassende 
observaties op. 

Wat deze criteria betreft 
heeft onze Koninklijke 
Bond al een standpunt 
geformuleerd voor wat 
toegestaan is dat in deze 
richting gaat.' Ook be
steedt men aandacht aan 
de zegels die TNT-Post zo 
ruimhartig -maar slechts 
beperkt verkrijgbaar - op 
de markt brengt. De 
redactie staat ook stil bij 
het spectaculaire resultaat 
van de laatste kinderpost
zegelactie. 
Het leerzame zit voor 
mij vooral in de vaak 
verrassende achtergrond
informatie bij bepaalde 
zegeluitgiften. Zo worden 
in dit Bulletin enkele be
kende schilderijen nader 
geanalyseerd en 
leggen Ronald van der 
Leeden en Henk Salet de 
taal van de molens uit, 
uiteraard aan de hand 
van zegels en maximum
kaarten. Edward Froon 
staat stil bij de Vrede van 
Munster. VVe zijn allen op
gegroeid in een tijd waarin 
we in de geschiedenisles
sen onderwezen kregen, 
dat wij Nederlanders in 
een heroïsche tachtig jaar 
durende oorlog die Span
jolen hadden verslagen. 
Ze moesten wel met ons 
in 1648 een Vredesverdrag 

Gevarieerd en op niveau 
Verenigingsblad van de 
's-Hertogenbossche 
Filatelisten Vereniging 
Hertogpost, is onge
twijfeld een van de beste 
Nederlandse 'clubbladen'. 
Keurige vormgeving, 
gevarieerde inhoud, 
artikelen op niveau. Dat 
alles is vooral de verdien
ste van redacteur Huber 
van Werkhoven. Hij moet 
zeeën van tijd hebben voor 
zijn filatelistische hobby, 
want tussen al die vereni
gingsbladen door schreef 
hij ook nog een prachtig 
boekwerk over de Bossche 
post in oorlogstijd: Post-
verkeer in barre tijden. 
In het decembernummer 
van Hertogpost staan drie 
artikelen van zijn hand: 
een interview met Ton 
Houdijk, verenigingslid en 
ex-politieagent, onder het 
motto 'Vogels van allerlei 
pluimage kom je tegen in 
de volière van onze ver
eniging'. Houdijk vertelt 
een mooi verhaal, waarin 
Molukkers (de treinkapin
gen in de jaren zeventig), 
Israëliërs en Palestijnen de 
revue passeren. 
Een tweede artikel gaat 
over de spaaracties die de 
Nederlandse regering op
zette toen er na de Tweede 

http://
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Wereldoorlog veel geld 
nodig was voor de weder
opbouw van ons land. Om 
te voorkomen dat de be
volking te veel geld uitgaf 
stelde de regering de Nati
onale Spaarraad in, die het 
sparen moest bevorderen. 
De Rijkspostspaarbank 
(onderdeel van de PTT) 
speelde daarbij een centra
le rol, de schooljeugd was 
een belangrijk doelwit. 
Plakplaatjes, spaarkaarten 
en leerzame boekwerkjes 
moesten bij de jeugd de 
spaarzaamheid stimule
ren. Nu is het beleid 180° 
omgedraaid: geld moet 
rollen, van sparen word je 
niet meer rijk. 
Intrigerend is het verhaal 
dat Van Werkhoven 
schreef bij een kaart die in 
1931 verstuurd werd van 
Groningen naar Düssel
dorf De kaart is gefran
keerd met de twee helften 
van een gehalveerde 
postzegel: de 9 cent Veth, 
roodoranje met zwarte 
opdruk. Het tarief voor de 
kaart naar Duitsland was 
in deze jaren yVi cent. De 
halvering was vermoede
lijk 'Spielerei' waarvan de 
postbeambte de aardig
heid wel inzag, maar die 
tweekleurige 9 cent is toch 
wel een buitenbeentje in 
het Nederlandse uitgif-
tebeleid. Van Werkhoven 
heeft wel een verklaring 
voor de uitgifte van deze 
bijzondere zegel, maar 
die ga ik niet verklappen, 
bovendien komt er nog 
een vervolg op dit artikel. 
Misschien binnenkort 
te lezen op de website 
van de vereniging: www. 
hert05p0st.nl? 

Jan Hintzen 
Het is geen tijdschrift of 
verenigingsblad, maar wel 
een publicatie die de aan
dacht verdient: de bijlage 
bij de januariveiling van 
Corinphila. Hierin staat de 
luchtpostcollectie van Jan 
Hintzen centraal en dan 
met name de geïllustreer
de militaire luchtpost-
bladen van Nederlands 
Indië. Hintzen heeft daar 
uitvoerig onderzoek naar 
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gedaan en er een catalogi
sering van gemaakt. Zijn 
collectie is als u dit leest 
voor een deel geveild bij 
René Hillesum en voor een 
deel bij Corinphila. De op
brengsten van de veilingen 
gaan naar de Stichting Jan 
Hintzen Publicatiefonds. 
Deze stichting zal in de 
toekomst publicaties over 
Vlissingen, postgeschie-
denis en luchtpost kunnen 
ondersteunen. 
Kees de Baar schreef als 
'uideiding' een overzich
telijke samenvattingvan 
de artikelen die Hintzen 
eerder schreef voor De 
Postzak van Po&Po en zet 
de geschiedenis, typen en 
drukkers van de versche
nen luchtpostbladen op 
een rijtje. Ook memoreert 
hij dat er plannen zijn om 
de geïllustreerde mili
taire wenskaarten, die een 
beetje in het verlengde 
van dit onderwerp liggen, 
in kaart te brengen. Deze 
Corinphila-catalogus lijkt 
me een must voor iedere 
luchtpostverzamelaar. 
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BUITENLANDSE BLADEN 

Geen echte postzegels 
maar toch.... 
Tijdens de tweede wereld
oorlog l<wam de propa
ganda tot bloei als middel 
om de publieke opinie 
(zowel in eigen land als 
bij de vijand) te bespelen. 
Uiteraard ontkwam ook de 
filatelie hier niet aan. Kijk 
bijvoorbeeld eens naar 
de uitgiften van het derde 
rijk en de Sovjet Unie 
voor en tijdens de oorlog. 

Men ging echter nog een 
stap verder. Zegels van 
de tegenstander werden 
vervalsten "geparodi
eerd" voor propagan
dadoeleinden. Deze waren 
dus absoluut niet geschikt 
voor frankering, erger 
nog het zijn niet eens 
postzegels. Toch, zo lezen 
we in de Duitse Philatelie 
van november 2010, zijn 
deze vignetten absolute 
winnaars op de huidige 
markt. Ze brengen op 
veilingen steeds meer op, 
soms zelfs boven de cata
loguswaarde. Een bekende 
zegel is een vervalsing 
van de Hitlerzegel van 12 
pf met de tekst "Futsches 
Reich" en een doods-
kop. Deze js nog relatief 
goedkoop te krijgen, maar 
andere spectaculaire ver
valsingen (van Duitse en 
Engelse zegels) gaan voor 
enkele honderden (soms 
zelfs duizenden) euro's 
over de toonbank. Het ar
tikel in de Philatelie geeft 
een fraai overzicht van 
de marktprijzen alsmede 
duidelijke kleurenafbeel
dingen van een aantal van 
deze zegels. Het artikel 
sluit af met enkele fraaie 
Propagandavignetten 
welke in Engeland waren 
geproduceerd om boven 
Noorwegen te droppen. 

Wild west taferelen 
De tweede helft van de 
negentiende eeuw was in 
de Verenigde Staten de 
tijd, dat het 'wilde' westen 
werd ontsloten. Pioniers 
trokken westwaarts naar 
de voormalige Spaanse ne
derzettingen in Californié, 
gevolgd door de opruk
kende spoorlijnen. Zo 
lang deze vitale verbinding 
er niet was, was com
municatie met het Westen 
een hele operatie. Eerst 
per boot van New York 
naar Panama, daarna per 
trein van de AÜantische 
naar de Stille Oceaan en 
ten slotte van Panama 
naar Los Angeles. Voor 
de banken in het westen 
duurde dit veel te lang. 
Drie zakenmannen in 
Missouri starten daarom 
een koeriersbedrijf dat 
gebruik maakte van ruiters 
om het ontbrekende stuk 
spoorlijn te vervangen: de 
Pony Express. La Philatelie 
Frangaise van oktober 

2010 heeft een overzichts
artikel waarin diverse 
fraaie brieven worden 
getoond die via een slim 
estafettesysteem met de 
pony express werden 
vervoerd. De dienst was 
overigens prijzig, zeker 
voor die tijd. Er moest 1-4 
dollar worden voldaan, 
waarvoor een aantal zegels 
is uitgegeven. Deze tonen 
naast een ruiter de naam 
van de legendarische 
Wells Fargo bank. Het 
artikel gaat uitgebreid in 
op het functioneren van 
de dienst en toont ook de 
routes die werden gereden 
alsmede de tarieven. 

indelen van de verzame
lingen in periodes (tot 
1875, van 1875 tot 1945 
en van 1945 tot heden) 
en het opnemen van niet 
filatelistisch materiaal in 
de verzameling. Hiervan 
worden leuke voorbeelden 
gegeven zoals foto's van 
schepen en postkantoren, 
krantenknipsels uurroos
ters van posdichtingen 
etc. Doordat dit soort 
materiaal vaak lastig te 
vinden is als precies bij 
de verzameling passend, 
voegt het daadwerkelijk 
iets aan de score voor 
zeldzaamheid toe. 
In hetzelfde blad een arti-

Voorafgestempeld met 
firmaperforatie 
In de eerste Belgaphil 
van dit jaar (nummer 
21)aandacht voor de 
voorafgestempelde zegels 
met firmaperforatie. Iets 
wat overigens overbodig 
was als de postkantoren 
goed hun werk deden, dus 
dit type zegels is dan ook 
schaars. Voorafgestempel
de zegels mochten alleen 
worden gebruikt op grote 
partijen post, en eventueel 
diefstal door medewerkers 
van firma's was dus niet 
aan de orde. De perfora
tie werd in dit geval dus 
voor promotiedoeleinden 
aangebracht. Overigens 
is er vooral aandacht 
voor firmaperforaties en 
voorafstempelingen los 
van elkaar, en veel minder 
voor de combinatie. Het 
resultaat is in elk geval 
een goede kennismaking 
met het Belgische systeem 
van voorafstempelingen 
dat van 1894 tot en met 
1997 in gebruik was. De 
firmaperforaties komen er 
iets minder gedetailleerd 
vanaf 
Verder in dit nummer een 
artikel naar aanleiding van 
een presentatie van Leo de 
Clerq, waarin ideeën wor
den gepresenteerd voor 
een andere benadering van 
de postgeschiedenis verza
meling zoals deze recent 
in de FIP reglementen zijn 
opgenomen. Belang
rijke wijzigingen zijn het 

kei dat (ogenschijnlijk toe
vallig) deze aanpak mooi 
illustreert. Hierin wordt 
de spoorweglijn 132 fraai 
op filatelistische wijze 
beschreven. Het betreft 
de spoorlijn Charleroi-
Walcourt-Vireaux. Naast 
de nodige poststukken 
met stationsstempels 
en trajectstempels (geen 
eindeloze reeks pakketfor
mulieren dus) wordt een 
en ander geïllustreerd met 
een oude dienstregeling, 
een kaartje van het traject 
en een aantal fraaie an
sichtkaarten van stations. 

Het staat er gekleurd op 
Heeft u ook zegels in uw 
verzameling met de kleur 
"pigeon blood"? In de 
American Philatelist van 
november 2010 staat een 
heel artikel over kleuren 
van postzegels, en waar
om deze het onderdeel 
van de zegel zijn waar
over de meeste discussie 
bestaat. In de oertijd van 
de postzegel werd de inkt 
nog gewoon in de druk
kerij zelfgemaakt. Het 
pigment werd gemalen, de 
kleuren werden gemengd 
met een "oplosmiddel" en 
dit in een hoeveelheid die 
net genoeg was voor één 
oplage. Geen wonder dus 
dat van bepaalde zegels | 
vele verschillende kleur-
tinten bestaan. Alleen een 
kleurkaart biedt uitkomst 
voor het onderscheiden 
van een bepaalde kleur. 

http://hert05p0st.nl


Maar zelfs dan blijven er 
problemen bestaan. In 
de eerste plaats kennen 
de internationale catalogi 
geen standaard wat betreft 
kleurnamen. Daarnaast is 
er sprake van de degra
datie van kleuren. Zo kan 
een oranje zegel gebaseerd 
op een ijzerhoudende 
kleurstof na verloop van 
tijd verlopen naar bruin 
doordat het ijzer overgaat 
naar een andere chemi
sche toestand. Ook de 
invloed van licht is groot 
(tip bewaar zegels en 
kleurkaart beiden niet in 
het licht). 

Nog meer chemie 
Het oktobernummer van 
de American Philatelist 
biedt ons nog meer che
mie. Al sinds 1974 wordt 
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in Amerika geëxperimen
teerd met zelfldevende 
zegels. Het verzamelen 
van deze zegels heeft heel 
wat voeten in de aarde. 
Afweken met water werkt 
niet, lostrekken betekent 
dat de zegels aan de al
bumbladen gaan plakken 
en netjes uitknippen zorgt 
voor uitpuilende albums. 
Peter Buüer schrijft 

hierover een gastcolumn. 
Hij begint met zijn eerste 
experimenten met een 
oplosmiddel genaamd 
Bestine (voor de chemici 
onder ons: hoofdbestand
deel heptaan). Door eerst 
de achterkant en daarna 
de voorkant van de zegel 
hiermee te bevochtigen 
komt deze los. De lijm 
wordt hierdoor minder 

krachtig maar verdwijnt 
niet geheel. De schrijver 
lost dit op door een beetje 
talkpoeder op de achterzij
de van de behandelde ze
gel te strooien. Er ontstaat 
hierdoor een mooie witte 
achterkant die niet blijft 
kleven. Natuurlijk zijn er 
ook nadelen. Heptaan is 
brandbaar en vluchtig, 
en niet geheel ongevaar
lijk voor de gezondheid. 
Bij een drogist werd de 
schrijver erop gewezen 
dat een luchtverfrisser 
op citroenbasis ook goed 
werkt bij het verwijderen 
van stickers. Deze bevat 
namelijk de stof Dlimon
een, een terpeen welke 
kan worden geproduceerd 
uit citroenschillen. Terpe
nen zijn inderdaad bekend 
als een milieuvriendelijk 

alternatief voor heptaan. 
In het decembernum
mer staan de reacties op 
dit artikel. Veel positieve 
(dankbare) reacties maar 
ook waarschuwingen 
in de zin van "draag 
handschoenen"en "werk 
in een goed geventileerde 
ruimte". Daarnaast de 
opmerking dat de zegels 
in elk geval niet moeten 
weken in heptaan. Een 
lezer stuurde een aantal 
zegels op die duidelijk niet 
tegen langere blootstelling 
aan dit soort oplosmid
delen zijn bestand. Mocht 
iemand hier de proef doen 
met de luchtverfrisser, dan 
hoor ik graag de resul
taten. 

door Gert Holstege 
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BRIEFKAART MOLEN 
Vanaf 1924 tot in 1940 
heeft de Nederlandse 
PTT haar best gedaan 
om speciaal voor het 
postverkeer naar het 
buitenland briefkaarten 
te vervaardigen met af
beeldingen van specifieke 
Nederlandse stads en 
dorpsgezichten, kerken 
en andere monumentale 
bouwwerken, kastelen, 
landschappen en ook mo
lens. Doel was om deze 
specifieke Nederlandse 
bezienswaardigheden te 
promoten. Eerst (vanaf 
1924) betrof het tekenin
gen van Herman Hana 
en anderen, vanaf 1929 
werden het foto's met aan 
de adreszijde een zegel 
van 7'/2 cent Koningin 
Wilhelmina type Veth. De 
7'/2 centzegel vertegen
woordigde het briefkaart
tarief buitenland. Nadat 
de Duitse bezetter in 1940 
de verkoop van postzegels 
en postwaardestukken 
met een zegelafbeelding 
van Koningin Wilhel
mina uit de verkoop had 
genomen, stopte ook de 
verkoop van deze geïl
lustreerde briefkaarten. 
Door dit plotselinge einde 
van de verkoop, bleef een 
relatief grote hoeveelheid 
van deze briefkaarten 
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m voorraad. De zegels 
emissie Veth werden per 
I april 1944 ongeldig voor 
frankering verklaard, 
dus ook de briefkaarten 
met de fotoafbeeldingen. 
Na de oorlog waren de 
fotokaarten nog steeds in 
voorraad. PTT besloot de 
kaarten niet te vernieti
gen, maar te bestemmen 
voor het binnenlandse in 
plaats van het buitenlands 
verkeer. Immers, direct na 
de oorlog waren er relatief 
weinig buitenlanders, dan 
wel Nederlanders die de 
behoefte voelden om hun 
buitenlandse relaties een 
briefkaart met een bijzon
der Nederlands gebouw 
of stadsgezicht te verras

sen. Daarom werden de 
7'/2centkaarten overdrukt 
met een "5", op dezelfde 
wijze als was geschied in 
1943 met de 7y2 centbrief
kaarten. Hierdoor waren 
deze fotobriefkaarten 
de enige van de emissie 
Veth die na de oorlog 
nog frankeergeldigheid 
bezaten. Aangezien deze 
fotokaarten even duur 
waren als de gewone 
interlokale briefkaarten, 
kocht het publiek ze wel. 
Nadat per i november 
1946 het interlokale brief
kaarttarief werd verhoogd 
van 5 naar 7 cent, moest 
bij het gebruik van de 
deze kaarten wel 2 cent 
worden bijgeplakt (i cent 

voor lokale brieflaar
ten). Waarschijnlijk is op 
sommige postkantoren 
deze bijfrankering al 
door de postambtenaren 
geschied. Per i juh 1948 
werden de fotobrief
kaarten echter, tezamen 
met de emissie Lebeau 
voor frankering ongeldig 
verklaard. Na die tijd ziet 
men ze af en toe nog wel 
gebruikt gefrankeerd met 
een 7 cent frankeerzegel, 
maar hier wordt een kaart 
getoond bijgefrankeerd 
met slechts 2 cent, ver
zonden op 5 januari 1955 
van Vlissingen naar Mid
delburg met een afbeel
dmg van de Houtzaag
molen in Zaandam (no. 

II van de uit 24 kaarten 
bestaande Molenserie). 
Het interlokale brief
kaarttarief bedroeg op 
dat moment inderdaad 7 
cent, maar noch de afzen
der uit Vlissingen noch de 
betrokken postambtena
ren waren op de hoogte 
van de ongeldigheid van 
de 5 centzegel. Daarom 
werd ten onrechte aan de 
geadresseerde geen port 
geheven, althans vertoont 
de kaart hiervan geen 
tekenen. Mogelijk betreft 
het hier de laatste datum 
van gebruik van een 
Vethzegel. 
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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 met door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
i-2-'ii. Veerboten, III. 
€ 1.50,1.80. Resp. m.s. Alan-
dia, m.s. Apollo. 
2i-2-'ii. Mariehamm 150 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Rusland. 
Blok € I.- (ovaal zegel). 
Portret keizerin Maria 
Alexandrovna (1824-1880). 
Op rand stadsplattegrond. 

^irc^-6t&tit4mitj^tf^,ji«—-/ 

ARMENIË 
8-io-'io. Europa, kinder
boeken. 
350 d. Kindertekening met 
drie vrouwen. 
26-ii-'io. Olympische Win
terspelen 2010 Vancouver. 
Velletje met 350, 500, 600 d. 
Verschillende afbeeldingen 
van skiërs. 
26-ii-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
870 d. Pictogrammen met 
gewichthefFer, worstelaars, 
bokser en embleem Spelen. 
26-ii-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
i.ioo d. Bal en wereldbol met 
embleem kampioenschap. 

~ 26-ii-'io. Olympische kam-
01 pioenen. 
— Velletje met driemaal 160 d. 
5 Vladimir Yegibaran (1956 
= Melbourne, boksen), Faina 
~ Melnik (1972 München, dis-
>." cuswerpen), Yuri Vardanyan 
"" (1980 Moskou, gewichthef-
- fen). 
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AZERBEIDZJAN 
i5-ia-'io. Vlinder. 
o.io m. Parnassius apollo L. 

SAMENSTELLING: ARIE N O O R L A N D 
POSTBUS 21331, 3001 A H ROTTERDAM 

AZÖRBAYCAN 
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BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-Mostar) 
i-i2-'io. Kerst. 
Tweemaal 0.70 KM. Kerstver-
sieringen: engeltje, paardje. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
24-ii-'io. Kerst. 
I.- KM. St. Nicolaas en 
kerstsok. 

BULGARIJE 
24-ii-'io. Regio Noordoost 
Bulgarije. 
Velletje met o.10, 0.50, 0.65, 
I.- L. Resp. Sveshtari-graf, 
Balchik-paleis, Srébama 
nationaal park met bloemen 
en vogel (Pelicanus crispus), 
'Stenen woud' bij Varna. 
26-ii-'io. 200e geboortedag 
Zahari Zograf (1810-1853). 
Blok 1.50 L. Portret schilder. 

io-i2-'io. Diplomatieke be
trekkingen met Cuba 50 jaar. 
0.65,1.40 L. (samenhan
gend). San Christobal-
kathedraal (Havana) met 
Cubaanse vlag, St. Alexander 
Nevski-kathedraal (Sofia) 
met Bulgaarse vlag. 
22-i2-'io. Postzegeltentoon
stelling Balkanfila in Plovdiv. 
Blok 0.65 L.Gier (Gyps 
flilvus) met prooi. 

DUITSLAND 
2-ii-'io. Serie Post 'Harte
lijke Groeten', III. 
€ 0.55, 0.55. Briefomslag 
met resp. duif, meisje met 
vleugels. 
3-i-'ii. Nationaal park 
Kellerwal-Edersee. 
€ 1.45. Rivier en bossen. 

Velletje met i", 60, 88, 97 p. 
Resp. BR Dean Goods No. 
2532, Peckett R2 Thor, L&YR 
1093 No. iioo, BR WD No. 
90662. 

j-i-'ii. Duitse schilderkunst. 
€ 0.55. Schilderij van Caspar 
David Friedrich (1774-1840) 
met wandelaar en nevel. 
3-i-'ii. Toeslagserie ten bate 
van sociale voorzieningen. 
€ 0.454-0.20, 0.554-0.25, 
0.55+0.25,1.454-0.55. 
Humoristische tekeningen 
van Vicco von Bulow 'Loriot' 
resp. 'De sprekende Hond', 
'Op de Renbaan', 'Heren in 
Bad', 'Het ontbijtei'. 

24-2-'ii. Musicals. 
I", i",i", i«, 97, 97, 97, 
97 p. Resp. Oliver!, Blood 
Brothers, We Will Rock You, 
Monthy Python's Spamalot, 
Rocky Horror Show, Me and 
My Girl, Return to the For
bidden Planet, Billy Elliot. 

; l-ürJirWMfnlriUpl>rgcn 

3-i-'ii. Frankeerzegel, 
bloemen. 
€ 0.75. Platycodon grandi-
florus. 
3-i-'ii. Zweefvliegtuig. 
€ 0.45. Vliegtuig op plateau 
Wasserkuppe in ca. 1920. 

HONGARIJE 
24-ii-'io. Hand in hand, 
kinderen. 
'Belfold' (binnen-
land)-)-ioo Ft. Kindertekening 
twee handen op envelop. 

ESTLAND 
i-i-'ii. Euro 10 jaar. 
€ I.-. Munt waarop landkaart. 

Ol 

Ol 

o 
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io-i2-'io. Olympische histo
rie, Rome i960. 
Blok 500 Ft. Portret schermer 
RudolfKärpäti (1920-1999), 
winnaar gouden medaille. 
Op rand Hongaarse sport
lieden die ook een gouden 
medaille in Rome hebben 
gewonnen. 

FRANIOUJK 
io-i2-'io. Dienstzegels 
Unesco*. 
€ 0.75, 0.87. Resp. Alhambra 
in Granada (Spanje), alpaca 
(Vicugna pacos). 

GROOT-BRITTANNIË 
i-2-'ii. Locomotieven, I. 

JERSEY 
8-2-'ii. Europa, bossen en 
bomen. 
39> 45> 55' 80 p. Resp. Betuia 
pendula, Quercus robur, 
Fagus sylvatica, Tilia cordata. 
De zegels van 45 en 55 p. met 
Europa-opschrift. 
8-3-'ii. Belangrijke vrouwen. 
36, 45, 60, 72 p. Resp. bal
letdanseres Margot Fonteyn 
(1919-1991), verpleegster 
Florence Nightingale (1820-
1910) met lamp, natuur- en 
scheikundige Marie Curie 

(1867-1934) met laborato
riumbekers, weldoenster 
Moeder Teresa (1910-1997). 

KROATIË 
i-i2-'io. Kroatische journa
listenvereniging IOC jaar. 
3.10 kn. Tekstregels. 

Kepüïlï lca' 
iHrTBtBia 
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6-i2-'io. Nieuwjaar. 
1.60 kn. Boom en sneeuw
vlokken. 

LETLAND 
3-i2-'io. Kerst. 
0.35, 0.60 Lvl. Resp. meisje 
bij versierde kerstboom, 
jongen met pakje in sneeuw 
met vogel. 

MALTA 
i-i2-'io. Eerste Maltezer 
postzegel 150 jaar geleden. 
Blok € 2.80. Zegel-op-zegel 
'Ap Yvert i (i860). 
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MOLDAVIË 
3-ii-'io. Nationale symbo
len. 
1.20, 4.50 L. (ook samenhan
gend). Resp. staatswapen, 
vlag. 

30-ii-'io. Prehistorische 
dieren. 
0.85,1.-, 1.20, 4.20 L.; 
velletje met 1.20,1.50, 5.-, 
8.50 L. Resp. Mammuthus, 
Ursus spelaeus, Panthera 
spelaea, Bison; Pontocerus, 



Anancus, Stephanorhinus, 
Homotherium. 

7-i2-'io. Kerst. 
1.20 L.; blok5.40 L Resp. 
engel met jongen en be
sneeuwde huizen, kathe
draal. 

MONACO 
4-i-'ii. 100 jaar Monegaski
sche grondwet, 
t 0.53. Akte en prinselijk 
paleis. 
4-i-'ii. Internationale katten-
tentoonstelling. 
€ 0.87 Egyptische mau. 

i2-i-'ii. Juan Manuel Fangio 
(1911-1995). 
€ 0.95. Portret Argentijnse 
autocoureur met racewagen. 
i2-i-'ii. 500-mijls race van 
Indianapolis. 
€ 1.35. Historische en heden
daagse racewagen. 

i2-i-'ii. Monte Carlo Rally 
100 jaar. 
€ 1.40. Historische en heden
daagse auto met rallybord. 
20-i-'ii. Zeelaboratorium 
IAEA*, 50 jaar in Monaco. 
€ 0.87. Onderwaterbeeld 
met vissen en embleem 
organisatie. 
20-i-'ii. Duurzame energie. 
€ 1.80. Windmolens met hui
zen, bomen, waterstroom, 
bruggetje en zon. 

28-i2-'io. Nationaal park 
Svyati Gori. 
Velletje met i.-, 1.50,1.50, 
2.-. Hr. Resp. vlinder 
(Zerynthia polyxena), 
vogel (Luscinia svecica), 
otter (Lutra lutra), schildpad 
(Emys orbicularis). Doorlo
pend beeld met bloemen en 
bomen op rand. 

POLEN 
30-i2-'io. 'Ik hou van jou'. 
Zl. 1.55. Vliegtuig, hart, 
wolken en tekst. 

ROEMENIE 
i7-i2-'io. Roemeense we
reldnoviteiten, I. 
3.-, 4.30, 5.-, 8.10 L. Resp. 
houten mijnwagen van Brad, 
horizontale wielmolen, vul
pen met portret van uitvinder 
Petrache Poenaru {1799-
1875), aerodynamische auto 
met portret van ontwerper 
Aurel Persu (1890-1977). 

RUSLAND 
25-ii-'io. 200e geboortedag 
Nikolai Ivanovich Pirogoff 
(1810-1881). 
Blok 20.- r. Portret grondleg
ger moderne chirurgie. Op 
rand Rode Kruisvlag en arts 
en verpleegster met patient. 

29-ii-'io. Vliegschool Kat-
chinsky 100 jaar. 
15.- r. Schoolembleem. 

OEKRAÏNE 
i7-i2-'io. Wijnproductie. 
1.50 Hr. Druiventros 
cabernet-sauvignon. 

i-i2-'io. Kerst en Nieuwjaar. 
10.50 r. Kerstman met brief 
en deel Russische vlag. 

SLOWAKIJE 
i7-i-'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie. 
€ 0.80. Chemische symbolen. 

28-i-'ii. Cultureel erfgoed. 
€ 0.70. Beeld van Sint-Joris 
en de draak uit kerk in Sväty 
Jur. 

WIT-RUSLAND 
i6-i2-'io. Mirskiy-kasteel. 
Blok 5.000 r. Kasteel in Mir 
met doorlopend beeld op 
rand. 

27-i2-'io. Bedreigde planten. 
'H', 'P' (ook samenhangend). 
Resp. Primula eliator. Orchis 
ustulata. 

IJSLAND 
27-i-'ii. WWF'* 50 jaar, 
bedreigde vogels. 
Tweemaal 'Bréf Innenlands 
50g' (75.- kr.), tweemaal 
'Bréf till Evrópu 50g' 
(165.- kr). Resp. Branta leu-
copsis, Anas strepera, Anser 
albifrons, Melanitta nigra. 

27-i-'ii. Zeehonden, II. 
'Bréf Innenlands loog' 
(90.- kr), 'Bréf utan Evrópu 
50g' (220.- kr.), resp. Phoca 
hispida, Halichoerus grypus. 

BUITEN EUROPA 
AITUTAia 
9-i2-'io. WWF*, vis. 
80, 90 c , $ i.io, 1.20. Resp. 
Cephalophohs sonne-
rati, Cephalophohs argus, 
Cephalophohs sonnerati, 
Cephalophohs argus. Alle 
zegels met beeldmerk WWF. 
Melanitta nigra. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
27-9-'io. Komedieserie 'De 
drie Stoogies'. 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende afbeeldin
gen uit films Stoogies als: 
mijnwerkers met houweel en 
schep, schilders, chirurgen, 
met honkbalknuppels. 
i8-io-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
Velletje met zesmaal $1.50; 
blok met tweemaal $ 6.-; 
blok met tweemaal $ 6.-. 

Resp. wedstrijd Nederland-
Uruguay met spelers 
Maximiliano Pereira (1984), 
John Heitinga (1983), 
Edinson Cavani (1987), Mark 
van Bommel (1977), Martin 
Caceres (1987), Giovanni 
van Bronckhorst (1975); 
Uruguay-coach Oscar Taba-
nez (1947), vlag op bal, coach 
Bert van Marwijk (1952), vlag 
op bal. 

ARGENTINIË 
iS-g-'io. Nationale biblio
theek 200 jaar. 
$ 1.50. Boeken. 
25-g-'io. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Portugal 2010. 
Velletje met tweemaal $ 5.-; 
blok $ 10.-. Resp. Vuurto
rens bij Querandi (Buenos 
Aires) met kaart, Santa Marta 
(Lissabon); detail van tegel 
met engeltje en bloemen. 
Doorlopend beeld op rand. 
Beeldmerk tentoonstelling 
op randen van velletje en 
blok. 

g-io-'io. Wereldpostdag, 
eerbetoon aan postbode. 
$ 1.50. Postbode en wereld
kaart. 
i6-io-'io. Weerstations. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Oostenrijk. 
Velletje met tweemaal $ 5.-. 
Meteorologische stations 
in resp. Weens stadspark, 
botanische tuin in Buenos 
Aires met landkaart. Op 
rand landschappen in beide 
landen. 
i6-io-'io. 'De kracht van het 
werk', eerbetoon aan Argen
tijnse arbeiders. 
$ 1.50. Monument 'Canto de 
Trabajo' van Rogelio Yrurtia 
(1879-1950). 

i3-ii-'io. Kerst. 
$ 1.50. Schilderij 'Het Kind 
van Bethlehem' van Aldo 
Severi (1928-2005). 

$ 1.50. Landkaart met plaat
sen van grote centrales. 

ARUBA 
i7-ii-'io. Vogels. 
Tienmaal 200 c. (samen
hangend) Falco sparverius, 
Icterus icterus, Mimus gilvus, 
Ardea alba, Aratinga perti-
nax, Pelecanus occidentalis, 
Athene cunicularia, Coereba 
flaveola, Caracara cheriway, 
Chlorostilbon mellisugus. 

30-ii-'io. Caribische octo
pussen. 
100,175, 255, 300 c. Ver
schillende octopussen. 

BAHREIN 
i6-i2-'io. Nationale Dag. 
100, 200, 250 fils. Portret ko
ning Hamad Bin Isi Al Khali
fa ((1950) en vogelfiguur met 
resp. mensen en stembus 
en biljet, balansweegschaal, 
bank met papieren en pen. 

BHUTAN 
i-ii-'io. Koning Jigme 
Khesar Namgyel Wangchuk 
(1980) twee jaar geleden 
gekroond. 
Velletje met zesmaal 10 nu.; 
velletje met zesmaal 10 nu.; 
velletje met zesmaal 10 nu.; 
velletje met driemaal 50 nu.; 
blok 20 nu. Koning met resp. 
sporten, bevolking, bevol
king; portretten; portret met 
doorlopend beeld op rand. 

27-ii-'io. Federale elektrici
teitsdraad 50 jaar. 

BOLIVIA 
2-i2-'io. Cochabamba 200 
jaar. 
5.-, 9.- Bs. Resp. ossenkar 
met palmboom en kathe
draal, standbeeld. 
2-i2-'io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
2.50, 5.- Bs. (samenhan-



gend). Andes condor (Vultur 
gryphus), helconiabloem. 
Doorlopend beeld met 
parlementsgebouw op ach
tergrond. 

2-i2- ' io. JWilitaire ingeni-
eursschool. 
7.- Bs. Gebouw en borst
beeld. 

a- i2- ' io . i6e Boliviaanse 
Spelen. 
1.50, 9.- Bs. Resp. embleem, 
sporter. 
2-i2-'io. Boliviaanse filatelis-
tische organisatie 38 jaar. 
3.50 Bs. Bloem. 

BOTSWANA 
2010. Wereldkampioenschap 
voetbal 2010 Zuid-Afrika. 
Sapoa* gezamenlijke uitgifte 
met Mauritius, Zuid-Afrika, 
Zambia, Swaziland, Zim
babwe, Namibië, Malawi, 
Lesotho. 
i . io P. Mascotte met lui
paard, silhouet van speler, 
bal en vlag. 

BRAZILIË 
30-i i - ' io . Prettige feestda
gen, persoonlijke zegels. 
Tweemaal '1° Porte Carta 
Comercial' (met aanhangsel 
voor persoonlijk gebruik). 
Kerstl<rans, zingende kin
deren. 
20-i2-'io. Persoonlijke 
zegels, Goias. 
Twaalfmaal 'i°Porte Carta 
Comercial 'tmet aanhangsel 
voor persoonlijk gebruik). 
Vaca Brava-park met gebou
wen (Goiana), waterval in Ca-
valcante, stadsbeeld Caldas 
Novas met bronnen, Quente-
rivier. Plein van de arbeiders 
met treinstation (Goiana), 
Araquaria-rivier, masker uit 
Pirenópolis, Buritis-park 
(Goiana), historische stad 
Pirenópolis, Nationaal park 
Veadeiros met waterval, ba
siliek in Trinidade, huis van 
schrijfster Cora Coralinda 
(1889-1985) in Goiana. 

_ BRUNEI 
~ 9-i2-'o9. Orchideeën. 
cv 10, 20S., $ I . -(samen-
— hangend); lo, 20 s., $ 
% I.- (samenhangend). Resp. 
= Dendrobium secundum, Bul-
^ bophylum sp., Phalaenopsis 
^ cornu-cervi; Bulbophylum 
'^ beccarii, Vanda hastifera, 
^ Corybas pictus. 
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BURKINA FASO 
Sept. '10. Transport. 
30, 70 F. Resp. fiets, ezelkar. 

CAMBODJA 
30-6-'o8. Flora in vochtige 
biotopen. 
100, 600,1.900, 2.000, 
2.200 R.; blok 6.000 R. 
Resp. Monochoria vaginalis, 
Alternanthera sessilis, 
Nymphoides hydrophylla, 
Limnophila geoffrayi, Xyris 
indica; Eichhornia crassipes. 

25-7-'o8. Vriendschap met 
China 50 jaar. 
2.000, 2.000 R. (samenhan
gend). Toren van de Hemelse 
Vrede (Peking) en Chinese 
vlag, koninklijk paleis 
(Phnom Penh) en vlag van 
Cambodja. 
8-8-'o8. Traditionele dansen. 
600, i.ooo, 1.700,1.800, 
1.900 R.; blok 6.000 K. 
Verschillende afbeeldingen 
van Apsara-danseres in cere
moniële klederdracht. 

9-ii-'o8. Tempel van Vihear 
een jaar op Unesco*-wereld-
erfgoedlijst. 
300, 800,1.600,1.800, 
2.800 R. Verschillende 
afbeeldingen van tempel met 
Unesco-embleem. 
5-i2-'o8. Khmer-aardewerk
producten. 
100, 700,1.900, 2.000, 
2.200 R.; blok 6.000 R. 
Vijfmaal verschillende afbeel
dingen van pottenbakster, 
pottenbakster en producten 
met ossenkar. 

7-i-'o9. 30 jaar bevrijd van 
Rode Khmer. 
100, 200,1.500, 2.200, 
2.500, 2.800, 3.000 R. Resp. 
schoolgebouwen en sport, 
landbouw, industrie, com
municatie, verkeer, cultuur, 
jubileumembleem. Alle 
zegels met vlag. 

CANADA 
7-i-'ii . Chinees Nieuwjaar** 
Jaar van het Konijn. 
'P' . Konijn. 

i7- i - ' i i . Frankeerzegels, 
fauna. 
'P' , $ 1.03,1.25,1.75. Resp. 
poolhaas (Lepus arcticus), 
vos (Vulpes vulpes), Canade
se gans (Branta canadensis), 
ijsbeer (Ursus maritimus). 
i7- i - ' i i . Frankeerzegels, 
Canadese vlag. 
Vijfmaal 'P' . Vlag op resp. 
rugzak met helikopter, 
luchtballon, 'Canadarm' (on
derdeel van ruimtecapsule), 
tweemaal op mouwen van 
uniformen. 
i-2-'ii . Bekende personen. 
Tweemaal 59 c. Portretten 
van resp. dichteres Carrie 
Best (1903-2001), honkballer 
Fergie Jenkins (1942). Beide 
zegels met eremedaille. 

7-2- ' i i . Feest. 
'P ' . Cadeaupakje. 
2i-2-'ii . Canadees kunst. 
Daphne Odjig (1919). 
59 c , $ 1.03,1.75. Verschil
lende schilderijen. 

3-3-'ii. Zonnebloemen (Heh-
anthus annuus). 
Tweemaal 'P' . Rode, gele 
bloem. 

2i-3-'i i . Dierenriem, I. 
'P ' . Steenbok. 

CHILI 
26-i i- ' io. Kerst. 
$ 290. Glas-in-lood van 
Madonna met Kind. 

2-i2-'io. Chileens leger 200 
jaar in dienst van het land. 
Velletje metachtmaal $ 500. 
Soldaten met vlag en kanon 
met paarden, helikopter met 
tanks en andere voertuigen, 
soldaten in blauwe VN*-
uniformen, vrouwen en kin
deren, soldaten met vlag en 
gebouwen, sneeuwploegen. 

tweemaal bouwprojecten 
(doorlopend beeld). 

CHINA 
i2- i i - ' io . Opening Aziatische 
Spelen 2010 in Guangzhou. 
0.80,1.20,1.20,1.20, 3.- y.; 
Mascotte met resp. badmin
ton, wushu (krijgskunst), 
atletiek, paardensport, dra-
kenboot, weiqi (bordspel). 
Alle zegels met beeldmerk 
Spelen en sportaccommo
daties. 

i2- i i - ' io . Aziatische Spelen. 
Velletje met vijfmaal 1.20 y. 
beeldmerk Spelen, stand
beeld, sportpaleis, stads
beeld Guangzhou, stadion. 
7-i2-'io. Hogesnelheids
trein. 
1.20 y. Trein en brug. 

i2-i2-' io. Economische 
ontwikkeling. 
Tweemaal 1.20 y. Stier, 
gebouwen met trein en 
telescoop met windmolens 
en vliegtuig. 

COMOREN 
i-7-'og. Padvinderij. 
Blok 3.000 F. Oprichter scou
ting Robert Baden-Powell 
(1857-1950) met Britse on
dernemer en ballonvaarder 
Richard Branson (1950) met 
vliegtuig. 
i-7-'o9. Steden. 
Blok 3.000 F. Oud-burge-
meester Rudolph Giuliani 
(1944) van New York. 
i-7-'09. Vliegtuigen. 
Blok 3.000 F. Amerikaanse 
luchtmachtgeneraal Charles 
Yeager (1923) met straalvlieg
tuig Bell X-i. 
5-9-'o9. 'Duizendpoot' . 
Velletje met vijfmaal 450 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Scolopen-
dra cingulata. 
5-9-'og. Vissen. 
Velletje met vijfmaal 450 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Latimeria 
chalumnae. 
5-9-'09. Schildpadden. 
Velletje met vijfmaal 
450 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Eretmochelys imbricata, 
Caretta caretta, Dermochelys 
coriacea, Chelus fimbriatus, 
Chelonia midas; Psammoba-
tes geometricus. 

Uiiiiiecie l'Umait lies 
(iiiCOMORES 

S-g-'og. Inheemse gekko's. 
Velletje met vijfmaal 450 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Phelsuma 
comorensis, Phelsuma 

madagascariensis, driemaal 
verschillende afbeeldingen 
van Phelsuma comorensis; 
Phelsuma comorensis en 
Phelsuma madagascariensis. 
5-g-'o9. Vogels. 
Acht velletjes met elk vijfmaal 
350 F.; acht velletje met elk 
vijfmaal 450 F.; dertienmaal 
blok 3.000 F. Resp. Merops 
persicus en honingbij (Apis 
melifera scutellata), Merops 
superciliosus, Merops 
persicus en honingbij, 
tweemaal Merops supercili
osus; vijfmaal Dendrocygna 
viduata; vijfmaal Oriolus 
oriolus; Limosa limosa, 
Xenus cinereus, Calidris 
alba, Streptopeha capicola, 
Limosa lapponica; vijfmaal 
Anghina melanogaster; Buto-
rides striatus, Ardea cinerea, 
Egretta garzetta, Egretta 
gularis, Bubulcus ibis; 
vijfmaal Milvus migrans; 
Agapornis cana, viermaal Co-
raposis nigra; Columba livia, 
Streptopeha turtur, Treron 
australis, Streptopeha capi
cola, Alectroenas sganzini; 
Sterna sumatrana, Hydro-
progne caspia, Thalasseus 
bergii, Gelochelidon nilotica, 
Onychoprion fliscatus; vier
maal Phoeniconais minor, 
Phoenicopterus ruber roseus; 
tweemaal Falco eleonorae 
en Falco pelegrinus, Falco 
newtoni en Falco pelegrinus, 
tweemaal Falco eleonorae en 
Falco pelegrinus; tweemaal 
Tyto alba, Otus pauliani, 
Otus capnodes, Otus rutilus; 
Merops persicus; Dendrocyg
na viduata; Oriolus oriolus; 
Anhinga melanogaster; 
Milvus migrans; Coracopsis 
nigra; Phoeniconaias minor; 
Falco peregrinus; Otus 
capnodes; Tringa glareola; 
Egretta alba; Turtur tympani-
stria; Anous stolidus. 

5-g-'o9. Zoogdieren, zee-
zoogdieren, vruchten. 
Velletje met vijfmaal 350 F.; 
zes velletjes met elk vijfmaal 
450 F.; zevenmaal blok 
3.000 F. Resp. vijfmaal 
Potamochoerus poreus; 
vijfmaal Arctocephalus 
tropicalis; vijfmaal Dugong 
dugong; Steno bredanensis, 
Sousa chinensis, Stenella at-
tenuata, Stenella longirost-
ris, Stenella coeruleoalba; 
Kogia breviceps, Mesoplo-
don densirostris, Orcinus 
orca, Mesoplodon grayi, 
Ziphius cavirostris; Pteropus 
livingstonii met granaatappel 
(Punica granatum), Pteropus 
seychellensis met passiefruit 
(Passiflora edulis), Pteropus 
seychellensis met water
meloen (CitruUus lanatus), 
Pteropus livingstonii met 
pitahayavrucht (Hyloce-
reus undatus), Pteropus 
livingstonii met mirakelbes 
(Synsepalum dulcificum); 
vijfmaal Elemur mongoz 
met resp. mango (Mangifera 
sp.), koffie (CofFea arabica), 
kokospalm (Cocos nucifera), 



vanille (Vanilla planifolia), 
cacaoboom (Theobroma 
cacao); Potamochoerus 
poreus; Arctocephalus 
tropicalis; Dugong dugong; 
Kogia breviceps; Pteropus 
livingstonii met kiwano (Cu
cumis metuliferus); Elemur 
mongoz met banaan (Musa 
X paradisiaca sapientum); 
Tursiops truncatus. 

LtsPoiomochém tame Uiiroil des 

mCOMORES 

COOKEILANDEN 
log'io. Frankeerzegels, 
bloemen. 
10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 
90 c. $ I., i.io, 1.20, 2., 
3.4. 5.750.10, 20.. 
(groot formaat zegels). Resp. 
Catharantus roseus, Ixora 
casei, Hibiscus rosasinensis 
cultivar, Heliconia psittaco
rum. Hibiscus schizopetalus, 
Alpinia purpurata, Bougain
villea spectabilis, Hibiscus 
rosasinensis, Nymphaea 
capensis, Euphorbia pulcher
rima, Impatiens walleriana, 
Anthurium andraeanum, 
Chrysanthemum cultivar, 
Acalypha pendula, Heliconia 
rostrata, Tagetes patular cul
tivar, Phalaenopsis cultivar, 
Catharanthus roseus. De 
zegels tot en met $ 5.  ook 
versehenen met opdruk 
O.H.M.S. 

SSÊBÊÊ 

i49'io. Anzac*dag. 
80, 90 c , $ i.io, 1.20; velletje 
met tweemaal $ 3.. Resp. 
padvinders met beeldmerk 
organisatie, padvindsters met 
beeldmerk organisatie, vlag, 
regeringsgebouw; scouting 
bezoek in 1935 van Lord 
Baden Powell (18571941): 
bezoekers in kerk, kerkge
bouw. 
27io'io. Wereldtentoon
stelling 2010 Shanghai, 
milieubewustzijn: flora en 
fauna. 
80, 90 c , $ i.io, 1.20; blok $ 
10.. Resp. anthuriumbloem, 
vis, vis, kokosnoten; stam 
van palmboom en zee. Op 
rand doorlopend beeld met 
oceaan en staart van walvis. 
27io'io. Frankeerzegels, 
bloemen. 
10, 20, 30, 50, 80, 90 c , $ I., 
i.io, 1.20 (klein formaat 
zegels). Afbeeldingen gelijk 
aan hiervoor genoemde 
zegels. 
8ii'io. Luchtfoto's van 
eilanden en atollen. 
Vel met 10,10, 20, 20, 30, 30, 
50, 70, 80, 80, 90, go, 90 c , 
$ i.io, 1.20. Resp. Aitu
taki, Penrhyn, Palmerston, 
Mitiaro, Rarotonga, Takutea, 
Atiu, Suwarrow, Mangaia, 
Pukapuka, Nassau, Manihiki, 
Manuae, Rakahanga, Mauke. 
Op rand landkaart. 
i9i2'io. WWF*, vogels. 
80, 90 c , $ 2.40, 3.60. Ver
schillende afbeeldingen van 
Vini kuhlii. 

DOMINICA 
226'io. Walvissen. 
Velletje met zesmaal $ 2.; 
blok $ 6.. Mesoplodon bi
dens, Mesoplodon densirost
ris, Globicephala macrorhy
nchus, Mesoplodon minus, 
Pseudorca crassidents, Kogia 
simus; Physeter catadori. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
ii2'io. Wereldaidsdag. 
$ 15., 46. Pr. Resp. hand en 
zon, bloem. 
9i2'io. Paters Dominicanen 
500 jaar in Dominicaanse 
Republiek. 
$ 15, 26. Resp. kerk, pater 
met kind. 
i4i2'io. Nationaal archief 
75 jaar

$ 20. Gebouw in Santo 
Domingo. 
23i2'io. Santo Domingo, 
Amerikaanse hoofdstad van 
cultuur. 
$ 26. Compositie van 
verschillende bezienswaar
digheden. 

ECUADOR 
24ii'io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
Driemaal $ i. (samenhan
gend). Vlag, staatswapen, 
volkslied. 

' CÖRRÈÖS DEL ÊCUADÖR " 

Sfmbolos Patrios \ 

USDLOO; 
   ■  ■ *  — 

3|i2'io. Kerst. 
$ 2. Maria, Jozef en Jezus. 

i6i2'io. San José La Salle
school 100 jaar. 
$ 0.25. Portret La Salie (1854
igio) en embleem. 
2ii2'io. Behoud van cultu
rele tradities. 
$ 0.50. Kerstprocessie in 
Cuenca met kinderen op 
paarden. 

FILIPPIJNEN 
i8ii'io. Frankeerzegels, 
biodiversiteit zeedieren. 
I., 5., 40. P. Resp. reu
zenmanta (Manta birostris), 
groene zeeschildpad (Chelo
nia mydas), zeeslak (Conus 
textile). 
23ii'io. Kerst. 
Viermaal 7. P. (samen
hangend). Maria en Josef 
in Filippijnse kleding met 
Vaticaanse St. Pieterskerk, 
Maria met Jozef en Jezus, 
kerstscène op kruik, Maria en 
Jozef met Jezus en herders. 

25ii'io. Nationale Maand 
van het Postzegelverzame
len, II. 
Viermaal 7. P. Filmacteur 
Fernando Poe jr. (19392004) 
resp. met zwaard, met twee 
pistolen, met pistool, portret. 
ii2'io. Frankeerzegels, 
biodiversiteit zeedieren. 
3., 4., 50., 100. P. Resp. 
Heteractis magnifica, Linckia 
laevigata, Cassiopea sp., 
Hapalochlaena maculosa. 

^t^. 
2 Shuflngod Octópi«"*. 

t:. 'J 
2i2'io. Klas i960 van 
Manillaatheneum 50 jaar. 
Viermaal 7. p. (samenhan
gend). Emblemen, kerk met 
arend en klok, man en kind 
met boek, klok. 
6i2'io. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
7., 30. P. (ook samenhan
gend). Konijnenkop, konijn. 

7i2'io. looe geboortedag 
Ambrosio Padilla (igio
1990). 
Tweemaal 7. P. (samen
hangend). Portret politicus, 
portret en basketbalspelers. 
ioi2'io. Advocatenfirma 
SyCip, Salazar & Gatmaitan 
65 jaar. 
7. P. Boeken. 

GAMBIA 
268'io. 20oe geboortedag 
Robert Schumann (1810
1856). 
Velletje met viermaal 30. D.; 
blok 65. D. Portretten van 
Duitse componist met resp. 
geboortehuis, echtgenote 
Clara (18191896) met piano, 
monument in Zwickau, 
graf in Bonn; Schumann en 
echtgenote met piano. 

268'io. looe geboortedag 
Moeder Teresa (19101997), 
katholieke zuster en op
richtster orde 'Zusters van 
Naastenliefde'. 
Velletje met viermaal 30. D.; 
velletje met viermaal 30. D. 
Resp. viermaal met prinses 
Diana (19611997); metoud
president Verenigde Staten 
Ronald Reagan (19112004), 
ZuidAfrikaanse bisschop 
Desmond Tutu (1931), paus Jo
hannes Paulus II (19202005), 
koningin Elizabeth II (1926). 
268'io. Bezoek paus Bene
dictus XVI (1927) aan Malta. 
30., 30. D. Paus en gezicht 
op Malta, paus. 
268'io. 500e sterfdag 
Italiaanse schilder Sandro 
Botticelli (14451510). 
Velletje met zesmaal 20. D. 
Details van schilderijen 
'Madonna del Magnificat', 
'De terugkeer van Judith naar 
Bethulia', tweemaal 'Venus 
en Mars', 'Verdriet over de 
door van Christus', 'De straf 
van Korah'. 

268'io. lOoe geboortedag 
Japanse filmregisseur Akira 
Kurosawa (19101998). 
Velletje met viermaal 30. D.; 
velletje met viermaal 30. D.; 
blok 80. D. Filmposters 
resp. Donzoko, Hakuchi, 
Ikimono do kiroku, 
Ikura met man en vrouw op 
schommels; Nora Inu, Zoku 
Sugata Sanshiro, Schinchin 
no Samurai met zwaard en 
paarden, Ahizukaharu ketto; 
Ichiban utskushiku. 
i5io'io. Meisjesscouting 
100 jaar. 
Velletje met viermaal 30. D.; 
blok 80 D.. Verschillende af
beeldingen van padvindsters; 
meisjes met rugzakken. 
i5io'io. Muziekinstrumen
ten uit Mandingkeizerrijk 
(i4ei6eeeuw). 
2., 3., 6., 5., 7., 10., 15., 
18., 25., 30., 35., 50., 
65. D. Resp. tabala (Wolof
trom), bugarab (Jolatrom), 
rilty (Fulasnaarinstrument), 
kontingo (Mandinkasnaar
instrument), bolongbato 
(Mandinkasnaarinstru
ment), kora (Mandinka
snaarinstrument), verschil
lende kora's, balafongo 
(Mandinkaxylofoon), tabala, 
bugarab, rilty, kontingo, 
bolongbato. 
i5io'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
Vier velletjes met elk zesmaal 
15. D.; vier velletjes met 
elk tweemaal 35. D. Resp. 
Duitsland  Engeland: Sami 
Khedira, Steven Gerrard, 
Philipp Lahm, Joe Cole, 
Lukas Podolski, Ashley 
Cole; Uruguay  ZuidKorea: 
Fernando Muslera, Lee 
ChungYong, Jorge Fucile, 
Cha DuRi, Maximiliano 

Pereira, Park ChuYoung; 
Argentinië  Mexico: Gabriel 
Heinze, Efrain Juarez, Carlos 
Tevez, Carlos Salcido, Lionel 
Messi Andresa Guardado; 
Verenigde Staten  Ghana: 
Jay Demerit, Asamoah Gyan, 
Robby Findley, Samuel 
Imkoom, Ricardo Clark, 
Stephen Appiah; Duitse 
coach Joachim Loew, speler 
Thomas Mueller; Uruguy
aanse coach Oscar Tabarez, 
speler Diego Forlan; Argen
tijnse coach Diego Marado
na, speler Nicolas Otamendi, 
Ghana's coach Milovan 
Rajevac, speler Andre Ayew. 

GRENADA 
4i'io. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Tijger. 
Velletje met tweemaal $ 5.. 
Doorlopend beeld van 
tijgerkop. 

ig'io. lOoe sterfdag Henri 
Dunant (18281910). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Portret oprichter Rode Kruis 
en rood kruis met resp. man 
en ondertekening eerste 
Conventie van Geneve (1894), 
Zwitsers militair chirurg 
Louis Appia (18181898) en 
Zwitsers jurist Gustave Moy
nier {18261910), Zwitsers 
chirurg Theodore Maunoir 
(18061869), Zwitsers leger
officier Henri Dufour (1787
1875); portret van Dunant. 
ig'io. 20oe geboortedag 
Frederic Chopin (18101849). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Tweemaal portret compo
nist, schrijfster George Sand 
(18041876), geboortehuis; 
portret met muzieknoten. 

4ii'io. 90e geboortedag 
paus Johannes Paulus II 
(19202005). 
Tweemaal $ 2.75 (samenhan
gend). Verschillende foto's 
van paus. 
4ii'io. VSpresident Barack 
Obama (1961). 
Tweemaal velletje met elk 
viermaal $ 2.75. Resp. 
Obama met Mexicaanse 
president Felipe Calderon 
(1962), Calderon, Obama 
brengt toost uit, verschil
lende foto's van beide presi
denten; afbeeldingen van de 
Nucleaire top 2010: driemaal 
verschillende foto van 
Obama, Obama met vicepre
sident Joe Biden (1942). 
4ii'io. Abraham Lincoln 
(18091865). 
Tweemaal velletje met elk 
zesmaal $ 2.. Verschillende 
afbeeldingen van oudpresi
dent Verenigde Staten. 
4ii'io. Padvinderij in Ver
enigde Staten 100 jaar. 
Viermaal $ 2.75 (in paren 
samenhangend). Padvinder 
resp. salueert, met kind, 
zingt met boek, brengt bood
schappen. 



GRBNADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
ig'io. Walvissen. 
Velletje met zesmaal $ 2.; 
blok $ 6.. resp. Mesoplodon 
europaeus, Mesoplodon 
cavirostris, Kogia breviceps, 
Peponocephala electra, 
Balaenoptera edeni, Physeter 
macrocephalus; Megaptera 
novaeangliae. 
4ii'io. 75e geboortedag 
Elvis Presley C19351977). 
Twee velletje met elk viermaal 
$ 2.75. Verscliillende afbeel
dingen van Amerikaanse 
zanger en acteur. 
4ii'io. Leonardo da Vinci 
(14521519). 
Velletje met zesmaal $ 2.75; 
blok $ 6.. Resp. zelfjsor
tret, standbeeld in Uffizi
galerij (Florence), tekening 
'Vitruviusman', schilderij 
'Vrouwenhoofd', detail van 
'Mona Lisa', tekening Studie 
van Paarden'; "Het laatste 
Avondmaal'. 

LBQKARaO DA VINCÏ 

GUINEE 
255'o8. Roman en film 
'Dracula'. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 F. 
Resp. tweemaal Britse acteur 
Christian Bale (1974) met 
vliegende hond en vrucht, 
tweemaal Hongaarse acteur 
Bela Lugosi (18821956) met 
grijskopvleerhond (Pteropus 
poliocephalus), tweemaal 
Ierse schrijver Bram Stoker 
(18471912) met vleermuis 
(Myotis punicus); Bale met 
vliegende hond; Bela met 
grote bruine vleermuis (Epte
sicus fuscus). 
255'o8. Zoogdieren en 
vruchten. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 F. 
Resp. tweemaal reuzenpanda 
(Ailuropoda melanoleuca) 
met carambola (Averrhoa 
carambola), tweemaal eek
hoorntje (Sciurus vulgaris) 
met hazelnoot (Corylus 
avellana), tweemaal huzaar
aap (Erythrocebus patas) 
met mangistan (Garcinia 
mangostana); ringstaartmaki 
(Lemur catta) met granadilla 
(Passiflora edulis); bonobo 
(Pan paniscus) met banaan 
(Musa X paradisiaca sapien
tum). 
255'o8. Panda's. 

_ Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
~ tweemaal blok 25.000 F. 
cv Resp. viermaal Ailuropoda 
— melanoleuca, tweemaal (Ai
~ lurusfulgens); Ailuropoda 
= melanoleuca; Ailuropoda 
"f melanoleuca. 
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255'o8. Katachtige roof
dieren. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. 
Resp. tweemaal Panthera 
pardus, tweemaal Panthera 
tigris, tweemaal Panthera 
leo; Panthera tigris met Fran
se arts Georges Clemenceau 
(18411929); Panthera leo 
met Amerikaanse oprichter 
Lions Club International 
Meivin Jones (18791961); 
Neofelis nebulosa. 
255'o8. Katten en bekende 
personen. 
Velletje met zesmaal 5.000 R; 
driemaal blok 25.000 F. 
Resp. Amerikaanse actrice 
Michelle Pfeiffer (1958) met 
zandkat (Felis margarita), 
dagboekschrijfster Anne 
Frank (19291945) met Turk
se angora, Franse filmster 
Brigitte Bardot met zandkat, 
Frank met kartuizer kat. 
Bardot met Turkse angora. 
Pfeiffer met kartuizer kat; 
Pfeiffer met zandkat. Frank 
met Bombay kat. Bardot met 
Schotse vouwoorkat. 

GUINEEBISSAU 
58'o8. Voertuigen van 
Zwitserse posterijen. 
Velletje met viermaal 500 F. 
; blok 3.000 F. Resp. kleine 
postwagen, wagen type Sau
rer (1930), treinstel, wagen 
type MAN (2006); postkoets. 
58'o8. Windmolens. 
Velletje met viermaal 500 F. 
; blok 3.000 F. Verschillende 
windmolens. 

58'o8. Scooters. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 R Resp. EVT168, 
Vespa, Rumi formichino, 
Vectrix; Vespa ET4. 
58'o8. iioe geboortedag 
Tamara de Lempicka (1898
1980). 
Velletje met viermaal 500 F. 
; blok 3.000 F. Verschillende 
naaktschilderijen van Poolse 
schilderes. 

58'o8. loe sterfdag Haroun 
Tazieff(i9i4i998). 
Velletje met viermaal 500 F. 
; blok 3.000 F. Franse vulka
noloog met vulkanen en ge

steenten resp. Etna (Italië) en 
malachiet, Paricutin (Mexico) 
en mimetite. Arenal (Costa 
Rica) en roze haliet, Krakatau 
(Indonesië) en adamiet; Vil
larica (Chili) wulfeniet. 
58'o8. Tel Aviv (Israël) 100 
jaar. 
Velletje met viermaal 500 F. 
; blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Tel Aviv 
met resp. zevenarmige kan
delaar (Menora), politicus 
Itzak Rabin (19921995), eer
ste burgemeester van de stad 
Meir Dizengoff (18611937) 
met stadswapen, davidster; 
politicus Ron Huldai (1944) 
met eerste nationale vlag. 
58'o8. Feesten. 
Velletje met viermaal 500 F. ; 
blok 3.000 F. Resp. carnaval 
(Portugal), St. Fermin (Span
je), 5 mei (Mexico), carnaval 
(Brazilië); bloemencorso 
(Costa Rica). 
58'o8. Wereldtentoon
stelling 2008 in Zaragossa 
(Spanje). 
Velletje met viermaal 500 F. 
; blok 3.000 F. Verschillende 
bezienswaardigheden van 
de stad. 

GUYANA 
4i'io. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de Tijger. 
Velletje met tweemaal $ 450. 
Tijger. 
29'io. Unicef*. 
Velletje met viermaal $ 100. 
Kindertekeningen resp. 
drugsbestrijding met joker, 
het recht om niet te worden 
mishandeld met meisje en 
zon met boom, familie met 
huis en boom, huiselijk 
geweld met jongen en ted
dybeer. 
i4io'io. Folklore, 'Pork 
knocker'dag 10 jaar. 
Velletje met viermaal $ 100. 
Landkaart met Bartuca, 
vrouwelijke 'pork knocker', 
mannelijke 'pork knocker', 
Mazarunidiamant en goud. 
Pork knockers zijn goud en 
diamantzoekers in de bin
nenlanden van Guyana. 

HONGKONG 
i6ii'io. Vernieuwing van 
oude wijken. 
$ 1.40,2.40, 3., 5.. Resp. 
herinrichting, mensen, bus
sen met vrachtwagen en fiets, 
hond met kinderwagen en 
fiets met bomen. Ook velletje 
met de vier zegels. 

INDIA 
28ii'io. looe geboortedag 
C. Subramaniam (igio
2000). 
5. R. Portret vrijheidsstrijder 
en staatsman met ossen
ploeg. 
ii2'io. Kamlapat Singhania 

(18841937). 
5. R. Portret oprichter JK
bedrijven met klokkentoren. 
3i2'io. Beroemde musici. 
Driemaal 5. R. Veenai Dha
namal (18671938) metveena 
(snaarinstrument), zangeres 
en danseres, Thanjavur Ba
lasaraswati (19181984), T.N. 
Rajarathinam (18981956) 
met nagashwaram (blaasin
strument). 

Portret politicus en onder
wijsdeskundige Dr. Triguna 
Sen (19051998), gebouw. 

6i2'io. Sri Borda (1911
1994). 
5. R. Portret leider religieuze 
Satsangbeweging. 
iii2'io. Prafulla Chandra 
Chaki (18881908). 
5. R. Portret vrijheidsstrij
der. 
i5i2'io. Dansen, Gezamen
lijke uitgifte met Mexico. 
5., 20. R. Resp. Ja
rabe Tapatiodans (Mexico), 
Kabeliadans (India). Op 
beide zegels danseressen en 
muzikanten. Ook velletje met 
de twee zegels. 
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2ii2'io. Kunstnijverheids
museum in New Delhi. 
Velletje met tweemaal 5. R. 
Verschillende handwerken. 

22i2'io. Bhausaheb Hiray 
(19051961). 
5.R. Portret vrijheidsstrijder 
en sociaal werker. 
22i2'io. Yashwantrao Bal
wantrao Chavan (19131984). 
5. R. Portret vrijheidsstrijder 
en politicus. 
23i2'io. Centrale Bank van 
India 100 jaar. 
5. R. Portret oprichter Sir 
Sorabji Pochkhanawala 
(18811937) ^n bankgebouw. 
23i2'io. Bhai Jeevan Singh 
(16611704). 
5. R. Portret Sikhstrijder. 
24i2'io. Nationale Onder
wijsraad. 
5> 5 R. (samenhangend). 

INDONESIË 
i57'io. Olympische jeugd
spelen 2010 in Singapore. 
Tweemaal 1.500 Rp. (sa
menhangend en doorlopend 
beeld). Badmintonspelers. 
Beide zegels met embleem 
Spelen. 
24io'io. WWF*, schildpad
den. 
Viermaal 1.500 Rp. (samen
hangend). Lepidochelys 
kempii, Chelonia mydas, 
Dermochelys coriacea, Eret
mochelys imbricata. 

IRAIC 
Nov. '10. Conventie kinder
rechten. 
500, 750, i.ooo Din. Resp. 
jongen, jongen met school
bord, kinderen. 

ISRAËL 
4i'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie. 
NIS 4.20, 6.10. Proteïnere
gulatoren resp. Ubiquitin, 
Ribosome. 

0'iD^n.i niia  oman A , n l 
Rtbosomeproteinconstructor 0 1 U | 

72'ii. De Hebreeuwse taal. 
NIS 3.70. Papierrollen en 
vellen papier met tekst. 
72'ii. Bouwprojecten van 
Herodes. 
NIS 1.70,1.70, 2.50, 2.50. 
Resp. Masada, Caesarea, 
Jeruzalem, Herodian. 
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72'ii. Clalitgezondheids
dienst 100 jaar. 
NIS 9.. Baby met computer. 
72'ii. WWF*, bedreigde 
diersoort. 
Viermaal NIS 1.70 (samen
hangend). Verschillende 



afbeelding van Panthera 
pardus saxicolor. 

JAPAN 
5-ii-'io. Derde wereldvak-
bondsconferentie (UNI) in 
Nagasaki. 
Driemaal 80 yen (samenhan
gend). Vredesmonument, 
mensen, wereldbol met 
mensen. 
2i-i-'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
PhilaNippon'ii. 
Velletje met tienmaal 80 yen 
Verschillende figuren uit 
animatiefilms. 

24-i-'ii. Vriendschap met 
Duitsland 150 jaar. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Kathedraal (Regensburg), 
Yakushiji-tempel (Nara), 
Brandenburger Tor (Berlijn), 
Onze-Lieve-Vrouwekerk 
(Dresden), tweemaal kasteel 
(Schwerin) in doorlo
pend beeld, tweemaal 
oude stad van Bamberg in 
doorlopend beeld, kasteel 
(Neuschwanstein), kolen
mijn (Essen). 

JORDANIË 
20-i2-'o9. Overdrukken, 
vogels. 
80 Pt. op resp. 120,180, 
200 fils. Overdruk op Yvert 
675, 676 en 677 (1970) resp. 
Melanoptila glabrirorostris, 
Lanius nubicus, Cinnyris 

3-io-'io. Paddestoelen. 
Velletje met achtmaal 20 Pt. 
Cortimarius balteatus. 
Russuia bicolor, tweemaal 
Amanita muscaria (rood 
en geel). Boletus edulis, 
Amanita albocreata, Agaricus 
anderwij, Agaricus bisporis. 

3-io-'io. Toerisme. 
10, 20, 30, 40 Pt.; blok 50 Pt. 
Toeristische bezienswaar
digheden in resp. Ajlun, 

Amman, Karak, Showbak; 
Jerash. 

ICAZACHSTAN 
2i-io-'io. 175e geboortedag 
Shokan Vahkhanov (1835-
1865). 
1401. Portret volkenkundige 
met landkaart. 

28-io-'io. 200e geboortedag 
Frederic Chopin (1810-1849). 
2401. Portret componist met 
partituur. 
i7-ii-'io. Waterverdrag met 
Kirgiziè tien jaar. 
32 t. Opkomende zon en 
waterpartij. 
23-ii-'io. Conferentie OSCE* 
in Astana. 
Velletje met 35,140,190 t. 
Resp. monument'AkOrda', 
Paleis van Vrede en Verzoe
ning, onafhankelijkheidspa-
leis. Doorlopend beeld met 
vlaggen. 

24-ii-'io. Ecologie van 
de Kaspische Zee, vogels. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Azerbeidzjan. 
Tweemaal 1401. (samen
hangend). Phoenicoptereus 
roseus, Ardeola ralloides. 

KIRGIZIË 
23-io-'io. Bekende perso
nen. 
12.-, 16.-, 21.-, 28.- s. Resp. 
dichter en tekstschrijver 
Togblok Moldo (1860-1942), 
componist iWurataly Kuren-
keev met snaarinstrument, 
dichter Zhehzhok Coco 
Ululu, politicus I. Razzakov. 

ii-i2-'io. Schildpadden. 
16.-, 24.-, 48.-, 72.- s. resp. 
Agrionemys horstieldi, Pseu-
demis sripta, Geochelone 
elegans, Testudo kleimanni. 

KOREA ZUID 
i-i2-'io. Persoonlijke zegels. 
Driemaal 250 w. Kaders in 
roze, blauw en groen met 
ruimte voor persoonlijke 
boodschap. 
i-i2-'io. Nieuwjaar. 
250 w. Konijn met ijskristal
len. 

LAOS 
Juni '10. Medicinale planten, 
i.ooo, 3.000, 4.000, 4.000, 
8.000, 9.000 k. Resp. Lisea 
cubeba, Orthosiphon stami-
neus, Strychnos nux-vomica, 
Zingiber sp., Styrax tonkin-
ensis, Aquilaria crassna. 

LIBANON 
g-io-'io. 'Martelaren'. 
Zesmaal L£ 1.400. Oud-
president Bashir Gemayel 
(1947-1982), oud-president 
Rene Mouawad (1925-1989) 
met vlag, religieus leider 
Mufti Khaled (1921-1989), 
religieus leider imam Sheikh 
Sadr ((1921-1978), politicus 
Kamal Joumblat (1917-1977), 
oud-premier Rashid Karame 
(1921-1987) met vlag. 

g-io-'io. Imam Al Ouzaai 
(1707-1774). 
L£ i.ooo. Portret geestelijke. 
g-io-'io. Vrede. 
L£ 3.000. Duif en bloemen. 
9-io-'io. Wereld Toerisme-
dag. 
L£ 2.000. Atlete en landkaart. 

LIBERIA 
27-8-'io. Lech Kaczynski 
(1949-2010). 
$ 75.-. Portret Poolse pre
sident. 
27-8-'io. Elvis Presley (1935-
1977)-
Twee velletje met elk drie
maal $ 90.-; blok $ 90.- (rond 
zegel). Resp. verschillende 
afbeeldingen van Amerikaan
se zanger en acteur; silhouet. 

27-8-'io. 400e sterfdag 
Michelangelo Merisi da 
Carvaggio (1571-1610). 
Velletje met viermaal $ 80.-; 
blok $ 180. Schilderijen van 
Italiaanse schilder resp. 'De 
onthoofding van Johannes 
de Doper', 'Judith onthoofdt 
Holofernes', 'Abrahams of
fer', 'Medusa'; 'Het berouw 
van Maria Magdalena'. 

27-8-'io. Presidentsverkie
zing John F. Kennedy (1917-
1963) 50 jaar geleden. 
Drie velletje met elk viermaal 
$ 80.-. Verschillende afbeel
dingen van Kennedy resp. 
ruimtevaart: met Werner von 
Braun (1912-1977) op Cape 
Canaveral, met echtgenote 
Jacl<y (1929-1994) kijken op 
televisie naar ruimtevlucht 
van astronaut Alan Shepard 
(1929-1998), met vlag en 
microfoon, met ruimtecap
sule 'Friendship 7'; zwart-
witfoto's: houdt toespraak 
over burgerrechten, met vei
ligheidsadviseur McGeorge 
Bundy (1919-1996), tijdens 
verkiezingscampagne in 
i960, met gevouwen handen; 
metvicepresident Lyndon B. 
Johnson (1908-1973), houdt 
toespraak, op televisie tijdens 
verkiezingscampagne, 
portret. 
27-io-'io. Katten. 
Velletje met zesmaal $ 60.-; 
blok $ 180.-. Resp. Siberi
sche kat, Turkse angora, 
Britse korthaar, Maine coon, 
Abessijn, Schotse vouwoor; 
blauwe Himalayakat. 
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27-io-'io. Kerst, schilderijen. 
$ 25.-, 40.-, 50.-, 100.-. Resp. 
'Maria-15oodschap' door Fra 
Angelino (1395-1455), 'En
gelen brengen de boodschap 
aan de herders' door Taddeo 
Gaddi (ca.1295-1366), 
'Aanbidding door de herders' 
door Guido Reni (1575-
1642), 'Maria en Kind met 
engelen en heiligen' door 
Felice Torelli (1667-1748). 

MAAGDENEILANDEN 
lo-ii-'io. Methodistenkerk 
200 jaar. 
20, 50, 60 c , $ 2.-. Resp. 
kerkklok, kerk in 2010, kerk 
in 1977, vroeg 19e eeuws 
kerkgebouw. 

MACAU 
i8-i2-'io. Reuzenpanda's. 
1.50, 5.- ptcs.; blok 10.- ptcs. 
Verschillende afbeeldingen 

van Ailuropoda melanoleuca. 

5-i-'ii. Chinees Nieuwjaar**, 
Jaar van het Konijn. 
Viermaal 1.50, 5.- ptcs.; blok 
10.- ptcs. (ruitvormig zegel). 
Verschillende afbeeldingen 
van konijn. 

MALAWI 
2007. Vlinders. 
5,10, 20, 40, 50, 65, 75,100, 
105,110,115 K. Resp. Myrina 
silenus ficedula, Cymothoe 
zombana, Papilio pelodorus, 
Charaxes castor, Charaxes 
pythoduras, Papilio ma-
chaon, Acraea acrita, Lolaus 
lalos, Acraea acrita, Euxanthe 
wakefieldii, Pseudacraea 
boisduvali. 
ig-ii-'oS. Strijd tegen kinder
misbruik. 
Blok 40 K. Hand met tekst. 

MALDIVEN 
4-i-'io. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Tijger. 
Velletje met tweemaal 25.-
Rf. Kalligrafie, tijger. 

iMALEISIË 
lo-ii-'io. Technische voor
uitgang en traditie. 
30, 30, 50, 50 s. Resp. ruim
tevaarttechnologie gebaseerd 
op 'Wau'-vlieger met vlieger 
en ruimtevaarder met raket, 
multi media-technologie met 
schotelantenne en compu
termuis met 'Songket'-weef-
patroon, biotechnologie met 
gevlochten mand en techni
sche apparatuur, bouwtech
niek met houtsnijwerk en 
sl<yline van Kuala Lumpur. 

Malaysia?.,» 50sen 

i3-i2-'io. Traditionele spel
letjes. 
Zesmaal 60 sen (samenhan
gend). Verschillende spelle
tjes gespeeld door Upin, Ipin 
en vriendjes uit tv-serie. 

MAROKKO 
6-ii-'io. 'Groene mars' 



(Spaanse Sahara) 35 jaar 
geleden. 
Velletje met tweemaal 
7.80 Dh. Mensen metvlag-
gen, vlag. Op rand zanddui
nen. Bij liet drukken van het 
velletje is zand uit de Sahara 
toegevoegd. 

i6-ii-'io. Vis. 
7.80 Dh. Sciaena umbra. 
30-ii-'io. Technologische 
ontwikkelingen in Marokko. 
7.80 Dh. Landkaart, glasve
zelkabel, digitale cijfer
reeksen. 
3-i2-'io. Filmfestival Mar-
rakech 10 jaar. 
7.80 Dh. Filmkader en jubile
umembleem. 
i4-i2-'io. Transport. 
3.25 Dh. Trein. 
20-i2-'io. 'Denk positief'. 
Driemaal 3.2 Dh. Grafische 
uitbeelding van resp. geluk, 
gezondheid, voorspoed. 

MARSHALLEILANDEN 
3-ii-'io. Presidentsverkie
zing John. F. Kennedy (1917-
1963) 50 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal $ 0.44. 
Portret van oud-president 
Verenigde Staten door 
diverse kunstenaars. 
i7-ii-'io. Bedreigde flora. 
Velletje met negenmaal 
$ 0.44. Psygmorchis pusilla, 
Cycnoches spp., Aerangis 
modesta, Ansellia africana, 
Vanda coerulea, Dendrobium 
cruentum, Phragmipedium 
kovachii, Cymbidium ensifo-
lium, Laelia milleri. 

8-i2-'io. Vhnders. 
Vel met twaalfmaal $ 0.44. 
Danaus plexippus, Gonep-
teryx rhamni, Satyrium spini. 
Anglais urticae, Thymelicus 
sylvestris, Phengaris arion, 
Lycaena dispar, Anthocharis 
damone, Vanessa atalanta, 
Vanessa virginiensis, Hy-
polimnas bolina, Argynis 
aglaja. 
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MAURITIUS 
3-i2-'io. Britse verovering lie 
de France 200 jaar geleden. 
7, 25 Rs. Resp. capitulatie
akte, gevechtsscène. 

MAYOTTE 
30-7-'io. Douane. 
€ 0.58. Kantoorgebouw met 
beambten, auto en boot. 
i3-g-'io. Dans. 
€ 0.95 Chigoma-dans. 

MEXICO 
20-ii-'io. Revolutie 100 jaar 
geleden, VI 
Achtmaal $ 7.-; blok 
$ II.50; blok $ 11.50. Resp. 
mensenmenigte, portret 
president Venustiano Car-
ranza (1859-1920), foto van 
Carranza, vrouw met geweer, 
bijeenkomst, handtekenin
gen, grondwet, portret; men
senmenigte; revolutionairen 
op paarden. 

Viermaal $ 7.-; blok 11.50. 
Verschillende historische 
afbeeldingen. 
25-ii-'io. Monumentale klok 
van Pachuca 100 jaar. 
$ 7.-. Klokkentoren en 
vogels. 
i-i2-'io. Internationale 
Dag tegen Geweld tegen 
Vrouwen. 
$ 1.50. Vrouwe Justitia en 
handen. 
6-i2-'io. Klimaatconferentie 
in Canctin. 
$ 7.-. Boom en vlinders. 

g-i2-'io. Raad voor Weten
schap en Technologie 
(Conacyt) 40 jaar 
$ 7.-. Wetenschappelijke 
afbeelding. 
io-i2-'io. Nobelprijs Litera
tuur voor Octavo Paz (1914-
1998) 20 jaar geleden. 
$ 7.-. Portret schrijver en 
handtekening. 

i3-i2-'io. Week van de 
Kleine en Middelgrote 
bedrijven. 
$ 7.- Werknemers in diverse 
sectoren en tractor. 
i5-i2-'io. Dansen. Gezamen
lijke uitgifte met India. 
Velletje met tweemaal $ 7.-. 
Folkloristisch ballet (Mexi
co), Kalbelia-dans (India). 
i5-i2-'io. Ontdek Mexico. 
$ 7.- Strand aan Golf van 
Mexico met vogel (Ardea 
herdias). 
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i6-i2-'io. Archeologie. 
Velletje met tweemaal $ 7.-, 
11.50, tweemaal 13.50. Ver
schillende afbeeldingen van 
opgravingen in Teotihuacan. 
i7-i2-'io. Orchideeën. 
Velletje met zesmaal $ 7.-. 
Prosthechea ionophlebia, 
Laelia rubescens, Sobralia 
macrantha, Trichocentrum 
oerstedii, Cypripedium 
irapeanum, Laelia anceps 
dawsoni chilapensis. 
20-i2-'io. Elektriciteitsmaat
schappij FIDE 20 jaar. 
$ 7.-. Elektriciteitsmast en 
plant. 

MICRONESIË 
28-8-'io. Prinses Diana 
(1961-1997). 
Velletje met viermaal 75 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van prinses met kinderen 
resp. met jongen, meisje 
geeft bloemen, met vlaggen, 
in traditionele kleding. 
28-8-'io. 500e sterfdag 
Sandro Botticelli (1445-
1510). 
Velletje met zesmaal 75 c. 
Schilderijen: 'Madonna 
met twee Engelen, 'Palas en 
Centaur', 'Portret van een 
Man' met medaille, 'St. Au
gustine in zijn Cel', 'Scènes 
uit het leven van Mozes', 
'De aanbidding door de drie 
Koningen'. 
6-io-'io. Penny Black, eerste 
postzegel 170 jaar geleden 
uitgegeven. 
Velletje met tweemaal $ 2.-. 
Zegel-op-zegel Groot-
Brittannië Yvert i (1840), 
zegel-op-zegel Micronesië 
20 c. met landkaart van Truk 
Yvert 18 (1984). Op rand 
landkaart. 

i-ii-'io. Kerst, schilderijen. 
22, 28, 44, 98 c , $ 4.95. 
Resp. 'De aanbidding door 
de drie Koningen' van Cor-
rado Giaquinto (1703-1765), 
deel uit polyptiek (veelluik) 
van de geboorte van Christus 
van Rogier van der Weyden 
(1400-1464), 'De Geboorte' 
van Federico Barocci (1526-
1612), 'De nieuwgeboren 
Christus' van Georges de la 
Tour (1593-1652), 'De vlucht 
naar Egypte' van Giotto di 
Bondone (1267-1337). 

MONGOLIÉ 
22-io-'io. President Elbe-
gdorj Tsakhia (1963). 
Blok 500 T. President op 
paard met vlag. 

MYANMAR 
7-ii-'io. Verkiezingen. 
500 k. Nieuwe vlag, olifan
ten, parlementsgebouw, 
standbeelden van drie konin
gen, sterren. 
i8-ii-'io. Weense conventie 
ter bescherming van ozon
laag 25 jaar. 
Blok i.ooo k. Gezin in plant 
met wereldkaart. Doorlo
pend beeld op rand. 

NEVIS 
8-9-'io. John F. Kennedy 
(1917-1963). 
Velletje met viermaal $ 2.-
(ronde zegels). Verschillende 
verkiezingsinsignes van oud-
president Verenigde Staten. 
S-g-'io. Orchideeën. 
Velletje met zesmaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. Brassa-
vola venosa, Phragmepidum 
Jason Fisher, Cranichis mus-
cosa, Eltroplectris calcarata, 
Cattleya aurea, Zgyoneria 
Adelaide Meadows; Bras-
savola martiana. 

S-g-'io. looe sterfdag Henri 
Dunant(i828-i9io). 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.-. Resp. portret 
oprichter Rode Kruis en rood 
kruis met resp. Oostenrijkse 
pacifiste Bertha von Suttner 
(1843-1914) met verpleegster 
en gewonde soldaat met oor
logsscène en paarden, Franse 
schrijver Victor Hugo (1802-
1885) en bijeenkomst, Britse 
schrijver Charles Dickens 
(1812-1870) en oorlogsscène, 
Amerikaanse schrijfster 
Harriet Beecher Stowe (1811-
1896) met lijdende mensen; 
portret Dunant. 

NIEUW-ZEELAND 
i2-i-'ii. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
60 c. $ 1.20,1.90, 2.40. Resp. 
kalligrafie, uit papier geknipt 
konijn, springend konijn, 
vlieger en kathedraal in 
Christchurch. 

NIGERIA 
2008. Staatscommissie ver
keersveiligheid 20 jaar. 
50 N. Overbelaste wagen met 
kruis en embleem commis
sie. 
i8-ii-'io. Tien jaar demo
cratie. 
50, 50 N. Oud-president 

Umaru Yar'Adua (1951-2010), 
zwaard met balansweeg
schaal en pruik van rechter. 

NOREOLKEILAND 
7-ii-'io. Internationale post
zegeltentoonstelling Peking. 
Velletje met 15, 55 c , $ 1.40, 
2.05. Paddenstoelen zie 
melding 7-8/245 in 2009. 
Tentoonstellingsopdruk op 
velrand. 
23-ii-'io. Wereldkampioen
schap bowlen 2010 Norfolk-
eiland. 
60 c , $ 1.50, 2.20. Resp. 
vrouw met trofee, bowler, 
ballen met wereldkaart. 

7-i2-'io. St. Barnabas-kapel 
130 jaar. 
Velletje met driemaal 60 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van kapel. 

PAKISTAN 
5-ii-'io. Nationale postze
geltentoonstelling, cultureel 
erfgoed. 
8.- R. Kind met aardewerk. 

i5-i2-'io. Internationale 
islamitische universiteit 
Islamabad 25 jaar. 
8.- R. Gebouw met embleem. 
i5-i2-'io. Lawrence-college 
in Chora Gali 150 jaar. 
Viermaal 8.- R. (samenhan
gend met tussenvelden). 
Schoolgebouwen en jubileu
membleem. 

PALAU 
8-9-'io. Kerst, schilderijen. 
26, 44, 98 c , $ 2.-. resp. 
'Aanbidding door de drie 
Koningen' van Leonardo da 
Vinci (1452-1519) 'Aanbid
ding door de herders' van 
Carlo Criveh (1435-1495), 
'Aanbidding door de drie 
Koningen' van Hieronymus 
Bosch' (1450-1516), 'Aanbid
ding door de drie Koningen' 
van Albrecht Aldorfer (1480-
1538). 
iS-g-'io. Penny Black, eerste 
postzegel 170 jaar geleden 
uitgegeven. 
Velletje met tweemaal $ 2.-. 
Zegel-op-zegel Groot-Brit-
tannië Yvert i (1840), zegel-
op-zegel Palau Yvert i (1983). 
Landkaart op rand. 
i8-g-'io. Prinses Diana 
(1961-1997). 
Velletje met viermaal 75 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van prinses. 
iS-g-'io. 500e sterfdag 
Sandro Botticelli (1445-
1510). 
Velletje met viermaal 94 c.; 
blok $ 2.50. Resp. delen van 
schilderijen: 'Madonna en 
Kind', 'De duivelse jacht', 
'Calumny van Apelles', 
'Voorjaar'; 'Gebed in de 
Tuin'. 



PARAGUAY 
iiio'io. Upaep*, nationale 
Symbolen. 
5.000, 6.000 Gs. Resp. volks
lied, vlag en staatszegels. 

igii'io. Kerst. 
700, 6.000,11.000 Gs. Resp. 
de Drie Wijzen volgen de 
ster, Jezus in krib met dieren, 
Josefen Maria met ezel. 

PENRHYN 
9i2'io. WWF*, dolfijn. 
80, 90 c , $ i.io, 1.20. Ver
schillende afbeeldingen van 
Stenella coeruleoalba. Alle 
zegels met WWFbeeldmerk. 

PERU 
2010. Aartsbisdom Arequipa 
400 jaar. 
2. S. Maria en Jezus. 
2010. 50e sterfdag Rebeca 
Carrion Cachot. 
0.40 S. Portret archeologe 
met opgraving bij rumes. 
2010. Dag van de AfroPeru
viaanse cultuur. 
Tweemaal o.io S. (samen
hangend). Afrikaanse instru
menten, museum in Lima. 
2010. Wereldkampioenschap 
voetbal 2010 ZuidAfrika. 
Velletje met viermaal 10. S. 
Mascotte, embleem, trofee, 
speler en jongen. 
2010. 400e sterfdag St. Fran
ciscus Solanus (15491610). 
0.40 S. Beeld van missionaris 
en heilige. 
2010. Honden. 
Tweemaal 0.30 S. (samen
hangend). Samojeed, Siberi
sche husky. 

2010. Gustavo Pons Muzzo 
(19162008). 
0.50 S. Portret historicus met 
boeken. 
2010. Javier Perez de Cuellar 
(1920). 
0.50 S. Portret diplomaat met 
parlementsgebouw en vlag. 
2010. Onderkoningen. 
Viermaal 3. S. Diego Ladron 
de Guevara Orozco y Cal
derón (16411718), Carmine 
Nicolao Carracciolo (1761
1726), Diego Morcillo Rubio 
de Aufión (16421730), José 
de Armendariz (16701740). 
2010. Archeologie. 
Tweemaal 0.50 S. Keramiek 
en textiel uit Chancay met 
landkaart, keramiek uit 

Chinca met landkaart. 
2010. Tocht over Alpen 100 
jaar geleden. 
2. S. Portret FransPeruaan
se piloot Jorge Chavez (1887
1910) met vliegtuig. 
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2010. Voetbalclub Collegio 
Nacion de Iquitos (CNI). 
3. S. Clubembleem. 
2010. Sport. 
3. S. Windsurfen. 
2010. Voetbalclub Melgar. 
3. S. Clubembleem. 
2010. Orchideeën. 
Velletje met viermaal 3. S. 
Anguloa viriginalis, Mas
devallia pernix, Stanthopea 
marizaiana, Telipogon 
campoverdei. 
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2010. Dmosaurus. 
Blok 10. S. Fossiel skelet van 
Thalassocnus htoralis. 
2010. Voetbalclub Alianza 
Lima. 
3. S. clubembleem. 
2010. Water. 
Tweemaal 2. S. Kinderteke
ningen: kind in waterdrup
pel en boom, jongen op het 
strand. 
2010. Vakwerk. 
Driemaal 2. S. Verschillende 
religieuze objecten. 
2010. 20oe geboortedag Fre
deric Chopin (18101849). 
3. S. Portret componiste en 
pianoklavier. 
2010. Munt. 
Blok 3. S. Liberty Sentada 
(1863). 

2010. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Tijger. 
Tweemaal 20. S. (samen
hangend). Tijger, tijger en 
andere tekens van Chinese 
horoscoop. 
2010. Paddestoelen. 
Tweemaal 6. s. (samen
hangend). Suillus luteus, 
Pleurotus cornucopiae. 
2010. Archeologie. 
Blok 10 S. Stenen koppen 
van Clavas en Chavin. 
2010. Toerisme, Lima. 
Tweemaal 3. S. Fontein, 
Huscarpark en meer. 
2010. Kerst. 
10. S. Versierde kerstboom. 
2010. Upaep*, nationale 
symbolen. 

Tweemaal 5. S. Vlag, staats
wapen. 
2010. Vrijwillige brandweer 
150 jaar. 
Tweemaal 6. S. (samenhan
gend). Historische brand
weerapparatuur, moderne 
brandweerwagen.' 
2010. Archeologie. 
5. S. Ruïnes van Ollantay
tambo bij Cusco. 

PITCAIRNEILANDEN 
9i2'io. Schepen van de 
Royal Navy, II. 
Velletje met zesmaal $1.. 
Schepen die een bezoek 
hebben gebracht aan Pit
cairn: HMS Royalist, HMS 
Cambrian, HMS Flora, HMS 
Algerine, HMS Leander, 
HMS Monmouth, HMS 
Sutherland. 

POLYNESIË 
9i2'io. Legende Moua Pota. 
70 F. Inheemse bewoner met 
speer. 

QATAR 
Mrt. '10. Mus'haf, Qatars 
drukvan Koran. 
3. R. Decoratieve afbeelding. 

Apr. '10. Volkstelling. 
I. R. Symbolische afbeel
ding. 

SAO TOMÉ E PRINCIPE 
42'o8. Krokodillen. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db.; blok95.000 Db. 
Resp. Caiman crocodilus, 
Crocodylus acutus, Cro
codylus niloticus. Caiman 
latirostris; Osteolaemus 
tetraspis. 

42'o8. Slangen. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db. Resp. Macropro
todon cucullatus, Python 
regius, Bitis arietans, Den
droaspis viridis. 
42'o8. Geneeskrachtige 
planten. 
Velletje met 5.000, tweemaal 
10.000, tweemaal 15.000, 
30.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Resp. Sophora dedunata, 
Mussaenda landia, Aga
rista salicifolia, Dononaea 
viscosa, Jumellea fragrans, 
Centella asiatica; Psiloxylon 
mauritianum. 
42'o8. Onderzeeboten. 
Velletje met 5.000, tweemaal 
10.000, tweemaal 15.000, 
30.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Resp. Model XXI (Duitsland), 
K21 (Sovjet Unie), Boot 530 
(Japan), Sklasse (GrootBrit
tannië). Tang (Verenigde Sta
ten), Delta17 (Sovjetunie); 
Model XXI (Duitsland). 
42'o8. Bruggen. 
Velletje met 5.000, twee
maal 10.000, tweemaal 
15.000, 30.000 Db.; blok 
95.000 Db. Resp. Humber
brug (KingstonuponHull, 
GrootBrittannie) met schip 
en vuurwerk. Kettingbrug 
(Boedapest, Hongarije) met 
ziekenwagen, Erasmusbrug 
(Rotterdam) met baggerma
chine, Havenbrug (Sydney, 
Australië) met reddingsboot 
en dolfijn, Brooklynbrug 
(New York, Verenigde Staten) 
met reddingsvliegtuig, Sont
brug (Öresund, Denemar
ken) met luchtkussenboot; 
Towerbrug (Londen, Groot
Brittannië) met sleepboot. 
42'o8. Natuurkundigen. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db; velletje met drie
maal 15.000, 40.4000 Db.; 
blok 95.000 Db; Blok 
95.000 Db. Resp. Griekse 
filosoof Aristoteles (384322 
V. Chr.) met aalscholver 
(Phalacrocorax sp.), Griekse 
filosoof Theofrast {370286 v. 
Chr.) met aronskelk (Arum 
maculatum), Griekse arts 
en farmacoloog Pedianos 
Dioscorides met manuscript 
en geneeskrachtige planten, 
Romeinse wetenschapper 
Gaius Plinius Secundus (24
79) met astronomische appa
ratuur; Italiaanse filosoof en 
botanicus Andrea Cesalpino 
(15191603) met herbarium, 
Zwitserse natuuronderzoeker 
Conrad Gesner (15161565) 
met haas, Duitse medicus 
en botanicus Leonart Fuchs 
(15011566) met asperges 
(Asparagus sp.), Italiaanse 
arts en onderzoeker Ulisse 
Aldrovani (15221605) met 
fabeldier uit zijn 'Historia 
Monstrorum'; Deense arts, 
en bisschop Niels Stensen 
(16381686) met monster; 
Britse theoloog John Ray 
(16271705) met dodo (Rap
hus cucullatus) en pauwkal
koen (Agriocharis ocellata). 

42'o8. Elvis Presley (1935
1977) als mihtair. 

Velletje met 5.000, tweemaal 
10.000, tweemaal 15.000, 
30.000 Db.; Blok 95.000 Db. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
acteur in uniform. 

SAUDI ARABIË 
22ii'io. Bedevaart naar 
Mekka. 
Velletje met driemaal 2 R. 
Trein en mensenmenigte, 
mensenmassa met bewaar
der van de twee moskeeën en 
klokkentoren, klokkentoren. 

SIERRA LEONE 
i4io'io. looe geboortedag 
Moeder Teresa (igio1997 
Twee velletje met elk viermaal 
4.000 Le. Verschillende 
afbeeldingen van katholieke 
zuster en oprichtster orde 
'Zusters van Naastenliefde'. 

SINGAPORE 
7i'ii. Chinees Nieuwjaar**, 
jaar van het Konijn. 
' i " Local', 65 c. $ i.io; velletje 
met $ 5., 10.. Verschillende 
afbeeldingen van konijnen. 

ÏW'iF:' 
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ST. KITTS 
6io'io. Elvis Presley (1935
1977)
Viermaal blok $ 6.. Verschil
lende afbeeldingen uit film 
Blue Hawaï. 
6io'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 ZuidAfrika. 
Velletje met zesmaal $ 1.50; 
velletje met tweemaal $3.50; 
velletje met tweemaal $ 3.50. 
Resp. spelers wedstrijd 
DuitslandSpanje: Pedro 
Ródrigues Ledesma (1987), 
Miroslav Klose (1978), Xavier 
Hernandez Creus (1980), 
Piotr Trochowski (1984), 
Carlos Puyol Saforcada 
(1978), Philipp Lahm (1983); 
Duitse coach Joachim Loew, 
Duitse vlag op bal; Spaanse 
coach Vicente del Bosque, 
Spaanse vlag op bal. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
ii2'io. Kerst. 
€ 0.58. Kerstboom met 
kaarsjes. 



ST. VINCENT 
ig'io. looe geboortedag 
Moeder Teresa (igio1997). 
Twee velleqe met elk vier ze
gels van $ 2.75. Verschillende 
afbeeldingen van katholieke 
zuster en stichtster van orde 
Zusters van Naastenliefde 
met paus Johannes Paulus II 
(19202005). 
5io'io. Katten. 
Velletje met zesmaal $ 2.; 
blok $ 6.. Persianer, Rus
sische blauwe, Chartreux, 
Bobtail, Selkirk rex, Bengaal; 
Siamees. 
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5io'io. Star Trek II: The 
Wrath of Khan. 
Velletjes met viermaal $ 2.75; 
velletje met viermaal $ 2.75. 
Resp. Saavik, Spock en Dr. 
McCoy, James Kirk, Khan 
Noonien Singh; Montgom
mery Scott, Spock, Kirk, 
McCoy. 
5io'io. looe geboortedag 
Japanse filmregisseur Akira 
Kurosawa (19101998). 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 2.50; velletje met 
tweemaal $ 4.. Verschillende 
filmposters. 
5io'io. Kyle Busch (1985). 
Velletje met viermaal $ 2.75. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse autocoureur. 
5io'io. Abraham Lincoln 
(18091865). 
Velletje met viermaal $ 2.75. 
Resp. tweemaal portret oud
president Verenigde Staten, 
tweemaal herdenkingsmo
nument; portret, luchtop
name monument, schilderij 
'Emancipatieproclamatie' 
van F. Carpenter (18301900), 
portret met zegelopzegel 
4 c. Yvert795(ig65). 
5io'io. looe sterfdag Henri 
DunantCiSzSigio). 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.. Resp. portret 
oprichter Rode Kruis en rood 
kruis met vier verschillende 
afbeeldingen van oorlogsscè
nes; portret Dunant met Brit
se verpleegkundige Florence 
Nightingale (18201910) en 
Amerikaanse verpleegster 
Clara Barton (18211912). 
5io'io. 500e sterfdag 
Sandro Bomcelli (14451510). 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.. Schilderijen van 
Italiaanse schilder resp. 'De 
Aankondiging', 'Portret van 

_ jonge Man', 'Portret van 
— Simonetta Vespucci', 'De 
Cl verschoppeHng'; 'Mystieke 
— Geboorte'. 

SUDAN 
2010. Radio Sudan 70 jaar. 
3, 5, 7 SDG. Beeldmerk. 
2010. Solidariteit. 
3., 5., 7. SDG. Landkaart 
met kring aaneengesloten 
handen. 

SURINAME 
ii2'io. Vissen. 
'A',SR$i.55,3., 5.,7., 
8., 9., II.. Resp. Amphi
rion ocellaris, Pomacentrus 
coeruleus, Barbus tetrazona, 
Betta smaragdina, Calisa 
lalia, Geophagus brasilien
sis, Astronotus ocellatus, 
Microgeophagus ramirezi. 
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TAIWAN 
26i'ii. Boktorren. 
NT$ I., 3.50,10., 32.. 
Resp. Aeolesthes oeno
chrous, Doleops similis, 
Thermistis taiwanensis, 
Dorysthenes pici. 

i42'ii. Valentijnsdag. 
NT$ 5., 25.. (hartvormig te 
maken). Tweemaal bloem
motieven en harten. 

TANZANIA 
i4io'io. Prinses Diana 
(19611997). 
Twee velletjes met elk vier
maal 1.400 Sh. Verschillende 
afbeeldingen van prinses met 
hoed en diadeem. 
i4io'io. NASA* 50 jaar. 
Velletje met viermaal 1.400 
Sh.; velletje met tweemaal 
1.400 Sh. Resp. aarde en 
ruimteschip. Mars, Jupiter, 
Neptunus met astronaut in 
de ruimte; vertrek ruim
teschip Apollo II, vertrek 
ruimteschip Atlantis. 

THAILAND 
ii'ii. Chinees Nieuwjaar**, 
Jaar van het Konijn. 
3. B. Konijn. 

TOGO 
i56'io. Bloesems. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Resp. Com
melina erecta, Thespesia 
populnea, Hibiscus sabda
rifFa, Criotalaria retusa; Cola 
acuminata. 

i56'io. Apenbroodboom. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Adansonia 
digitata. 
i56'io. Vruchten. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. resp. sinaasap
pel, cashewnoot, akiappel, 
ananas; akiappel. 
i56'io. Vlinders. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Resp. Papilio 
phorcas, Papilio antimachus, 
Papilio bromius, Papilio dar
danus; Graphium ridleyanus. 

i56'io. Kreeften en week
dieren. 
Velletje met viermaal 550 R; 
blok 2.000 F. Resp. Car
disoma armatum, Alpheus 
sp., Neaxis mclaughlinea, 
Brachycarpus biunguicula
tus; Octopus vulgaris. 
i56'io. Vissen. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. resp. Caranx 
hippos. Mullus surmuletus. 
Scomber scombrus, Co
ryphaena hippurus; Caranx 
crysos. 
i56'io. Amfibieèn en 
reptielen. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Resp. Pyxicep
halus adspersus, Atractaspis 
dahomeyensis, Python 
regius, Varanus niloticus; 
Pyxicephalus edulis. 
i56'io. Schildpadden. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Resp. Der
mochelys coriacea, Kinixys 
homeana, Chelonia mydas, 
Cyclanorbis senegalensis; 
Lepidochelys olivacea. 

TOKELAU 
2i9'io. Bijbelvertaling in 
taal van Tokelau. 
50 c. $ I., 2., 3.. Openge
slagen Bijbel met resp. kerk 
van Atafu, kerk van Fakaofo, 
kerk van Nukunonu, Bijbels. 

TUNESIË 
7ii'io. 'Verandering' 23 
jaar geleden. 
390 m. Vlag, figuren en 
wereldbol. 
27ii'io. Nationaal Jaar van 
de Film. 
390 m. Bioscoopstoelen, 
boulevard met mensen en 
gebouwen. 
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ioi2'io. Universele Verkla
ring Rechten van de Mens 
62 jaar. 
390 m. Mensen met vlag. 

TUVALU 
224'io. Dag van de Aarde, 
kindertekeningen. 
Velletje met 50, 60, 90 c., 
$ 1.50. Resp. bomen op 
strand met en vis in oceaan, 
huizen met bomen en zee
dieren in oceaan, bomen met 
huizen op het strand, boot 
met gebouwen en bomen op 
het strand. 
284'io. Paleizen in de 
wereld. 
Velletje met zesmaal $ i.; 
blijk $ 3.. Resp. Keizerlijk 
paleis (TokioJapan) met 
Nijubashibrug, Dolmabah
cepaleis (IstanboelTurkije), 
Winterpaleis (SintPeters
burgRusland), Schónbrunn
paleis (WenenOostenrijk), 
Zomerpaleis (PekingChina), 
Buckinghampaleis (Londen
GrootBrittannië); Paleis 
van Versailles (Versailles
Frankrijk). 

2i8'io. President Abraham 
Lincoln (18091865). 
$ 1.30; tweemaal $ 1.30 (sa
menhangendo. Verschillende 
foto's van oudpresident 
Verenigde Staten. 
288'io. Prinses Diana 
(19611997). 
Viermaal $ 1.30 (samenhan
gend); tweemaal blok $ 1.30. 
Verschillende foto's van 
prinses. 

UGANDA 
i4io'io. Padvinderij in 
Verenigde Staten 100 jaar. 
Velletje met driemaal 
3.000 Sh. Jamboreeinsigne 
met tenten en kampvuur 
met padvinder en vlaggen, 
insigne van Philmontpad
vinderskamp met padvinder 

op paard, Floridainsigne 
met zeilboot en snorkelaar. 

URUGUAY 
30ii'io. Eerste vluchten in 
Uruguay 100 jaar geleden. 
Velletje met tweemaal $ 37 
(mettussenveld). Portreten 
van Franse piloot Armand 
Prevost en Italiaanse piloot 
Bartelomeo Cattaneo met 
vliegtuigen type Blériot. 
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9i2'io. Dagblad El 'lelégra
foPaysandu 100 jaar. 
$ 12. Gebouw en kranten
pagina. 
ioi2'io. Sociahstische 
Partij 100 jaar. 
$ 12. Hand met roos. 

22i2'io. Schilderijen van 
Uruguyaanse schilders. 
Viermaal $ 12 (samenhan
gend in paren). Schilde
rijen van: tweemaal Carmelo 
Arden Quin (19132010), 
tweemaal Eduardo Vernazza 
(19101991). 

VENEZUELA 
i49'io. OPEC* 50 jaar. 
Velletje met driemaal 0.30, 
tweemaal 0.50, tweemaal 3., 
8., tweemaal 10. Bs.; blok 
12. Bs. Tienmaal verschil
lende schilderijen; jubileum 
embleem organisatie. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
2ig'io. Vrijhandelszone 
Jafza Jebel Ali 25 jaar. 
I., 2., 3.. 4.Dh. Resp. 
luchtopname in 1986, idem 
in 1997, idem in 2009, jubi
leumbeeldmerk. Ook velletje 
met de vier zegels. 

VERENIGDE NATIES 
33'ii. Serie 'Munten en 
vlaggen lidstaten'. 
Drie velletje met achtmaal 



US$ 0.46; Zw.Fr. 0.85; € 0.65. 
Vlag en munt van resp. 
Mauritius, Guyana, Cliili, 
Noorwegen, OostTimor, 
IJsland, Fiji, Comoren; 
Mongolië, Senegal, Nica
ragua, Centraal Afrikaanse 
Republiek, Egypte, Congo, 
Algerije, Oekraïne; Litouwen, 
Griekenland, Estland, 
Tsjechië, Kirgizië, Oman, 
Oezbekistan, Monaco. 

VERENIGDE STATEN 
22i'ii. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
44 c. Mandarijnen en konijn. 

27i'ii. Kansas. 
44 c. Windmolens. 
io2'ii. Ronald Reagan 
(19112004). 
44 c. Portret oudpresident. 

VIETNAM 
ii2'io. Jaar van de kat. 
2.000, 5.000 d. Tweemaal 
kat. 
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2i2'io. Diplomatieke be
trekkingen met Cuba 50 jaar. 
2.000 d. Vlaggen en bloe
men. 

WALLIS EN FUTUNA 
i77'io. Wapenschild. 
500 R Wapenschild van Mgr. 
Lolesia Fuahea (1927). 
248'io. Eerste vlucht van 
Vale 100 jaar geleden. 
100 F. Vliegtuig. 

249'io. Traditionele vis
vangst 'Le Faga'. 
205 F. Vissende vrouwen. 
i5io'io. Water en vuur. 
Tweemaal 105 F. (samen

hangend). Verschillende 
schilderijen. 
6ii'io. Krabben. 
Velletje met 75,130 F. (door
lopend beeld). Tweemaal 
Cardisoma carniflex en 
boom. 

ZUIDAFRIKA 
gio'io. Wereldpostdag, 
verschillende druktechnieken 
ZuidAfrikaanse zegels. 
Vel met twaalfmaal 'Standard 
Postage' op eerder uitge
geven zegels. Gravure: 
Koning George V (1910), 
rotogravure: gnoes {1930), 
typografie: dubbeldeks 
vliegtuig (192g), reliëf met 
goudfolie: luchtvaartinsignes 
(2009), offsetlithografie: 
munt'Burgerspond' (1974), 
vierkleurendruk: botani
sche tuin Kirstenbosch 
met orchidee Disa uni
flora (1963), met goudfolie: 
Bijbelgenootschap (1970), 
brailledruk: blindheidpre
ventie met brailleschrift 
(2005), met geurtoevoeging: 
wilde bloem Gazania rigida 
(2008), driedimensionaal: 
dinosaurus (2009), diepdruk: 
voortrekkermonument 
(1974), superlitho: cultureel 
kunstvoorwerp messenheft 
(1997)

27io'io. Internationale 
postzegeltentoonstelling Jo
burg 2010 in Johannesburg. 
Blok 'Standard Postage'. 
Zegelopzegel koning Ge
orge V (Yvert i 1910). 
27io'io. Persoonlijke zegel. 
'Standard Postage'. Zegel
opzegel koning George V 
(Yvert I 1910) met aanhang
sel voor persoonlijke bood
schap. 
29io'io. ZuidAfrika, 100 
jaar. 
Velletje met viermaal 
'Standard Postage'. 
Staatswapens uit periodes 
19101930,19301932, 
19322000, 2000heden. 
Eerste drie zegels met 
leeuw, vrouwenfiguur, 
boom, voortrekkerswagen, 
gnoes en antilopen, vierde 
zegel met olifantstanden, 
menselijke figuren afkomstig 
van rotstekeningen, speer 
en vechtstok, proteabloem, 
rijzende zon, kop en vleugels 
van secretarisvogel. 

ZUIDGEORGIË EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
3i2'io. Britse Zuidpool
expeditie 100 jaar geleden, 
foto's van Herbert Pouting 
(18701935). 
Velletje met achtmaal 27 p.; 
velletje met achtmaal 60 p. 
Resp. ijsschotsen en schip, 
paarden, grot in ijsberg, 
slaapbarakken, eetzaal, weer
kundige meeting, kapitein 
Robert Falcon Scott (1868
1912) schrijft journaal, schip 
'Terra Nova'; schip in haven, 
mensen met paard, ijsberg, 
laboratorium, Scott op ski's, 
hond met grammofoon, mo
torslee, mensen met vlag. 

i5i2'io. Flora 
27, 70, 95 p., £ 1.15. Land
schappen met resp. Blech
num pennamarina, Montia 
fontana, Colobanthus 
quitensis, Ophioglossum. 

i52'ii. Huisdieren op Zuid
Georgië. 
45, 60, 70, 80 p., £1.15, 
1.20. Resp. aapje (Chloro
cebus pygerythrus), meisje 
met hondjes, walvisvangers 
met getemde vos, vrouw 
met pinguïn, man met kat, 
ontdekkingreiziger Sir Ernest 
Shackleton (18741922) met 
hond Query. 

ZUIDPOOLGEBIED 
BRITS 
3i2'io. Antarctische vogels. 
27, 27, 70, 70 p., £ 1.15,1.15. 
(per waarde samenhangend). 
Resp. Stercoriarus maccor
micki, Pygoscelis adeliae, 
Thalassarche chrysostoma, 
Aptenodytes forsteri, Larus 
dominicanus, Thalassoica 
antarctica. 

3i2'io. Leven in de zee. 
Viermaal 27 p.; velletje 
met viermaal £1.15. Resp. 
vlokreeft, sponsdier, knoop
worm, borstelworm; koraal, 
vlokreeft, kwal, zeester. 
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* Gebruikte afkortingen: 
Anzac Australian and New 

Zealand Army Corps 
IAEA International Atomic 

Energy Agency 
NASA National Aeronautics 

and Space Admini
stration 

OSCE Organization for 
Security and Coope
ration in Europe 

Sapoa Southern Africa 
Postal Operators 
Association 

Unesco United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

Unicef United Nations In
ternational Children 
Emergency Fund 

VN Verenigde Naties 
WWF World Wildlife Fund 

** Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van het Konijn 32'!! tot 
222'l2. 

KONINGIN ELIZABETH BLIJFT OP BRITSE ZEGELS 
Het hoofd van de Britse 
vorstin Elizabeth II zal ook 
in de komende jaren de 
Britse postzegels worden 
afgebeeld. Ook als de Britse 
Royal Mail in buitenlandse 
handen overgaat, zal deze 
traditie worden gehand
haafd. 
Ondanks het ontbreken van 
een wettelijke verplichting 
hebben de Britse posterijen 
de afbeelding van de regeren
de monarch als sinds 1840 
op de door hun uitgegeven 

zegels afgebeeld. 
Volgens de verantwoordelijke 
minister voor postale zaken 
Ed Davey zou een eventuele 
buitenlandse koper "wel 
gek" zijn om de koningin 
van de zegels te verwijderen. 
Om toch zeker te zijn dat dit 
nooit het geval kan zijn is er 
nu een wet ingevoerd die het 
behoud van de afbeelding 
moet waarborgen. 
Mr. Davey was er door zijn 
medewerkers op geatten
deerd dat er nooit sprake is 

geweest van een wettelijke 
bescherming van de afbeel
ding op de zegels. Volgens 
hen zou er sprake zijn van 
"commerciële zelfmoord" 
als nieuwe eigenaren er toe 
zouden overgaan om het 
staatshoofd niet langer op 
de uit te geven zegels af te 
beelden. 
Als potentiële buitenlandse 
kopers worden in Groot
Brittannië met name partijen 
in Duitsland en Nederland 
genoemd. 

AANDACHT VOOR DE NATUUR 
Ook de Britse zegels die op 
22 maart worden uitgegeven 
zullen dus de beeltenis van de 
vorstin dragen. De uitgifte, 
die staat in het kader van het 
vijftigjarige Wereld Natuur 
Fonds, bestaat uit tien zegels 
met de aanduiding ist en een 
velletje met vier zegels: ist, 
60, 88 en 97 p. Op de eerst 
genoemde zegels staan foto
grafische afbeeldingen van: 
Afrikaanse olifant, berggo
rilla, Siberische tijger, ijsbeer, 
Amoer luipaard, Iberische 
lynx, rode panda, zwarte 
neushoorn, Afrikaanse wilde 
hond en het gouden leeuw
aapje. De vier samenhan
gende zegels van het derde 
velletje hebben alle getekende 
afbeeldingen van dieren uit 
het Amazoneregenwoud: 
slingeraap, papegaai (blauwe 
ara), pijlgifkikker en jaguar. 
Alle zegels zijn voorzien van 
het bekende WWFpanda
beeldmerk. 
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INTERESSANTE UITVINDINGEN EN BAANBREKENDE ONTDEKKINGEN 

Een van de aardigste 
Nederlandse uitgiften van 
2010 was volgens mij het 
velletje dat verscheen ter 
gelegenheid van honderd 
jaar Rijksoctrooiwet 
(i). Wie een uitvinding 
heeft gedaan kan om 
te voorkomen dat het 
product onrechtmatig 
gekopieerd wordt een 
octrooi aanvragen. Als 
dit wordt toegekend kan 
de geestelijke eigenaar 
van het product het voor 
een bepaalde periode 
in een land op de markt 
brengen. In Nederland is 
een periode van maximaal 
twintig jaar vastgelegd in 
de Rijksoctrooiwet van 
1995. De voorloper van 
deze wet stamt uit 1910. 
Tot aan 1973 groeide het 
aantal octrooi aanvragen 
gestaag, maar met de 
komst van een Europees 
octrooi verminderde het 
aanzienlijk. 
Het velletje dat TNT uitgaf 
heeft zich niet beperkt tot 
octrooiaanvragen die bin
nen de Rijksoctrooiwet 

vallen, maar besteedt ook 
aandacht aan uitvindin
gen uit een verder verle
den die onder deze wet 
hadden kunnen vallen. De 
oudste uitvindingen in het 
velletje zijn de duikboot 
van Cornells Drebbel 
en de verrekijker van 
Hans Lipperhey. Van de 
duikboot is niets bewaard 
gebleven, de duikboot op 
de zegel is een replica. 
Volgens de overlevering 
voeren in 1620 twaalf 
roeiers enige uren in het 
vaartuig in de Theems in 
Londen. Ook van de verre
kijker was geen origineel 
meer voor handen en 
ook hier werd daarom 
een replica afgebeeld. 
Lipperhey demonstreerde 
zijn verrekijker voor 
een select gezelschap, 
waaronder prins Frederik 
Hendrik. Vanaf een toren 
in Den Haag was men 
in staat om de tijd op 
een kerkklok in Delft te 
zien. Men was behoorlijk 
onder de indruk van de 
verrekijker en men reali

seerde wat het instrument 
in de oorlogsvoering 
zou kunnen betekenen. 
Lipperhey kreeg dan ook 
de opdracht om zes ver
rekijkers voor het leger te 
produceren. 
Van recenter datum is 
de kunstnier van Willem 
KolfF, die er voor gezorgd 
heeft dat het leven van 
nierpatiënten dragelijker 
is geworden. In 1990 
werd KolfF door het 
Amerikaanse tijdschrift 
Life gerekend tot een van 
de honderd belangrijkste 
personen van de 20ste 
eeuw. KolfF was een ware 
workaholic, hij ging op 
zijn 86ste met pensioen 
als hoogleraar interne 
geneeskunde en chirur
gie, maar ging door met 
werken. Dankzij zijn in
spanningen kon in 2000 
de eerste kunstoogtrans-
plantatie plaatsvinden. 
Kolff's echtgenote was 
echter niet zo blij met de 
werkzaamheden van haar 
man en vroeg na 62 jaar 
huwelijk een scheiding 

aan, omdat ze het zat was 
steeds op het tweede plan 
te komen. KolfF overleed 
in 2009 bijna 98 jaar oud. 
Het aardige van het velle
tje is dat er ook aandacht 
is voor alledaagse voor
werpen, zoals de Vacuvin, 
de vacuümafsluiter voor 
wijnflessen van Bernd 
Schneider en de fiets-
kettingkast (1974) van 
Willemine van der Woerd. 
De inmiddels 87-jarige 
mevrouw Wil Looijen-
van der Woerd heeft 
de kettingkast indertijd 
ontworpen in samen
spraak met de toenmalige 
'technische man' van het 
bedrijf De Woerd, Wim 
Gerritsen. Op de post
zegel is de meisjesnaam 
van Wil Looijen overigens 
verkeerd gespeld in plaats 
van Willemine staat er 
Wilhelmine. De Woerd 
Barneveld, die ketting-
kasten en jasbeschermers 
produceert werd enkele 
jaren geleden overgeno
men door Axa. 
Twee zegels die goed in 

een verzameling over het 
milieu passen zijn gewijd 
aan respectievelijk de 
energiebesparende LED-
verlichtingvan Philips 
en de zonneauto van 
het Solar Team Twente, 
een samenwerkingsver
band van de Technische 
Universiteit Twente en 
de hogeschool Saxion 
Twente. LED (wat staat 
voor Laag Emitterende 
Diode)-lampen kun
nen wel tot go% mmder 
stroom verbruiken dan 
vergelijkbare gloeilam
pen. En hoewel sommige 
mensen vinden dat een 
gloeilamp een "warmere" 
uitstraling heeft wordt 
deze steeds meer vervan
gen voor de energiezui
nige LED-lamp. Of de 
zonneauto de traditionele 
auto zal gaan vervangen is 
nog maar de vraag, maar 
de ontwikkelingen gaan 
snel. In 2005 deed een 
team uit Twente voor het 
eerst mee met de World 
Solar Challenge een race 
voor zonneauto's. Er werd 
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toen een negende plaats 
behaald. In 2007 kwam 
men zelfs tot een zesde 
plaats. Het team had de 
primeur van een auto met 
een kantelende vleugel en 
een bijzonder lenzensy-
steem, waarop een patent 
werd verkregen. 
Dat Nederland op het 
gebied van vernieuwing 
geen slecht figuur slaat 
blijkt uit de laatste drie 
zegels van het velletje 
waarop de melkrobot van 
Van der Lely, de automati
sche handschriftherken
ning van TNT Post, die 
wordt gebruikt bij het 
coderen van postadressen 
en de Dyneema-vezel van 
DSJVI, volgens eigen zeg
gen de 'sterkste vezel ter 
wereld', die onder andere 
wordt toegepast in de 
zeilsport, zijn afgebeeld. 
Een land dat zich erop 
beroept dankzij innova
tie de wereld te hebben 
veranderd is Israël. Ter 
gelegenheid van de 
Wereldtentoonstelling 
in Sjanghai verschenen 
drie zegels gewijd aan 
innovatie. Op het gebied 
van landbouw was het 
speciale druppel irrigatie
systeem revolutionair (2). 
Dankzij deze techniek kan 
een combinatie van water 
en voeding in de juiste 
hoeveelheden toegediend 
worden aan planten. 

Doordat het mogelijk is 
om het mengsel direct in 
de wortels toe te dienen 
wordt de kwaliteit van 
de plant vergroot en de 
opbrengst verhoogd. 
Micro chips en proces
sors zijn de speciahteit 
van Intel, dat in 1974 een 
vestiging in Israël opende 
(3). Tot op de dag van 
vandaag ontwikkelt men 
daar producten die er voor 
zorgen dat computers 
sneller en beter worden. 
Op het gebied van de 
geneeskunde zorgde het 
Israehsche bedrijf Given 
Imaging voor een flinke 
bijdrage in het patiën
tenwelzijn. Dankzij een 
minuscule camera die 
door de patiënt ingeslikt 
kan worden is het moge
lijk om maag en darmen 
op een prettige manier te 
onderzoeken (4). Deze 
zogeheten capsule endos
copic wordt inmiddels 
in zo'n zeventig landen 
toegepast. 
Onderzoek kan leiden 
tot nieuwe inzichten, 
die de mensheid of de 
natuur vooruit kunnen 
helpen. De bacterioloog 
Friedrich Loeffler was 
de eerste die in i8g8 
het virus beschreef dat 
verantwoordelijk was voor 
mond- en klauwzeer. Het 
toonaangevende Duitse 
Duitse instituut voor 

diergeneeskunde dat naar 
hem vernoemd is kreeg 
vorig jaar een postzegel 
vanwege het honderdjarig 
bestaan (5). Ook andere 
instituten werden in 2010 
bedacht met een postze
gel. Monaco vierde het 
gouden jubileum van het 
Monegaske Wetenschap
pelijk Centrum (GSM) (6), 
dat in i960 was opgericht 
door prins Rainier III. Het 
houdt zich voornamelijk 
bezig met het onderzoek 
van de zeeën en oceanen. 
Sinds 1990 specialiseert 
het zich op het gebied 
van de koraalriffen en 
klimaatveranderingen. 
Zweden herdacht het 
200-jarig bestaan van het 
Karolinska Instituut, een 
van Europa's leidende 
medische universiteiten, 
met twee postzegel (7,8). 
Op de zegels zijn micros
coopfoto's te zien van 
siliconen en selenium. 
De Royal Mail pakte fors 
uit met tien zegels om 
het 250-jarig bestaan van 
de Royal Society te vieren 
(9). Van dit wetenschap
pelijk genootschap zijn 
in de loop der tijd tal 
van wetenschappers lid 
geweest, die baanbre
kend onderzoek op hun 
naam hebben staan. 
Robert Boyle werd vooral 
bekend vanwege zijn 
gaswet die het gedrag van 

ideale gassen beschrijft 
onder invloed van druk, 
volume, temperatuur en 
aantal deeltjes. Zijn boek 
The Sceptical Chymist is 
een van de belangrijkste 
scheikundige werken. 
Isaac Newton kennen we 
allemaal van zijn appel en 
de zwaartekrachtwetten. 
Zijn PhilosophiéE Natu
ralis Principia Mathe
matica, dat in 1867 werd 
gepubliceerd, is de basis 
van de klassieke mecha
nica. Benjamin Franklin 
was niet alleen een van de 
stichters van de Verenigde 
Staten van Amerika, maar 
ook een vooraanstaand 
wetenschapper. Hij 
deed onderzoek op het 
gebied van de elektrici
teit en was de uitvinder 
van de bliksemgeleider. 
Edward Jenner, verrichtte 
baanbrekend werk op het 
gebied van de bestrijding 
van pokken. Hij ontwik
kelde een vaccin dat vele 
mensen het leven heeft 
gered. Charles Babbage 
was een wiskundige die 
aan de wieg stond van 
de programmeerbare 
computer. Alfred Rüssel 
Wallace is voornamelijk 
bekend vanwege zijn 
ideeën op het gebied van 
de natuurlijke selectie. 
Joseph Lister was een chi
rurg wiens inzichten ertoe 
leidden dat operaties op 

steriele wijze zouden wor
den uitgevoerd met als 
gevolg minder postope
ratieve infecties en dus 
een aanzienlijk grotere 
kans voor de patiënt om 
een operatie te overleven. 
Ernest Rutherford is de 
vader van de kernfysica. 
Volgens zijn atoommodel 
bestaat elke atoom uit een 
geladen kern waarom
heen het electron cirkelt. 
De enige vrouw in het 
gezelschap dat op deze ju
bileumzegels is afgebeeld 
is Dorothy Hodgkin. Ze 
deed belangrijk onder
zoek naar de driedimen
sionale structuur van 
biochemische stoffen 
met behulp van rontgen-
technieken. Hodgkin was 
de eerste Britse vrouw 
die een Nobelprijs won. 
Nicholas Shackleton, ten 
slotte, was een geoloog 
en kliraaatwetenschapper 
wiens onderzoek heeft 
bijgedragen aan het ver
klaren van verschillende 
aspecten van klimaatver
andering. 
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AANGEBODEN 
wwwmnriefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, Sit-
tard. Telefoon 046-4512751. 
E-mail rnhert-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.stamps-dns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Nederland frankeergeldige euro
zegels zonder gom 0,34 - 0,39 -
0,44 eurocent 50%. C. Cruyssen. 
Telefoon 06-25162155. 

Israel uitgiften tegen nominale 
waarde, prijslijst en geschenk 
gratis. Eilat Philatelie Club, 
Box 542, 88104 Eilat, Israel. 
www.israelstamps-eilat.com 

www.philatelie-amsterdam.nl 
thematisch en wereld met foto! 
K. Erkelens. 
Telefoon 020-6838643. 

De nieuwste Postzegelveiling van 
Nederland: www.postzegelpara-
dijs.nl N. Engelhart. 
Telefoon 06-15641312. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
- DDR, Zwitserland, Oostenrijk, 
=> Indonesië 20-25%. R. Dorman, 
]]̂  Fonteinkruid 37, 7772 NL Har-
'^ denberg. Telefoon 0523-272182. 

'^ Roemenië en Moldavië postfris 
ïï en gestempeld, nieuwtjes. A. 
^ Matei. Telefoon 06-16760004. 
2 E-mail: adrianfg)T2move.nl 10% 
-- boven nominaal, geen handelaar. 

150 CEPT + voor- en meelopers en 
Frankrijk postfris en gebruikt 
stuur uw mancolijst. G. Borst, 
Want 19,1276 HC Huizen. 
E-mail; g.hnrst7(^kpnplanet.nl 

Postzegels hele wereld met 
afbeelding op 
www.wereldzegels.eu M.v.Dal. 
Telefoon 0492-522224. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd post
zegelverzamelingen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk. Bre-
denhof Telefoon 010-4826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

Fil-I-Safe patent albums en/of 
losse bladen(ruitjes). H. Meijer, 
Stoomdijk 10, 7245 PN Laren 
(Gld.). Telefoon 0573-401804. 

Goede rondzendboekjes, veel 
Europese landen, het liefst oud 
of zeer modern. Ook p.f spec: 
Zwits./België/OZG/Israël/VS/ 
Canada PVv de Snuffelaar. 
E-mail: edhoes(g>quicknet.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vati-
caan. Bekijk de veiling en wordt 
lid via 06-51140411, 0181-774870 
nfvyww.filit.alia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika bestaat reeds ruim 
20 jaar. Maak eens kennis met 
ons, 5 bijeenkomsten in Tiel, 5 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. Inl. A.A. de Hilster. 
Telefoon 0344-661897. 
E-mail 1 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilin
gen, rondz., 4 bijeenkomsten p.j 
in De Bilt. Contr. 19 euro. 

Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaag(p)hccnet.nl 

Spanje en/of Portugal? 4X p.j. bij
eenkomst in Utrecht met veihng 
en kwartaalblad. Bel H. Veen. 
Telefoon 079-3 611910. 
vwyw.ksp-iheria.nl 

Thematisch verzamelen: sche
pen, vogels, bloemen, sport, 
muziek, ruimtevaart en nog meer 
dan 200 andere thema's worden 
in onze vereniging verzameld. 
www.nvtf nl of 
telefoon 0317-317930. 

Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 9 april 
2011 NVPV afd. Bodegraven 
9.30 -16.30 uur in Rijngaarde, 
Dronensingel i, Bodegraven. 
Semihandelaren aanwezig en 
ruiltafels. Semihandelaren in 
postzegels, munten en ansicht

kaarten kunnen nog tafels huren, 
5 euro per tafel. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. Tevens 
inleveren materiaal voor de Post
zegelvriend. 

Zondag 27 februari 2011 Postze
gel-Totaal van 10.00-16.00 uur 
in wijkcentrum De Klokketoren 
Slotemakerde, Bruineweg 272 
te Nijmegen. W.J.M. Goossens. 
Telefoon 024-3974654 of 
vyww.nnviopost.nl 

Nunspeet zaterdag 7 mei Grote 
Verzamelaarsbeurs Sporthal 
De Brake van 10.00-16.00 uur. 
Inl. J. den Besten. 
Telefoon 0341-256163. 

Grote veiling 2 april FV Uit
hoorn, 150 grote en 500 kleine 
kavels. Info; gwelle(g)xs4all.nl -1-
kavellijst. A. Stolp. 
Telefoon 0297-563773. 
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SCHAATS MEE EN GEEF ALLES! 
WWW.IJSSTRIJD.NL 
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DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
MISSIE U.S.A., JAPAN GROOTFORMAAT MET 2010, MALTA 

GROOTFORMAAT, THAILAND GROOT. 
AANBIEDINGEN; 

250gr. 

AUSTRALIË 
grootformaat 

^4Ê^^^ 

BEZOEK ONZE GEHEEL VERNIEUWDE 
WEBSITE MET ALLE KILOWAAR, 
INSTEEKBOEKEN, ALBUMS, 
NEDERLAND EN BUITENLAND 
JAARGANGEN EN SERIE'S, MUNTEN 
EN NOG VEEL MEER 

\ I 
250gr. * 

_ FINLAND 
GRIEKENLAND^^—, opdubbelpapler 

NU 27,50 ^ f i ^ ^ ^ NU 22 /0 

INTERNET ATOES: WWW.BREDErNrtHOF.NC 
WIJ ZOEKEN DRINGEND TE KOOP BETERE VERZAMELINGEN 

EN SERIES'S VAN DE HEEL DE WERELD 

i]rt(*©*ffl m Ms^j^ mmmm mmmmwiNM mo)mmm/M^ 
PRUZEN PER STUK NORMAAL lx 3x Sx lOx 
L 4/8 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48BLZWIT 

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,Ä 11,40 10,70 10,20 

19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 
WfTTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 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 INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

iiÄigiiiß(2)oaiK] mm msiMmmm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.SA NORMAAL 165,00 NU 140,00 

UNO OMSCHRIJVING 100 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 21,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 50,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 
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 
INDONESIË MODERNE MIX T /M 2006 17,50 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 
NEDERLÄ,ND ALLEEN TOESLAG 13,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 
THAILAND MODERNE MIX 17,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 

0)]tH,\\li\ 
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 

23,50 45,00 
34,00 68,00 
40,00 
32,50 
35,00 
42,50 
35,00 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 62,50 
40,00 --
35,00 
25,00 49,00 
29,50 55,00 
79,00 
23,50 45,00 
35,00 
42,00 
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Rietdijk Meer dan 90 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
1919-2011 

Aankondiging grote voorjaarsveiling 
18,19 en 20 april 2011. 

Materiaal aanleveren voor deze veiling is nog f^^^^N 
mogelijk tot bègin'nnaart 2011 
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Uiteraard komen wij voor grotere objecten graag naar u toe! 

^ 

Voor de komende veiling hebben wij alweer mooi materiaalbinnen gekregen met o.a.: 

J • Uitgebreide verzamelingen voorfilatelie met een interessante Napoleontische afdeling in vele avontuurlijke 
samenstellingen, 

• Grote verzameling kleinrondstempels verkaveld m honderden losse nummers met vele zeer luxe afdrukken, 

• Prachtig NedeHand en Koloniën met o a. veel postfris klassiek materiaal; 

U kunt dagelijks (ma/vrij 9-17 uur) materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 

en bent van harte welkom! 
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Rietdijk B.V. 
Noordeinde41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 
Fax : +031-(0)70-363 28 93 
info@rietdijk-veilingen.nl 
wwv\/.rietdijk-veilingen.nl 
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