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De nieu>ve Eurolanden 
Reliëf druk Glasheldere uitsparingen 

op rug en schuiven van hard 
en voorzijde PVC 

VISTA Euro
muntenalbum 
Band 1 
met 6 VISTA-
m u n t e n b l a d e n voor 
12 Euro- landen 

Classic band met de hand vervaar 
digde blauwe kunstleren band met 
een prachtige afbeelding van de 
Euro landen op de voorzi|de en een 
afbeelding van Euro munten op de rug 
(verpakt in een kartonnen cassette) 
Inhoud 6 VISTA bladen van dik karton 
voor 6x2 sets Euro-munten (voor 12 Euro
landen) een informatieblad en de 
gebruiksaanwi|zing Formaat 245 x 270 mm 
Kleur blauw 

Bestelnr. 
CLAS EURO BL 1 

VISTA Euro-muntenalbum Band 2 
met 6 V / S I A - m u n t e n b l a d e n v o o r de 12 n i e u w e Euro- landen 

luxe kunstlederen band met een prachtige afbeelding in relief druk op de voorzijde en rugzijde 
Inhoud 6 KKT/I Euro-muntbladen van stevig dik karton inclusief schuifvenster vervaardigd uit hard pvc 
Deze bladen bieden plaats aan 12 complete Euro muntensets voor de nieuwe eurolanden, te weten 2 per blad 
Afmeting 245 mm x 270 mm Kleur Blauw 

we Eurolanden 

• Bulgarije 
• Estland 
• Letland 
• Litouwen 
• Malta 
• Polen 
• Roemenië 
• Slowakije 
• Slovenië 
• Tsjechische 

Republiek 
• Hongarije 
• Cyprus 

Depothouders 
Postzegelhandel KLOEK BV 
Rosmarijnsteeg 4 • 1012 RP Amsterdam 
Tel. 020 6 24 21 64 
Fax 020-6 20 94 90 

Pzh. Bredenhof 
Bovenstraat 286 a 3077 BL Rotterdam 
TeLOlO 482 67 2 5 F a x 0 1 0 4 7 9 7 0 6 5 
e mail: bredenhor@cs.com 

Postzegelhandel Parnassus V.O.F 
Roelof Hartstraat 34 
1071VK Amsterdam 
TeL-t^Fax:0 20 6 75 23 72 

Postzegelhandel Van Lokven Posthof bv. 
Bakkerstraat 22 
6041JR Roermond 
TeL0475 56 35 00 

Postzegelhandel van Domburg 
Voldersgracht 28 • 2611 EV Delft 
TeL 0 15 2 12 30 55 
Fax 015 2 12 2188 

Philamunt 
Handelsstraat 34 A Sittard 
Tel: 046 420 16 50 
www.philamunt.nl 

HOLLANDS GLORIE POSTZEGEL EN MLNTENHANDEL 
Camplaan8 2103 GW Heemstede 
Tel. 023 5477444 
Fax 023 5291605 

Postzegel & Munthandel Weerenbeck 
Rijksweg Zuid 106 • 6l6l BR Geleen • 046 4750258 
A. Battalaan 48 6221 CE Maastricht 043 3218864 
www.weerenbeck.nl e mail. info@weerenbeck.nl 

LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG • Postfach 1340- D-21495 Geesthacht 

mailto:bredenhor@cs.com
http://www.philamunt.nl
http://www.weerenbeck.nl
mailto:info@weerenbeck.nl


APRIL 1987APRIL 2007: REEDS 20 JAAR TOT UW DIENST!!!! 
INDONESIË POSTFRISSE JAARGANGEN INCL BLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK(T/M 1988), NIEUWE( VERLAAGDE) PRIJZEN, VANAF 15% ZON

NEBLOEM ! 'TOT EN MET JAAR 1983 GELDT: KORTING VANAF 150,00 :15%, NA 1996 SLECHTS BEPERKTE VOORRAAD!! (geen minisheets in jaargan

gen, 1995 zonder Jakarta blokken) 

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

11,00 
3,00 
6,50 
8,00 
6,00 
3,50 
2,00 
1,50 
1,00 

10,50 
6,00 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

2,00 
2,00 
2,00 
6,50 
11,50 
15,50 
4,50 
26,50 
40,50 
22,00 
19,00 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

nu 
nu 
nu 
nu 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

39,00 
17,50 
30,00 
43,00 
16,50 
15,50 
49,00 
46,50 

245,0011 
57,00 
59,00 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

12,00 
9,50 
15,50 

122,00 
125,00 
33,50 
33,50 
37,50 
39,00 
34,00 
32,50 

1996 nu 63,50 
1997 nu 22,00 
1998 nu 39,00 
1999 nu 31,00 
2000 nu 43,00 
2001 nu 39,00 
2002/2005 op aanvraag 
PORT EN DIENST VOORRADIG 

NED.ANTILLEN: POSTFRISSE COMPLETE JAARGANGEN INCL BLOKKEN, exclusief eventuele 
VANAF 15% tussen 1953 en 1994 geldt: 10% EXTRA KORTING! v.a. 100 EURO AFNAME 

"a"nummers NIEUWE (VERLAAGDE) PRIJZEN: 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

8,70 
195,00 
25,00 
25,00 
3,75 
3,00 
9,75 
0,15 
4,65 
8,40 
4,40 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

2,70 
0,95 
2,30 
1,50 
0,80 
1,15 
0,70 
0,85 
1,20 
1,20 
1,00 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1,10 
1,50 
7,50 
1,60 
1,80 
1,50 
7,35 
2,70 
6,60 
6,30 
6,75 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

12,15 
9,80 
13 20 
10,15 
9,85 
12,60 
11,20 
18,00 
16,35 
22,50 
22,65 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
hierna 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

op aanvraag 

18,70 
27,75 
19,60 
35,70 
49,00 
59,90 
59,70 
58,00 
68,00 
89,00 

REP.SURINAME: complete postfrisse jaargangen incl. vellen/blokken, vanaf slechts 18% van de Zonnebloem catalogus 
NA 1997 beperkte voorraad M 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN,COLLECTIES, PARTIJEN APRIL 2007 

7207 BERLIJN DAVO luxe voordrukalbum, nw type met blanco klemstroken, prima staat 
nieuwprijs 92,00 met een HELE MOOIE GEBRUIKTE SUPERCOLLECTIE 1948 1990, OP 
SLECHTS 8 ZEGELS (6,16,18/19,68/70) en BLOK 1 NA GEHEEL COMPLEET No 33 (catw 
600,00) gekeurd SCHLEGEL, Totale catw 5600,00 Nu 475,00 (ZIE 13 KL FO) 
7299 VER EUROPA/CEPT Stockboek 30 biz goed gevuld met mooie GEBRUIKTE voor 
raad/partij tussen 1956 en 1985 sommige meerdere keren aanwezig o a Lux 1956, Lux 
1957, Liechtenstein 1960, San Marino 1961 etc etc Totale catw 2 197,00 Nu 175,00iii 
7303 NEDERLAND LEUCHTTURM luxe voordrukalbum, type DE, blanco klemstroken, in 
nieuwstaat nw prijs 135,00 met een bijna complete collectie 1945 1979 tot ca 1970 
gebruikt daarna veelal postfris Hoge catalogus Waarde nu 145,00 (ZIE 9 KLEURENFO
TO'S OP DE WEBISTE) 
7373 LUXEMBURG nrs 290/295 (Filatelie week 1936) 10 echt gebruikte series catw 
400,00 nu 39,50 ( per 50 series catw 2 000,00 nu 150,00 en per 100 series catw 
4 000,00 nu 225,00 111 UITERMATE GESCHIKT VOOR EBAY ' 11 
7388 NEDERLAND Leuchtturm luxe voordrukalbum blanco klemstroken prima staat nw 
prijs 150,00 met een PRACHTCOLLECTIE o/*/** 18521971 veel betere zegels en series, 
we noemen slechts een paar(veel meer aanwezig dus") }+2 o, 415 o ,14(15t16f19 *, 
34/43 o, 56/76 o, 77/79 o, 84/86 o(echtll) 90/95 o, 139/165 o, 212/19 o Kind 28 *,30 o, 
31 *, 32/34 o etc Zomer 35 * etc ANW o Zeeman o 346/49 o Harz * en verder heel veel 
jaren 50/60 
Totale catw ruim 3 500,00 nu 375,00 ( ZIE 9 KLEURENFOTO'S OP DE WEBSITE) 
7404 MONACO LEUCHTTURM luxe voordrukalbum, blanco klemstroken in prima staat 
nw pri js' 145,00 met een WERKELIJKE TOPCOLLECTIE 1855 1960 ZEER VER gevorderd 
op slechts een klein aantal series na aardig compleet voornamelijk * ( heel klem beetje 
" en o) we noemen alleen de BETERE (nrs Michel) \+2 , 3/5 o, 7 o, 11/21 *, 22/24 *, 26 
*,44 *, 46/48 *,54/64 ,78/96 *,97/103 M15/119 * 137 * 138/42 ♦, 149/62 *,Blok 1 
M64/186 * 187/8 M89 *, 205/19 * 247/56* ,276/87 * 288/336 *, Blok 2*, 339/47 *, 
348/56 * 357/70 *,371/80 ,381/93(391) *,394/96 ",397/400 A8iB *,408/15 *,416/26 
",427/40 *, 441/450 *, 451/54A8iB ",455/62 ",464/67 "",490/95 " 496 "",497/01 
",512/22 ",538/59 ",560 ",585/86 ",587/02 ", 603/4 "*, 653/56 " , diverse Port o a 
29/398[58 "/*" 
Totale catw ' 4700,00 Nu 595,00 (ZIE 23 KLEURENFOTO 5 OP DE WEBSITE) 
7407 OUD DUITSE STATEN map met blanco bladen i stokboekje, daarin een SUPER 
COLLECTIE */o te weten BADEN 23 stuks waaronder 3a,4a,8,9,17,19,25 BERGEDORF 3 

stuks 2,3,4 BRAUN5WEIG 6 stuks o a 7,10,18/20 HAMBURG 11 stuks oa 6,8(2x),12,20, 
21 HANNOVER 7 stuks o a 2,10,25 HELGOLAND 14 stuks o a 1 ll,6,7,8"&0 GEBRUIKTl l, 
9,10,17,18 "en o II MECKLENBURG SCHWERIN 4 stuks oa 5,7,8 NORD POSTBEZIRK 14 
stuksoa 10,12,18 PREUßEN ISstuksoa 3,4,8,9,11,15,25 SACHSEN 11 stuks o a 4, 
THURN&TAXIS 12 stuks(2aarvan 10 stuks gebruikt) o a 8,10,32 WURHEMBERG ca 140 
stuks o a 8,32,33,39 Tot slot ( alle in het stockboekje) BAYERN ca 300 stuks 
Cataloguswaarde ruim 7000 euro, gebaseerd op goede zegels, dus eventuele zegels die 
met ok zijn, met geteld ZEER SCHERP GEPRIJSD 695,00 (55 KLEURENFOT'S WEBSITE) 
7433 CURACAO/NED ANTILLEN DAVO crystal(oud type) voordrukalbum, blanco klemst
roken, prima staat met een hele mooie GEBRUIKTE collectiel 8721982 ZEER goed 
gevuld met vele betere nummers o a aanwezig 1 3/12,13/23,25,26,39/34,35/40,42/43, 
44/70,71/72a,73,74,75/78,82/83 89/115,116/17,121/167,168,170,172,174,177/79, 
182/205, 206/256 en vanaf 1957 praktisch compleet tevens Luchtpost 3/14,16,26/38,45/ 
84, port 2,5,8,10,11/15,17 Totale catw ca 2000,00 nu 295,00 ( ZIE 20 KLEURENFOTO'S) 
7434 RUSLAND/SOV UNIE 3 stockboekcn ® 32 bIz met een hele mooie o/*/"" uitzoek 
collectie (met doubletten), klassiek deel heel goed aanwezig o a 399 "",401 o, 462 
"10,464 *,465 "/"* etc hele hoge catw" Nu 270,00 
7437 LIECHTENSTEIN YVERT standaard voordrukbladen, goede staat met een hele inte 
ressante startcollectie 1917 1979 tot 1975 vnl * daarna ** oa aanwezig (Michel nrs) 
4/24,25/35,40/42,43/44,75/77, 94/95,126/31,Blok 2 
"",152/55,180/82,192/96,202/06,207/10,211/221,240/42,249/51,253/55,277,281/83 
"",322/28,334/41,346/52 etc vanaf 1962 aardig compleet tevens nog div Dienst totale 
catw ca '> 1150,00 nu 140,00 ( ZIE 7 KLEURENFOTO'S) 
7439 ZWITSERLAND S (ZES') stockboeken heel goed gevuld met een SUPERVERZAME
LING tussen 18542004 " incl vele extra's zoals stempels, tandingen, types etc we noe
men alleen maar het TOPJE VAN DE BEKENDE IJSBERG 13 I o, 14 I o, 13 II o (4 maal) 
14 II o ( 2 maal) 15 II o, 16 II o, 17 II o (2 maal) 21 o, 25 o , 29/35 o, 44 , 50/57 o, 58/64 
o, divtypes,71/73 o/ divtypes,102/110 o, 121/26 o, 128/35 o/* 146/48 o, 149/151 "fo, 
153/55 "10,172/78 o, 179/84 o, 189/91 o, 226/28 o, 245 o, 256/58 o, 285/86 o/", 291/92 
o, Blok 4 ", 451/52 o, 457 o. Blok 13 ", Blok 15 ", en vanaf 1956 aardig compleet *" 
tot en met 2004 veelal ook gebruikt extra aanwezig, verder flink wat Dienst Diverse 
gefrankeerde brieven vanaf 1868 |i Een WERKELIJKE GOUDMIJN, waar U nog vele 
weken uitzoek plezier van kunt hebben Totale catw ? 13000,001" Nu 995,00 
( ZIE 27 KLEURENFOTO'S) 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN ! ! ! ! Kijk op onze site voor onze overige aanbiedingen/partijen 

$TAMP9 

INI 
STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 

Directie: Dirk N Sluis 
Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands  geen winkel. 

Tel over(dag0655884387vanaf 19.0023OOuur 0229261611 
Fax: dag en nacht 0229264013  Email stampsdns@hetnet nl  POSTBANK rek.nr. 528501 % 

Surf naar onze geheel vernieuwde website, www.stampsdns.com 

http://www.stamps-dns.com


1 1 5 
2 12,50 
3 7 4 
1/3 gave randen 
1/3 z. fraai 5 5 
4 8 -
5 4 -
6 4 0 -
6 z.fr. 2 4 -
7 1,50 
8 2,-
9 15,-
10 11,-
11 44,-
12 68,-
12z.fr. 40,-
13 2,50 
14 34,-
14z.fr. 20,-
16 35,-
16z.fr. 20,-
17 9,-
18 30,-
18z.fr. 20,-
20 9,90 
21 1,-
22 1,50 
23 3,50 
24 3,50 
25 23,-
26 2,75 
27 6,50 
28 22,-
29 68,-
29 z.fr. 35,-
30/33 3,-
30/33a 3,-
36 3,-
39 3,-
40 2,-
41 8,-
42 3,-
43 11,-
43a 28,-
43b 12,-
44 44,-
45 9,-
46 11,-
47 80,-
47A 95,-
47B 85,-

48 310,-
48z.fr. 180,-
49 70,-
56/76 18,-
61b 50,-
77 0,50 
78 1,50 
79 3,50 
80 luxe 425,
80 z.fr. 300,
82/83 9,
84/86 34,
84/86 (W) 2,75 
87/89 4,25 
90/94 4,

95 5,70 
96 5 , 
97 16,
98 10,
99 22,50 
100 20, 
101 luxe 440,
101 z.fr. 
102/03 5 , 
104 77 , 

105 74, 
107/09 1,50 
110/13 1,50 
114/20 5 , 
121/28 3,50 
129 4,50 
130 125,
130z.fr. 60,
131 120,
132 1 
133 9,
133A 2 2 
134/35 20,
136/38 80,
136/38 Tent. 88, 
139/140 3,00 

141/143 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 d los 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook plaatfouten. 
10% korting bij afname 

boven € 1 0 0 ,  E U R O 
6,50 
2,75 
9,
5,60 
5,40 
3,60 

3 1 , 
6,80 
2,70 

12,50 
8,
5 , 

15,
4,50 

22,
12,
49, 

6,
1,20 
8,

14,
7,50 
2,75 
6,

20,
16,
15,
27,50 
12,
12,
13, 
12,50 
2,25 

16,
13, 
13 , 
12,

4,50 
2,25 
1,

12,
1 1 . 

7,25 
6,50 
6,50 
5,50 
4,50 
3,50 
3,60 
3,45 
2,40 
3 , 
1,
2,50 
3 , 
1,75 
2,25 
2,75 
4, 
8,

17,
17,
3,40 

14,
20,
26,
26,
40,
16,
18,

1,75 
1,50 
4,50 
1,20 
0,95 
5,50 

50,
68,

6,90 
0,90 
1,65 
2, 
1,
1,45 

10,50 
6,
2,
1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3 , 

518/33 
535 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 los 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
641/45 
645 los 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 

4,
1,25 
3 
2,50 
8,
2,50 
1,50 

18,

27,
18,
8,50 

10,
6,75 

10,
7,90 
6.
1,40 

29,50 
5,50 

10,
7,50 
6,20 
8,60 
7,
1,50 

10,50 
7,
1,10 
5,50 
8 
5,
6,

14,
6,
1 
4,40 
5,50 
1 
4,
6,90 
6,75 
4,50 
6,80 
4,70 
1,75 
5,90 
6,60 
4,50 
2,75 
2,75 
5,50 

enz. tot heden 
leverbaar 4060% 
netto. 
Gaarne uv* 
mancolijst. 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding, 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
29a 
30 
31 
46 
51 
51a 
54 
55 
56 
66 
68 
69 
70 

18,

2 
4,25 
6,
6,

11 , 
8,
6,50 
7,75 
3,50 

los 
77,
30,
7,50 

30,

17
9 

18,

8,
120,

15,
24,
50,
6,60 

98,
16,
27,
16,
6,
5,
6,

25,

Rolt. series 
1/18 220,
19/31 70,
32 
33/56 134,
57/70 48,
71/73 78,
74/77 28,
78/81 15,
82/85 14,
86/89 17,
90/93 25,
94/97 24,
98/01 2 1 , 
Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar, pnislijst 
gratis op aanvraag. 
Porto 
1 7,50 
2 10,
2B 19,
2Bf 175,
3/12 65,
8 los 20,
12 los 16,
Div. typen 
leverbaar 
13/26 36,
20 los 22,50 
27 lil 20,
28 III 78,
29/30 6,50 
31/43 70,
42 los 24,
43 los 36,
37a 90,
44/60 12,
67a/68a 14,
67b (0) 60,
68b (0) 188,
69/79 4,50 
80/06 8,
Luchtpost 
1/3 1,75 
4/5 0,75 
6/8 6,50 
9/11 1,25 
12 los 60,
13 los 60,
Dienst 
1/8 keur 130,
9/15 28,
16/19 20,
16a/19a 20,
Telegram 
1 25,-
2 25,-
3 7,-
4 88,-
5 18,-
6 7,50 
7 
8 12,50 
9 12,50 
10 18,50 
11 21,-
12 225,
12z.fr. 110,
Postpakket Ver. 
1/2 A 30,
1/2 B 88,
1/2 C 42,
Postbewljs 
1/7 210,
3 los 44, 
4 los 48,
6 los 7,
7 los 2 5 . 
6A 36 , 
7A 33 , 
5 80,

Speciaal 
Porto 37 f 
Porto 38 f 
Porto 39 f 
Porto 41 f 
Porto 43 f 
Porto 41 fa 
voorraadopgave 
plaatfouten 
gratis op aanvraag 

15,
15,
40,
30,

188,
120,

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie zegels 
maar met l<lein gebrel<, (o) = gebruikt maar stempel niet controleerbaar. 
Duurdere soorten desgewenst met fotoCert. van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post
giro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,. Prijzen in EURO. 

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

17e Internationale 
Postzegelbeurs Essen 
Messe Essen 
Messehaus Süd 
■ Meer dan 150 vakhandelaren, 

veilinghuizen, producenten > 
van accessoires, uitgevers 
postadministraties & agent

schappen uit de hele wereld 

I Ie Dag emissies Duitsland 

Speciale beursstempel & postwaardestuk 

NederlandSalon 

Centrum Filatelie met vakmensen & keurmeesters 

Europese kampioenschappen 
voor thematische filatelie s 

Gereduceerde entree voor 
NBFV leden 5, Euro! 

Verheugd u op de wereld Deutsche Post 
van de postzegels PHI 

Öffnungszeiten; 3./4. Mai 1018 Uhr ■ 5. Mai 1017 Uhr 
Veranstalter: Jan Billion • Messeagentur • Postfach 108 254 • 40863 Ratingen 

Telefon I 49 (0) 2102/5 06 75 Fax ■!■ 49 (0) 2102/89 58 25 
info@briefmarkenmesseessen.de • www.briefmarkenmesseessen.de 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdheden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4maandeliikse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod l<avels tegen aantrel<kelijke inzetten. 
Naast vele losse nummers en series binnen en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 
Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

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

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

http://12z.fr
http://14z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://48z.fr
http://130z.fr
http://12z.fr
mailto:info@briefmarkenmesse-essen.de
http://www.briefmarkenmesse-essen.de
mailto:zinkstok@poveia.nl
http://www.poveia.nl


Holland 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Onze volgende veiling vindt plaats op 

ZATHBSBBHBHKOO? 
de J 76-ste postzegelveiling in Zalencentrum Wesepe te Weseoe 

- Kijkdagen ook op ons kantoor in Deventer van 
, Vriidaa 13 aurii t/m Donderdae 19 anril. 
Wederom een extra grote veiling. Veel topnummers Nederland en 

buitenland, gespecialiseerd Nederland en O.G. op tanding, types enz. 
Groot aanbod stempels op zegels en poststukken Nederland en O.G. 

Interessant aanbod van betere collecties, partijen en dozen. 

Heeft U interesse om uw verzameling te verkopen? 
U krijgt bij ons een betrouwbare indicatie van de opbrengst, voordat U 

een beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundig verkaveld en 
gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide kleurenfoto's. 

Köln 
INZENDING DAGELIJKS MOGELIJK 

'iMat Ol deel zijn' 
MONDIAL 

POSTZEGELVEILINGEN 
Brinkgrevcrweg 13-15 7413 AA DEVENTER Tel. 0570-631224 Fax 0570-636293 

Â É'M' York 

k ^ « S ^ 

De Aprilveiling. Bijna iedere dag komen er collecties en nalatenschappen binnen om door ons 
beschreven en verkaveld te worden. Bijvoorbeeld Nederland postfris 1900/1945 kompleet, 
kasten vol albums en insteekboeken. Deze keer ook veel leuke gespecialiseerde kavels Neder
land W.O.Stempels en variëteiten. Vele honderden albums en insteekboeken. Op verzoek van de 
inzenders verkavelen we een collectie, zodat U gericht kunt kopen wat in uw verzameling ont
breekt. Veel ook niet !! Zodat U deze keer veel avontuurlijke verzamelingen en partijen zult vin
den. De prijs is laag , omdat U direkt bij de "Bron"koopt. Bijvoorbeeld Nederland postfris voor 
1940 ?! Vergelijkt U de prijzen en reken uw voordeed uit ten opzichte van reguliere aankopen. 
Bent U geïnteresseerd ? Bel, Schrijf of Fax en U ontvangt gratis onze rijk geïllustreerde cata
logus. Op Vrijdag 13 April beginnen onze kijkdagen, zie de advertentie hierboven. 

NAVERKOOP IS BELANGRIJK: 
* Onze naverkoop vindt nog de gehele maanden april en mei plaats 
* Kijkt U eens op www.mondialstamps.nl daar vindt U de naverkooplijst en de gehele veilingcatalogus 
* Wüt U de gewenste informatie anders ontvangen, bel, schrijf of fax, we staan klaar om U verder te helpen 
* U kunt telefonisch, per fax of per email bestellen 
* Wilt U kavels komen bekijken, U bent van harte welkom (graag even een telefonische afspraak) 

Dagelijks kunt U inzenden. **Even Deventer bellen*'. 

MONDIAL POSTZEGELVEILINGEN 
Brinkgreverweg 13-15 7413 AA Deventer Tel.0570-631224 Fax 0570-636293 

email info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 

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


STAMP ALBUM 
STUDIO 2 
• Ontwerpsoftware voor pagina's van uw postzegelalbums 
• Ideaal voor motiefverzamelaars of als voor uw verzameling geen 

voorbedrukte albums bestaan 
• Wizards om automatisch zegels te plaatsen en uit te lijnen 
• Ondersteuning voor uw scanner om meerdere zegels in te lezen, 

waarna de zegels automatisch worden uitgesneden en rechtgezet 
• Profielen om de opmaak van uw pagina's vast te leggen 
• Teksten en afbeeldingen toevoegen aan zegels 

NIEUW: Importeer zegels van uw scanner! 

H * D X a A Ü A O O O ß k£ » 

3 . 

Slechts 
€59,95, 

■ ■ I ■ 

Kijk op www.stampalbumstudio.nl en download een GRATIS evaluatie

versie of mail voor meer informatie naar support@stampaibumstudio.ni 
of bel buiten kantooruren 0757717807. 

GROOT BRITTANNIE SPECIALIST 
Ik ben gespecialiseerd in postfris Groot Brittannië 

van ca. 1880 tot heden. Prijslijst maart 2006 gratis op 
aanvraag. Ook lijst met alle 2006uitgiftes voorhanden. 

Tevens goede voorraad in postfris materiaal van 
Nederland & OGD, Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Zuid 

Afrika en Antarctica/Falkland. 

Grote Markt 1  8011 LV Zwolle 
Postbus 1532  8001 BM Zwolle 
tel 0384213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
Email boomstamps@home.nl 
Winkel geopend dinsdag t/m zaterdag 
10.0012 30 en 13 3017.00 uur 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

r VEILINGHUIS 
PASSON 

INKOOP  VERKOOP TAXATIE  POSTZEGELS 
OUDE ANSICHTKAARTEN EN BRIEVEN 

Keizershof 17 6834 DG Arnhem 
Tel. 0263210013 fax 0263214110 

ELKE WEEK EEN VEILING 
OOK OP INTERNET TE VINDEN 

E mail h.passon@kpnplanet.nl 
info www.veilinghuispasson.nl 

Arve Collectors bv 
Brieven poststukken covers 

Thema's en posthistorie 

Brievenbeurs, Gouda: 
6 en 7 april 

Verzamelaarsjaarbeurs Utrecht: 
14 en 15 april 

Of bekijk onze aanbiedingen op: 

www.stores.ebay.nl/arvecollectors 
overige informatie: www.arve.nl 

GEACHTE FILATEUST(E), 
HEEFT U AL EENS EEN GRATIS PRIJSLIJST AANGEVRAAGD BIJ 

't POSTZEGELHOES? 
Velen voor U hebben dit al gedaan en in volle tevredenheid hier een 
bestelling uit gepiaatst.Niet alleen vanwege de kwaliteit en de faire 
prijzen,maar oofc door snelle levering uit voorraad. 

IN DEZE UITGEBREIDE GRATIS PRIJSLIJST VAN NEDERLAND 
EN OVERZEE VINDT U VELE AANBIEDINGEN EN KOOPJES. 

U kunt op vier manieren in het bezit komen van deze gratis iijst: 
'Even een belletje naar 077 -35 12 698 of Fax: 084-75 96330 
"Of: e-mail: info®postzegelhoes.ni 

of een briefje naar. 't POSTZEGELHOES (Hans Mans) 
Venloseweg 43 
5993 PH Maasbree ill 

P.S.De gehele lijst staat ook op internet: www.postzegelhoes.nl 
Via het winkelwagentje-systeem kunt U ook direct Uw wensen kenbaar maken. 

Geertzen Philatel ie 
Prins Bernhardstraat 11, 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 (0)348 501582 
Fax:00 31 (0)348 434602 

Mobiel; 00 31 (0)653447302 
email geertzen phila@wxs.nl 

WIJ kunnen u weer scherpe aanbiedingen doen in stockboeken van het 
1ste kias merk Leuchtturm Vraag een prijsopgave bij grotere afname. 
Natuurlijk kunt u voor zegels van vele landen, zowel binnen als buiten 
Europa, bij ons terecht Wij verzorgen graag uw nieuwtjes en mancolijst 
Ook thematische zegels behoren tot onze specialiteit, net zoals de ruime 
sortering catalogi voor landen en motieven. 

De supplementen van 2006 2e run verschijnen binnenkort. Om deze 
supplementen voor u te verzorgen kunt u uw opdracht aan ons doorgeven 

Kijkt u ook eens op onze website www geertzenphilatelie nl. 
WIJ maken graag kennis met u op de vele postzegelevenementen in 
binnen en buitenland waar wij met een stand zijn vertegenwoordigd. 

U kunt bij ons ook elektronisch betalen Lid van IFSDA en NVPH 

Postfris en FDC Rep.Suriname 
Postfris Indonesië 
FDC Indonesië 
FDC Antillen 
Postfris en FDC Aruba 
FDC div. ianden 

Engeland 
Duitsland 
Beriijn 
Frankrijli 
Zwitserland 
Oostenrijl( 

LIBRENPHILATEUB 
KEU 19 
6451GCSCHINVELD 
www iibreriDhiiatelie com 
e-mail:libren@planet.nl 
e-mail:librenêliome.nl 
Tei: 045-5251176 

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

C D . v / d W e l Koningstraat 101 
Beroepsfllatehsten 1781 KE Den Helder 
sinds 1949 Tel/fax 0223614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

Posl /cgf lhandel 

\<islt Uantt*iik.i.iil 1 1 

www filateliehpz.nl 
hpzh@planeLnl 

http://www.stampalbumstudio.nl
mailto:support@stampaibumstudio.ni
mailto:boomstamps@home.nl
mailto:h.passon@kpnplanet.nl
http://www.veilinghuispasson.nl
http://www.stores.ebay.nl/arvecollectors
http://www.arve.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:phila@wxs.nl
mailto:libren@planet.nl
http://filateliehpz.nl


Jaargang 85  april 2007  nr 958 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederiandsch 
Maandblad uoor Philotelie in Den Haag. 
De officiële mededelingen van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten
Verenigingen NBFV en de pagina's van 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie. 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: philutelie@tip.n1 
Website: iüu)u;.ji latei ie. UJS 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 0365384528 
Telefax: 03653 84 880 
irifo@bureaiidetroye.nl 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 0251313939 
Telefax: 025131 04 05 
Email: viaiüUJUJ.aboland.nl 

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

*Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
I. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie. 
1. een individueel abonnement: 
hiervoor kunt u zich  m.u.v. België 
aanmelden bij Abonnementenland 
in Uitgeest (zie 'Abonnementen') 
voor €23.10 (Nederland), €36.50 
(buitenland, standaard) of €58.50 
(buitenland, priority). Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand in; het loopt 
minimaal één jaar (ir nummers). 
Abonnementsbeéindiging: zie 'Opzeg
ging abonnement'. 

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement €24.10. Stort dit bedrag 
op rekening 000035088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

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

I^sse nummers: 
Nummers van de lopendejaar^on^ kun
nen (mits voorradig) voor € 2.50 per 
nummer (inclusief porto) worden be
steld via postgiro 8591403 van Abon
nementenland in Uitgeest; vermeld de 
gewenste editienummers. 

Bestuur: 
uoorzitter: 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roeiofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester: 
H.P.G, van derLienden 
ereyoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 
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© 2007 Maandblad Filatelie 
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Rüde voorpagina 
Deze foto van een markant gedeelte van 
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smits 

f. *, p 

$ ^J?^^ Smits Philately 
erdamsestraatweg 404 - 3551 dXlJtreclitf 

^ .: 030-2443170 (i24,uur^ijÉ6tellijn) 
artki^a. 16.81.378 / Giro: 7^27081 

-t>)É'É6PTAMI|$0NTHEWEB.C0M 

Smits Philately: Een kleine greep uit onze 300 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 
8151 Afrikaanselanden. Prijs: € 140,00 
Insteekboek vol met meest Engelse en Franse kolomen, vanaf oud met o a Ghana, Goldcoast, 
Comores en Soudan 
8150 Anguilla/Antigua. Prijs: €150,00 
Stockboek vol postfrisse series en blokken VKO langlopende senes t/m 5 dollar en 10 dollar 
8148 Australië tot 1991. Prijs: € 125,00 
Postfrisse collectie incl diverse boekjes + Australisch Antarctica, in insteekboek 
8094 Barbados 1852-1997. Prijs: € 550,00 
Stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Barbados 1852-1997 Bevat zeer 
veel series en een zeer leuk klassiek deel Cat vuaarde ca 3600 euro 
8178 België 1849-1984. Prijs: € 3.750,00 
Prachtige "/*/0 collectie verregaand compleet met heel veel toppers wo 1849 1/2,1849/50 3/5, 
1858serie, 1863 serie, 1865 serie 1866 Icongetand, 1915 5 franken ongebruikt, 1918 Rode kruis 
sene ongebruikt, 1919/20 staalhelm sene gebruikt, 1930 blok, 1932 grote Orval, 1933 Madonna 
etc etc in 4 albums WO 1 album spoorweg etc Prachtige collectie om verder te verzamelen 
8116 België 1849-2000. Prijs: € 825,00 
Gestempelde collectie België 1849-2000 in 6 zelfgemaakte albums in doos Vanaf 1954 zo goed 
als compleet inclusief blokken Hoge cat waardei 
8100 België 1961-2000. Prijs: € 600,00 
Vrijwel complete, postfnsse collectie België 1961-2000 in twee albums Cat waarde 184 euro en 
ca 700 euro nominaal Nu voor minder dan nominaal" 
8177 België back of the book. Prijs: € 1.250,00 
Prachtig mooie collectie met o a Duitse bezetting compleet Expresse oompleet, veel keerdrukpa-
ren wo dure uitgaven portincl 1895 serie, 1916 serie, telegraaf 3/6, 8/9,11/17, Telegraaf ont
vangst met samenhangende strook spoorweg met o a 1882 80c en 2fr ongebruikt, 1916 10fr* 
1920 lOfr, 1921 sene *, 1935 sene compleet (iets getint, catw 910 euro) etc etc Ook vooraf-
stempelingen, Journeaux, in Davo album Enrome cat w 
8095 België spoorweg. Prijs: € 150,00 
Speciaalcollectie van de spoonvegzegels 282 en 283 (10 Fr karmijn en 10 Fr zwart) 
Studieverzameling met plaatreconstructie, diverse kleuren, vaneteiten etc Honderden zegelsi 
8104 Belgische Gebieden 1960-1973. Prijs: € 120,00 
Album met Belgische Gebieden 1960-1973 Bevat Congo, Burundi, Zaïre etc Veel matenaal, 
waaronder beter zoals 4 Kennedy blokken 1966 van Congo Hoge cat waardei 
8091 Berlijn 1954-1988. Prijs: € 150,00 
Vrijwel complete postfnsse collectie Berlijn 1954-1988 in twee dure Safe albums Koopjei 
8093 Bloemen. Prijs: € 135,00 
Stockboek met ongebruikte series bloemen van de hele wereld Zeer gevarieerde samenstelling, 
inclusief Engelse en franse koloniën Cat waarde (Yvert) ca 1350 euro 
8139 Blokkenverzameling. Prijs: € 195,00 
Postfnsse verzameling blokken/velletjes van veel Europese landen, ook buiten Europa met o a 
Japan en Korea in album Cat w circa 1000 euro 
8181 Bund 1949-1965. Prijs: € 850,00 
Stockboek met gebruikt Bund 1949-1965 in aantallen Heel veel goed matenaal in mooie kwaliteit 
Cat waarde ruim 8500 euro 
8062 Bundespost. 
Dik stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Bund Bevat zeer veel beter ma
teriaal waaronder (Michel no's) 111-1120,111-112* 115M160,116M39* , 153-154*etc Hoge 
cat waardel 
8182 Ceylon/Sri Lanka. Prijs: € 250,00 
Dik stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Ceylon/Sn Lanka Ongebruikt en 
gebruikt matenaal tot ca 1968, van 1968 tot 2004(i) postfns aanwezig 
Prijs €425,00 
8146 Cook Islands. Prijs: € 125,00 
Stockboek met modern postfns matenaal van Cook Islands Bevat heel veel blokken 
8172 D.D.R. 1949-1989. Prijs: € 750,00 
Vrijwel complete meest postfnsse collectie met bijna alle toppers uit de beginjaren inclusief de du
re blokken, nieuwere deel vrijwel compleet dubbel aanwezig (zowel postfns als gebruikt'), opgezet 
in 6 dure Safe albums Mooie koop met enorme cat w 
8070 DDR. Prijs: € 200,00 
Dik stockboek vol met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van DDR Bevat veel beter mate
riaal zoals (Michel no's) blok 7 " blok 7o, 286-288o, etc Hoge cat waardei 
8114 Denemarken. Prijs: € 190,00 
Map met ongebruikte en gebruikte dienst en Postfaerge zegels van Denemarken Hoge cat waar
de, maar gevarieerde kwaliteit 
8074 Duitse Rijk en Berlijn. Prijs: € 350,00 
Dik stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Duitse Rijk en Berlijn Bevat veel 
beter matenaal, waaronder veel combinaties van het Duitse Rijk Hoge cat waarde' 
8124 Duitsland verzamelaar nalatenschap. Prijs: € 750,00 
Leuke nalatenschap opgezet in 8 zelfgemaakte albums, beginnend met Duitse Staten, Reich, ko
lomen, Bund, Berlijn en DDR, heel veel matenaal aanwezig, in grote doos 
8110 Duitsland. Prijs: € 225,00 
Twee Davo albums gevuld met Duitsland Bevat Duitse Rijk, Zones, Bund, Berlijn en DDR Enorm 
veel materiaal, veel dubbel verzameld Leuk zones aanwezig Koopje' 
8129 El Salvador postwaardestukken. Prijs: € 225,00 
Leuke verzameling van ruim 200 ongebruikte postwaardestukken wo doubletten, in dubbeldik in
steekboek Leuk en ongebruikelijki 
8130 El Salvador postwaardestukken. Prijs: € 200,00 
Leuke collectie van circa 200 meest ongebruikte postwaardestukken wo met betaald antwoord, 
enveloppen, meest voor 1900 dus echt oudi Inclusief doubletten, in insteekboek 
8088 Engeland strafportbrieven. Prijs: € 250,00 
Ringband met ruim 70 brieven met Strafport belast Interessant, periode ca 1910-1955 Mooiloti 
8183 Engelse koloniën. Prijs: € 300,00 
Dik stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt Engelse kolomen Bevat o a veel Jamaica, 
Virgin, Cayman en Montserrat Veel postfns matenaal tot 1991 aanwezig 
8140 Engelse koloniën. Prijs: € 340,00 
Dik stockboek met modern postfns matenaal van diverse Engelse kolomen Bevat ook wat ge
bruikte senes Heel erg veel zegels, met beter motieven Hoge cat waarde' 

8134 Engelse Kolonien. Prijs: € 200,00 
Postfnsse series, veelal in veldeeltjes, meest zg Leaders of the world met prachtige motieven als 
treintjes auto's en sport, dik insteekboek vol Enorme cat w 
8081 Europa Cept 1956-1986. Prijs: € 1.500,00 
Prachtige meest postfrisse collectie met veel doubletten (iets ouder matenaal *), blokken deels 
dubbel en siervelletjes, de zegels zijn t/m 1979 aanwezig, blokken lopen verder door, in 3 insteek-
boeken, enorme cat w en uiterst goedkoop" 
8138 Finland 1860-1969. Prijs: € 450,00 
Goedgevulde **/*/0 stock met zeer veel beter materiaal vanaf het klassiek, de toeslagsenes vaak 
in aantallen aanwezig ook autopakketzegels met 1949 serie (9x'), Inkeri etc Prachtpartij met 
enorme cat w 
8112 Finland 1860-1988. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1860-1988 in Davo album Collectie bevat 
zeer veel matenaal, waaronder ook betere zoals (Michel no's) 138-39*, 162-63*, 164-66*, 199-
201*, 217-220* etc Tevens Nordingermanland aanwezig 1-7* en 8-14* Hoge cat waarde' 
8145 Gibraltar 1956-2001. Prijs: € 550,00 
Mooie postfnsse collectie Gibraltar 1956-2002 in dik stockboek Bevat iets ongebruikt Collectie 
bevat o a zeer veel blokken en veel gutterpairs Goede kwaliteit' 
8147 Grenada/Grenadines 1935-1986. Prijs: € 190,00 
Meest postfnsse collectie incl langlopende senes en veel blokken, in insteekboek 
8080 Hele wereld. Prijs: € 200,00 
Doos met honderden insteekkaartjes met zegels van de hele wereld Voornamelijk eenvoudig ma
tenaal enorm veel zegels' 
8069 IJsland 1876-1976. Prijs-€ 175,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1876-1976 in Davo album Collectie is rede
lijk gevuld 
8119 Israel 1948-1984. Prijs: € 225,00 
•*/* collectie, begin deels half-tab incl o a Menorah, later deel vrijwel compleet en full tab + velle
tjes en blokken, in insteekboek Hoge catw Koopje 
8079 Israel 1953-1998. Prijs: € 300,00 
Vrijwel complete postfrisse collectie Israel 1953-1998 in 3 Safe albums en een stockboek Mooie 
kwaliteit, spotgoedkoopi 
8105 Italiaanse Staten'Le cuore di Firenze' Prijs: € 750,00 
In Firenze (Florence) werden voordat er postzegels waren de brieven afgestempeld met een hart
je (romantischi) waann voor elke week een nieuw nummer werd gebruikt Deze collectie bevat 52 
verschillende brieven van nr 1 t/m 52" Uniek" (ondanks dat hier en daar de stempels iets bijge
werkt zijn), het bevat ook een bnef die op Valentijnsdag 1807 (precies 200 jaar geleden) verzon
den is" Voor de liefhebber en romanticusi 
8111 Japan 1965-2001. Prijs: € 575,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Japan 1965-2001 in twee zelfgemaakte Victoria albums Collectie 
bevat zeer veel materiaal waaronder heel veel postzegelboekjes Hoge cat waardei 
8173 Joegoslavië 1945-1991. Prijs: € 750,00 
Prachtige mooie vrijwel complete meest postfnsse collectie met bijna alle toppers aanwezig, zel
den zo compleet aangeboden ook de blokken mol de dure 1949 treintjes zowel getand als onge-
tand en leuk deel port etc in uitpuilend Schaubek album 
8149 Kanaaleilanden vanaf 1969. Prijs: € 200,00 
Postfrisse collectie incl de goede senes beginjaren Guernsey (incl de lOsh in de dure tanding) 
en Jersey + de portsenes, in 2 stockboeken + stockboek met Man moderne uitgaven gebruikt (pe-
node 1992-1997) 
8141 Laos, Cambodja, Vietnam. Prijs: € 430,00 
Dik stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Laos, Cambodja, Vietnam 
Bevat zeer veel betere series en zegels zoals (Michel no's) Cambodja 2-17*, 18-21*, 66-71*, 
Laos 52-53* etc Zeer hoge cat waardei 
8122 Liechtenstein 1912-1984. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1984 in Davo album Collectie 
bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 53-60o, 78-81*, 90-93o, I I 6 - I I 8 0 119-121*, 
122-124* etc Cat waarde ca 5000 euro 
8099 Liechtenstein 1959-1995. Prijs: € 160,00 
Zo goed als complete postfnsse collectie Liechtenstein 1959-1995 in album Bevat helaas met 
Europa 1960, maar verder vrijwel alles Cat waarde ca 900 euro 
8125 Luxemburg 1852-1984. Prijs: € 1.000,00 
(on)gebruikte/postfrisse collectie in 2 Davo Cnstal albums Albums zijn zeer goedgevuld met veel 
betere klassieke uitgaven, vanaf 1883 op 3 zegels na compleet, ook luchtpost, betere blokken en 
dienst met betere uitgaveni Enorme cat w 
8174 Luxemburg 1852-1989. Prijs: € 3.500,00 
Fantastich mooie in de hoofdnummers complete tot overcomplete **/*/0 collectie, klassiek met veel 
gekeurde zegels, alle toppers aanwezig blok 1 ongebruikt gekeurd Intellectuelen postfns, alle blok
ken super dienst met kopstaande opdrukken extra met ook de zeldzame 10c lila, 25c blauw (deze zo
wel gewoon als kopstaande opdruk") etc m uitpuilend Kabe album Prachtkoop met enorme cat w 
8066 Luxemburg. Prijs: € 150,00 
Stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt Luxemburg, waaronder beter matenaal Bevat o a 
(Yvert no's) 425-28*, 455-460*, 461-464*, 465-470* etc 
8090 IVIotiefseries. Prijs: € 175,00 
Stockboek vol met motiefsenes van de hele wereld Voornamelijk postfns matenaal, waaronder 
betere senes Hoge cat waardei 
8121 Nederland 1852-1977. Prijs: € 1.350,00 
Gebruikte collectie Nederland 1852-1977 in Davo album Collectie bevat zeer veel beter matenaal 
zoals 3,6 (2X) 12 (2X) 29,101,130 (2X) etc Cat waarde ruim 7100 euro 
8123 Nederland 1867-1967. Prijs: € 4.975,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1867-1967 in Leuchtturm album Collectie bevat 
heel erg veel top-materiaal, waaronder 13-18,19-29, 34-44 (43 mist), 45-47, 56-76, 84-86,104-
105, 136-138, 149-162 163-165, 177-1198, 346-349, 402B, 403B, 518-537, LP 12/13 etc etc 
Cat waarde 22 200 euro (correct geteld) 
8127 Nederland FDC collectie. Prijs: € 1.500,00 
Complete collectie FDC's Nederland El -E393 Oudere deel is soms wat getint In 3 Davo FDC al
bums Vanaf ca nummer 60 zo goed als allemaal onbeschreven (paar uitzondenngen) Cat 
waarde ruim 7600 euro 
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8118 Nederland fdc-collectie E4-E111. Prijs: € 800,00 
Complete collectie beschreven covers, meest in nette kwaliteit, catw 3630 euro, in fdo-album, 
slechts 22 1/2% cat w 
8133 Nederland fdc's E30-E241. Prijs: € 150,00 
Zeer goedgevulde collectie wo blanco E44, ook kindblokken 129a, 136a, 144a en 153a, in al
bum Cat w ruim 900 euro 
8084 Nederland rolzegelcollectie. Prijs: € 550,00 
Stockboek met een postfrisse collectie rolzegels Nederland 1965-1992 Bevat veel materiaal, zo
wel losse zegels met nummer als stnppen van 5 11 etc Hoge cat waarde" 
8109 Noorwegen 1855-1993. Prijs: € 250,00 
Davo album met postfns, ongebruikt en gebruikt Noorwegen 1855-1993 Bevat zeer veel materi
aal, waaronder ook beter zoals (Michel no's) 109-115o, 236* 258o, 393-395* etc Hoge cat 
waardel 
8159 Noorwegen 1856-1970. Prijs: € 850,00 
**/*/0 collectie deels dubbel verzameld (zowel "/* als gebruikti) met veel betere uitgaven wo 
1856 3sk t/m 8sk + ongebruikte 4sk, 1867 sene, 1872 sene, 1877 sene 1905 opdrukken * en O, 
1907 sene (met de 3 pareltjes), verder vrijwel compleet, in Safe dual album Enorme cat w 
8115 Noorwegen 1856-1998. Prijs: € 115,00 
Map met insteekbladen met ongebruikt en gebruikt Noorwegen 1856-1998 Cat waarde (Yvert) 
2375 euro 
8108 Noorwegen 1856-2000. Prijs: € 275,00 
Stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Noorwegen 1856-2000 Bevat veel 
complete senes en veel klassieke zegels met doubletten Hoge cat waarde' 
8164 Noorwegen t/m 2003. Prijs: € 230,00 
Deels dubbele meest gebruikte verzameling (modern ook wat postfns aanwezig) in 3 Davo al
bums 
8153 Oost Europese landen. Prijs: € 200,00 
Postfrisse verzameling van modern Uzbekistan en Tadzikistan mcl iets doubletten, blokken met 
verschillende opdrukken variëteiten etc in nngband Ongebruikelijk en zelden aangeboden' 
8113 Oostenrijl( 1850-1863. Prijs: € 135,00 
Map met eerste emissie Oostenrijk 1850-1863 en krantenzegels op albumbladen Rum 80 zegels 
met veel leuk stempelmateriaal 
8175 Oostenrijk 1850-1980. Prijs: € 2.250,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte collectie met zo veel topnummers als 1850 serie, 1858/9 2k 3k 
zwart, 3k groen, 1861,1863,1867 senes, 1908 sene 1913t/m2kr, 1930 tbc postfns, 1931 Rotary 
ongebruikt, 1931 dichters postfns, 1932 Schilders postfns, 1933 FIS postfns 1933 Katholieken 
postfns vanaf 1937 compleet, luchtposten compleet, porten compleet etc etc in Davo album 
Prachtkoop met enorme cat w 
8160 Oostenrijk 1945-1984. Prijs: € 400,00 
Meest postfrisse collectie mcl veel goede uitgaven jaren 40 en 50, in 2 dure Kabe albums 
8098 Oostenrijk 1945-1991. Prijs: € 250,00 
Vrijwel complete, voornamelijk postfnsse collectie Oostenrijk 1945-1991 in twee luxe Safe albums 
Collectie bevat o a (Michel no's) 878-884** 929-932**, 937-940**, 952-954**, 960-963**, 984-
987** (985*) etc etc Cat waarde ca 1450 euro 
8154 Oostenrijk 1977-1991. Prijs: € 130,00 
Overcomplete dubbele collectie, vanaf 1978 zowel postfns als gebruikt aanwezig, in duur album 
8142 Oostenrijk 1980-1999. Prijs: € 170,00 
Stockboek met postfns en gebruikt materiaal van Oostenrijk Periode ca 1980-1999 Heel veel 
zegels goede kwaliteit 
8067 Oostenrijk. Prijs: € 300,00 
Dik stockboek met postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van Oostenrijk Bevat zeer veel bete
re zegels en series van de jaren 30 en 50 Ook veel klassiek matenaal aanwezig en wat 
Oostenrijkse gebieden Hoge cat waarde' 
8143 Papua Nieuw Guinea. Prijs: € 250,00 
Twee stockboeken met voornamelijk postfns matenaal van Papua Nieuw Guinea Begin ook wat 
ongebruikt en gebruikt matenaal Collectie loopt tot ca 1993 Mooie kwaliteit, hoge cat waarde 
8137 Rwanda. Prijs: € 170,00 
Stockboek met postfns matenaal van Rwanda Vanaf ca 1960 Heel veel senes en blokken in 
goede kwaliteit 
8179 Scandinavië t/m 1987. Prijs: € 1.500,00 
**/*/0 collectie met een goede Denemarken collectie vanaf het begin, deels iets gespecialiseerd, 
ook de 5kr zegels uit 1912 en 1915, begin is gebruikt later deel postfns, verder Faroer, Groenland 
mcl 1945 serei op fdc"', vanaf 1950 verder compleet + Finland redelijk goede collectie vanaf be
gin t/m 1987, m zeer goedgevuld Kabe album Koopje 
8136 Scandinavië. Prijs: € 325,00 
Stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Scandinavië met doubletten Bevat 
veel beter materiaal zoals (Michel no's) Denemarken 116-117, Postfaerge 1 -4,5-10 etc Ook leuk 
matenaal van Deens West-lndie Leuk uitzoeklot, hoge cat waarde' 
8170 Scandinavië. Prijs: € 175,00 
Leuke kleine collectie Noonwegen en IJsland Collectie bevat diverse betere uitgaven maar heeft 
waterschade gehad en daardoor zitten de ongebruikte zegels mgeplakt m het album, toch leuk'' 
8135 Scandinavië. Prijs: € 150,00 
Stockboek met voornamelijk postfns materiaal van Scandinavië met doubletten Bevat 
Noorwegen, Zweden, IJsland en iets Finland 
8157 Spanje 1944-1970. Prijs: € 395,00 
**/*/0 collectie, redelijk compleet met o a de superzeldzame postzegel op postzegel sene onge
bruikt uit 1950 (zowel de gewone als de luchtpostzegels), in Schaubek album 

8176 Spanje 1950-1991. Prijs: € 650,00 
Bijna complete meest postfrisse collectie mcl blokken en betere luchtposten m 4 dure Safe al
bums 
8144 Sport. Prijs: €210,00 
Stockboek met postfnsse series sport Bevat heel veel senes en blokken m goede kwaliteit Hoge 
cat waarde' 
8089 Sport. Prijs: € 250,00 
Stockboek vol met motiefsenes Sport Bevat matenaal van de hele wereld, waaronder zeer veel 
betere series zoals (Michel no's) China 868-872** 903-913** (908 ontbreekt), Thailand 458-
465**, Joegoslavië 275-277* 362-365*, Panama 246-250* etc etc Zeer hoge cat waarde' 
8155 St. Vincent. Prijs: € 175,00 
Postfrisse collectie vanaf 1979 met betere uitgaven, blokken, vaneteiten wo ongetand en deels 
getand -i- deelverzameling Malta 1980-1985, in dik insteekboek Leuk lot 
8158 Suriname 1873-1975. Prijs: € 210,00 
**/*/0 collectie met veel beter vooroorlogs matenaal, in goedgevulde Davo album Hoge cat w 
8085 Suriname. Prijs: € 250,00 
Twee stockboeken met (voornamelijk) postfns Sunname Een stockboek met series en een stock
boek met velletjes Voornamelijk materiaal van de republiek Bevat ook doubletten 
8161 Swaziland«. Zambia 1964-1983. Prijs: € 150,00 
Merendeels postfrisse collectie mcl langlopende senes, in zelfgemaakt album 
8117 Taiwan 1945-1980. Prijs: € 225,00 
Twee stockboeken en een map met materiaal van Taiwan 1945-1980 Bevat postfns, ongebruikt 
en gebruikt materiaal waaronder betere zoals 1-13 Ook postwaardestukken en FDC's aanwezig 
8102 Turkije 1863-1950. Prijs: € 900,00 
Dik stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Turkije 1863-1950 Bevat zeer 
veel beter matenaal zoals (Michel no's) 799-806* (laagste waarde ontbreekt), 843-856* (1 tus
senwaarde ontbreekt) 985-999* (vrouwensene) etc etc Zeer hoge cat waarde" 
8106 Turkije 1921-1960. Prijs: € 275,00 
Klem stockboekje met betere series Turkije 1921-1960 postfns en ongebruikt Wat gemengde 
kwaliteit, maar giga cat waarde Bevat o a (Michel no's) 793-798* 885-890 **/* (890**), 913-
934** (wat brum), 971-979**/*, 985-999** etc Tevens 767-778*, maar vastgeplakt m stockboek 
8162 Verenigde Naties 1951-1986. Prijs: € 285,00 
Postfnsse complete verzameling mcl blok 1 + Geneve, vlaggenvelletjes + diverse vn-gerelateerde 
uitgaven wo Nieuw Guinea Untea opdruk serie, in 2 Davo luxe albums 
8128 Verenigde Naties 1951-1987. Prijs: € 350,00 
Postfrisse, complete collectie Verenigde Naties 1951-1987 m twee Davo albums Bevat New York 
1951-1987 Geneve 1969-1987 en Wenen 1979-1987 Geheel compleet, inclusief blokken, waar
onder New York blok 1 Hoge cat waarde' 
8166 Wereldpostfris. Prijs: € 700,00 
3 stockboeken vol met meest postfnsse series en blokken, enorme hoeveelheden met doubletten, 
ook betere uitgaven als Frankrijk 1964 blok (2x), Noora/egen hoge waarden, België, Luxemburg, 
BI O T en Antarctica senes, Japan blokken etc 
8171 Wereld. Prijs: € 240,00 
Ongebruikte deelverzamelingen diverse landen wo goede uitgaven van Engelse kolomen met 
o a Hong Kong en Kuwait, in zelfgemaakt album 
8107 Wildings collectie. Prijs: € 325,00 
Twee banden met een gespecialiseerde Wildings collectie Bevat postfns, ongebruikt en gebruikt 
materiaal met o a watermerk-vaneteiten, plaatfouten, grafietstrepen, phosphor etc 
8163 Zuid Afrika thuislanden. Prijs: € 130,00 
Postfnsse collectie van de diverse landen t/m 1987, in zelfgemaakt album 
8126 Zuid-Amerika. Prijs: € 350,00 
Klemband met oude albumbladen van Zuid-Amenka Bevat postfns ongebruikt en gebruikt mate
naal van o a Argentinië, Bolivia, Chili, Haiti etc Heel veel zegels, tot eind jaren 60 
8167 Zweden 1855-1936. Prijs: € 2.100,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte collectie, deels dubbel verzameld in duur Safe dual album met 
als toppers o a 1855 4sk 6sk(cat 1350 euro), 24sk (cat 2500 euro"), 1856/62 local (1000 eu
ro), 1858 mcl 24 ore ongebruikt (500 euro), 1862 17 ore grijs, superzeldzaam zegel (cat 1000 
euro), 1872/85 met tandingen, 1924 upu Ikr, 5kr, 2e sene Ikr t/m 5kr compleet etc etc in meest 
mooie kwaliteit, enorme cat w 
8103 Zweden 1858-1977. Prijs: € 190,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1858-1977 in Davo album Redelijk gevulde 
collectie met ook wat beter materiaal zoals (Michel no's) 144-149o, 145Xo, 151-155o, 160Xo, 
163o, 164o, 166oetc 
8156 Zweden 1938-1974. Prijs: € 325,00 
**/*/0 collectie vrijwel compleet met ook veel extra's als 3- en 4-zijdig getande zegels, in duur Safe 
album 
8168 Zweden 1970-1989. Prijs: € 180,00 
Postfnsse collectie (met compleet) inclusief blokken, m duur Safe dual album 
8165 Zwitserland 1850-1990. Prijs: € 765,00 
Meest gebruikte collectie vanaf klassiek met veel betere uitgaven. Pro Juventute en Pro patna. 
Pax sene gebruikt ook beter dienst etc m 3 nngbanden + insteekboek met diversen 
8056 Zwitserland hotelzegels. Prijs: € 90,00 
Stockblad met 11 ongebruikte hotelzegels van Zwitserland Iets gemengde kwaliteit Zelden aan
geboden Leuk lot 
8180 Zwitserland. Prijs: € 375,00 
Stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt Zwitserland Leuk sorteerkavel met goed 'back 
of the book', mooi postfns en ongebruikt matenaal van voor de oorlog etc Hoge cat waarde' 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
O ja, Stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 
O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
met mij op via tel. nr. 

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



Industrieweg 2*, 
3401 MA IJssels 
Tel+31(0)30-60639 
Fax +31(0)30-6019' 

VeiEn 
18 & 19 mei 

'Het Veerhuis' 
Nijemonde 4, Nieuwegein 

Voor het ontvangen van de catalogus kunt u CIO,- overmaken op 
5016.84.581 t.n.v. M P O te IJsselstein o.v.v. "Veilingcatalogus'^ 
www.mpoMl 

Postzegel- en CMunthandel van Triest hv 

¥ erzaime .kelt 
laiKOL Yan cle IjijtDelï 

^b^, vraag V ^̂ ^̂  
€ 

€ 

€ 

€ 

€ f i l ^ 

230 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

12,50 
4,50 
6,60 
1,70 
3,45 
5,70 
43,00 
20,50 

€ 21,60 
€ 27,75 
€ 19,35 
€ 10,00 
€ 18,20 
€ 5,65 
€ 6,70 
€ 8,75 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

12,50 
18,85 
13,65 
12,50 
3,45 
5,00 
6,80 
8,40 
11,25 
6,80 
13,60 
14,75 
17,75 
28,40 
25,00 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ € 34,25 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

€ 37,50 
€ 37,50 
€ 38,65 
€ 56,85 

Indien u een abonnement neemt ontvangt u de nieuwe 
uitgiften tegen nieuwtjesprijs. 
Dus voordeliger dan op de lijst wordt vermeld. 

Tevens ontvangt u gratis Nederlandse vertalingen in kleur 
over de nieuwste postzegels van Israël. 

Voor het opbergen van deze vertalingen hebben wij een 
prachtig album + cassette + bladen voor slechts € 14,80 

Bij een aankoopbedrag van tenminste € 45 ontvangt u 
ter kennismaking de nieuwe catalogus geheel gratis. 

Diverse aanbiedingen van Nederlandse postzegels en 
munten. Vraag de gratis prijslijst aan! 

Wij verzenden alles franco met mooie frankering. 

Molenstraat 83, 6712 C T E d ó .v̂  t e l . ( 0318 )618074 tv; fax (0318) 651344 
E-mail: post/.tiiest@hetnet.nl 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

50,00 
38,65 
40,95 
38,65 
37,30 
34,25 

^ 52,30 
€ 47,75 
€ 45,25 
€ 44,35 
€ 52,95 
€ 54,90 
€ 49,80 
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Nederlandse Antillen 2006 
Chinees Nieuwjaar (2w) 
idem in Brugparen 
idem Blok 
Ezels & Paarden (5w) 
idem samendrukvel 
Kii(l<ers (4w) 
idem in keerdrukbrugparen 
Orchideeën (6w) 
idem samendrukvel 
Vlinders (6w) 
idem in keerdrukbrugparen 
Oldtimers (6w) 
idem in keerdrukbrugparen 
Washington 2 0 0 6 (4w) 
Samendrukvel 
Blok Washington 2006 
300 jaar Otrabanda (4w) 
idem in keerdrukbrugparen 
IPOS Labels ( lOw) 
idem in keerdrukbrugparen 
Vogels 2006 (12w) 
Samendrukvel 
Persoonlijke postzegels (2vel) 
Rembrandt (4w) 
idem samendrukvel 
Blok Rembrandt 
Kinderzegels (4w) 
idem in keerdrukbrugparen 
Blok Koninklijk bezoek 
Decemberzegels (6w) 
idem in keerdrukparen 

2,50 
7,00 
4,90 

12,00 
24,00 

7,00 
21,00 
18,00 
36,00 

9,50 
28,50 
13,20 
37,50 

4,60 
9,20 
3,80 

10,50 
29,00 
15,50 
41,50 

8,50 
17,00 
29,00 

5,60 
11,20 

5,20 
7,80 

20,00 
12,75 
11,00 
30,00 

Nederlandse Antillen 2006 
"compleet" volgens DAVO x. 1 f «5. 

Suriname 2006 
50 jaar Europazegels (3w) 
idem Blok 
Orchideeën (12w) 
idem samendrukvel 
Vogels 2006 (12w) 
idem samendrukvel 
Nobelprijswinnaars (6w) 
idem samendrukvel 
UPAEP 2006 2 w 
idem samendrukvel 
UPAEP Blok 
Vissen (6w) 
idem samendrukvel 
Kind & Kerst (2w) 
idem samendrukvel 
Kind & Kerst Blok 
Apen (12w) 
idem samendrukvel 
Opdruk frankeer (2w) 

7,50 
7,50 

24,20 
48,40 
24,20 
48,40 

7,10 
14,20 
10,20 
20,40 

9,50 
11,50 
23,00 

7,80 
15,60 
4,20 

18,80 
37,60 

4,40 

Suriname 2006 
volgens Davo 

'compleet" 
€142. 

Gaat Kon. Beatrix 
binnenkort met 

Pensioen ? 
Wees er op tijd bij... 

Frankeerzegels Beatrix 

1237/52 in zwart 35,00 
1238a/51a rol 17,50 
idem in stnppen van 5 99,00 
1488/01 inversie 25,00 
1488a/97a rol 11,00 
idem in stnppen van 5 59,00 
1491b/01b Zelfkl 11,00 
1489x(gewoon papier) 7,50 
1581/82 21,00 
Eurowaarden zelfkl.(geknipt) 
18 zegels compleet 24,50 

Beatrixzegel f I I -
in velletje van 25 zegels 

Schaars item ! € 39. 

Beatrix - velletjes 
Veel rare tussenwaarden i 

fl 1,00 
fl1,10 
f 11,45 
fl 2,50 
fl 5,00 
fl 0,85/€0,39 
€0 ,25 
€ 0,39 (5) 
€ 0,39(10) 
€0 ,40 
€0,44(10) 
€0,50 
€0 ,55 
€0 ,57 
€0,61 
€0 ,65 
€0 ,67 
€0 ,70 
€0 ,72 
€0 ,76 
€0 ,78 
€0 ,80 
€0 ,88 
€1 ,00 
€3 ,00 

V1491 
VI492 
V1495 
V1499 
V1501 
V1984 
V2036 
V2037 
V2037B 
V2038 

V2039 
V2137 
V2244 
V2317 
V2040 

V2138 
V2245 
V2318 
V2041 
V2392 

V2092 
V2043 

4,00 
4,50 
5,00 
9,00 
18,00 
3,50 
2,00 
3,00 
7,00 
4,00 
7,00 
4,50 
12,50 
12,50 
4,50 
7,50 
4,60 
7,50 
7,50 
7,50 
8,00 
8,00 
6,50 
8,00 

21,00 

Automaat - en postzegelboekjes 

VORSTINNEN ALBUM DAVO 
Koninklijk Huis in kleur € 63 , -
Met hoogte- en dieptepunten i 

Rembrandt Prestigeboekje 
met de zeer omstreden 

Neder - Duitse 
"Saskia"- zegel 
(met gratis origineel Duits postvignet) 

59,50 

Nederlands Nieuw Guinea 

UNTEA - serie 
19w compleet Postfris 

39,-

1 
2 
3 
3a 
4 
5 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6eF 
6fFp 
6fFq 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8b 
8c 
8aF 
8bF 
BcF 
9a 
9b 
9d 
9e 
9f 
9g 
9h 
9aF 
9cF 
9dF 
9eF 

4,50 
6,50 
2,00 
2,50 
2,00 
1,50 
3,50 
75,00 
25,00 
25,00 
8,00 
2,00 
4,00 
17,50 
2,50 
2,50 
4,00 
7,00 
7,50 
35,00 
6,50 
17,50 
50,00 
9,00 

120,00 
80,00 
65,00 
80,00 
25,00 
15,00 
6,50 
50,00 
60,00 
120,00 

9fF 
9gF 
9hF 
10a 
lOaF 
lObF 
llaF 
llbF 
12a 
13a 
14a 
14b 
15a 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 
26a 
27a 
27b 
28 

80,00 
22,00 
5,00 
6,00 
7,50 
12,00 
7,50 
8,00 
12,00 
14,00 
3,00 
3,00 
3,00 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 

29 
30 
31 
32 
33a 
33b 
34a 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42a 
43a 
43b 
43c 
43d 
44a 
44b 
45 
46 
47a 
47b 
48 
49 
50 
51 
52 
53a 
53b 
53c 
53d 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
1,50 
1,50 
1,50 
2,50 
2,50 
8,00 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
3,50 
3,50 
2,20 
2,20 
3,50 
4,00 
2,20 
5,00 
2,20 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82a 
82b 
83a 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
3,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
5,00 
2,50 
3,50 
5,00 
5,50 
3,00 
2,50 
2,50 
5,00 
5,00 
2,50 
3,70 
5,00 
3,30 
3,30 
5,50 
5,50 
6,00 

porto kosten 
zijn altijd 

extra 

Jaargangen 2006 postfris 

April - Aanbieding 
Amphilex velletjes V886/888 €69.-

Provincie - velletjes 
Postfris in Carnets ^ Q Q 
Compleet 12 stuks: 

Aland 
Alderney 
Antillen 
Aruba 
Duitsland 
Farcer 
Guernsey 
Isle of Man 
Jersey 

50.-
36.-

173.-
28.-

109.-
58.-
86.-
92.-

121.-

Liechtenstein 
Luxemburg 
Oostenrijk 
Suriname 
Uno New York 
Uno Geneve 
Uno Wenen 
Vatikaan 
Zwitserland 

62. 
38. 
92. 

142. 
33 . 
26. 
3 1 . 
56. 
61 . 

overige jaargangen op aanvraag 
Vanwege het zeer uitgebreide uitgiftebeleid 

van een aantal landen, zullen deze landen niet 
meer als jaargangen worden genoemd. U kunt 

deze wel los bestellen. 

Postzegel en Muntenhandel 
Hollands Glorie 

CamplaanS • 2103 GW Heemstede 
tel 023 5477444 • fax 023 5291605 

HG@Stampdealer.nl • postbank 4208936 

Gewijzigde Openingstijden 
Wo. 09.30 t/m 18.00 
Do. 09.30 t/m 18.00 
Vrij. 09.30 t/m 18.00 
Za. 09.00 t/m 17.00 

Maandag en Dinsdag gesloten, 
dinsdag (overdag) en 

donderdagavond eventueel 
na afspraak 

"Mooi Nederland" 
Complete serie 12 blokjes 2005 € 59,50 
Complete serie 12 blokjes 2006 € 39,50 

mailto:HG@Stampdealer.nl


DE H O L 

Veiling Nr. 96 
wordt gehouden 

op zaterdag 19 mei 2007 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153, Fax 072-5614132 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

Dubbel-zijdige insteekbladen, weekmakersvnj met zwart tussenfolie 
Bladfomnaat. 240 x 305 mm 

Nr. 451/Nr. 458 Per pak van 10 bladen 
Per blad los 

€ 
€ 

9,75 
1,15 

Ideaal voor de motief verzamelaar 
De voordelen liggen voor de hand: 
• reusachtig inhoudsvennogen 
• eersteklas kwaliteit 
• geweldige prijs-kwaliteitsverhouding 
• zeer omvangrijk aanbod van 

verschillende bladsoorten 

De ringbanden zijn zeer solide vervaardigd met 4 ring-
mechaniek met algemeen gangbare gat-afstand garandeerd 
optimale bruikbaarheid 

Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten, van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

De nieuwe insteekbladen voor de handzame Compact A4 albums. 
Met Super-Clip-Klemwerking! 
Zwart zuurvnj glad draagkarton met Clip-Klemstroke, weekmakersvrij en documentveilig 
Een-zijdig bruikbaar 
Bladformaat: 305 x 240 mm 

Nr. 421/Nr. 428 In pak van 10 stuks, bladpnjs per blad € 0,85 
Prijs per blad los € 0,95 

Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

De bijpassende ringbanden zijn leverbaar vanaf € 4,95 ("Standaard" 

nr. 429) tot de luxe zware uitvoering voor € 17,00 ("Classic" nr. 480). 

Fa. M. van Mastrigt • Botersloot 62-64 • 3011 HJ Rotterdam 
tel 010 - 414 30 77 • fax 010 - 414 94 99 • e-mail m mastrigt@wxs nl 
www.safenederland.nl 

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

Nr 5100 
Nr 5390 

Ringband "Classic" 
Bescherm kassette 
Ringband "Phila' 
Bescherm kassette 
Ringband ' Hobby" 
Beschermkassette 
Ringband-formaat 275 X 320 X 70 mm 
Benutbare dikte 60 mm 
Ringband "Exclusief" 
Beschermkassette 
Ringband-formaat 275X315X55 mm 
Benutbare dikte 30 mm 

Nr. 480 Nr. 430 

€ 17,00 
€ 15,50 
€ 15,00 
€ 15,50 
€ 15,00 
€ 15,50 

€ 17,00 
€ 15,50 

Nr.5100 

SAFE NEDERLAND 

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


Postzegelhandel Zeist 
Verzamelen duur ???? Kijk en vergelijk, 

Nederland postfris Nederland gebruikt nederland ongebrkt 
een kleine greep 

poslzegelboekjes 
uit onze voorraad !!!!! 

Velletjes Automaat stroken 
18® 
32® 
40 
49® 
74® 
98 
107/109 
114-120 
132/133 
134-135 
136/138® 
141-143 
166-168 
199-202 
203/207 
212/219 
220-223 
224 
232-235 
238/239 
240/243 
244/247 
248-251 
252-255 
257-260 
265-266 
268 
279/282 
356/373 
356A/D 
402/03B 

1 250,00 
185,00 
200,00 
500,00 
275,00 
100,00 
135,00 
42,50 

110,00 
50,00 

125,00 
15,00 
10,00 
20,00 
40,00 
95,00 
27,50 
27,50 
40,00 

52,50 
75,00 

125,00 
70,00 
35,00 
85,00 
37,50 
40,00 
75,00 
80,00 
50,00 
130,00 

57-70 
71-73 
74-77 
78-81 
86-89 
90-93 
94-97 
98-101 

Roltanding 
125,00 
160,00 
72,50 
42,50 
42,50 
75,00 
67,50 
65,00 

Alle 50 er jaren 
leverbaar voor 35% 

1/3 
4/6 
11 
12 
14 
16 
18 
26 
29 
44 
47 
48 ® 
49 
80 ® 
101 ® 
104/105® 
130/131 ® 
136/138® 
356A/D 
402/3B 
Lp 12/13® 
Port 27/8 ® 
Dienst1/8® 
Postb 1/7® 
Rolt 1/18 
Rolt 19/31 
Rolt 33/56 
Rolt 57/70 
Rolt. 71/73 
Rolt. 74/77 
Rolt 78/81 
Rolt 82/85 
Rolt 86/89 
Rolt 90/93 
Rolt 94/97 
Rolt 98/101 
telegram 

60,00 
45,00 
37,50 
57,00 
26,50 
26,50 
26,50 
28,50 
54,00 
30,00 
50,00 

220,00 
60,00 

400,00 
425,00 
110,00 
220,00 

72,50 
37,50 
95,00 

125,00 
90,00 

110,00 
210,00 
160,00 
50,00 
99,00 
37,50 
65,00 
25,00 
10,00 
10,50 
12,50 
19,80 
17,00 
15,25 

50% 

I I 
2® 
3 ® 
10® 
II ® 
12® 
13-18® 
27® 
28® 
29® 
43® 
44® 
47® 
48® 
56-76 
80® 
101 ® 
104-105 
130-131 ( 
136-138 
149-162 
177-189 
346-349 
534-537 

150,00 
160,00 
250,00 
225,00 
800,00 

1000,00 
400,00 
275,00 
195,00 
395,00 
225,00 
275,00 
175,00 
300,00 
275,00 
450,00 
450,00 
170,00 
245,00 

60,00 
100,00 
110,00 
140,00 
260,00 

port 
3-12 350,00 
31-43 52,50 
67A-67B 165,00 

Brandkast 
1-7® 395,00 

Roltanding 
1/18 270,00 
7 75,00 
19/31 92,50 
57/70 55,00 
78/81 14,50 
86/89 20,00 

Maand aanbieding !!!!!!!!!!!! 
Amphilex 1967 velletjes 

46,50 !!! 1 set per klant!!!! 

6 8 
6C 
6D 
6FfQ 
9b 
9d 
9e 
9f 
9 Cf 
9Df 
9EF 
9 FF 
12A 

59,00 
18,25 
18,25 
15,50 
65,00 
46,00 
36,50 
46,00 
26,00 
32,00 
65,00 
46,00 
10,00 

Heeft u nog 
manco.s, wij 

hebben de meest 
Europeesche 

landen op 
voorraad, en 
kunnen u die 
leveren tegen 

concurrerende 
prijzen, neem de 
proef op de som 

en vraag 
vrijblijvend een 

prijsopgave, een 
telefoontje of 

briefje kan u veel 
geld besparen 

iiiiti 

1419 
1439 
1461 
1487 
1542-43 
1546-47 
1571-72 
1579-80 
1628-29 
1630 
1646 
1662-63 
1672 
1678 
1681 
1692 
1693 br 
1693 po 
1702-05 
1706 
1709 
1714 
1720 
1721 
1727 
1733 
1735 
1740-45 
1747 
1748 
2043 
2067 

5,60 
5,60 
5,60 
5,60 
6,40 
2,80 
3,20 
5,60 
5,60 
6,00 
5,00 
5,60 

15,00 
15,00 
5,00 

12,50 
12,50 
10,00 
8,00 

12,50 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 

10,00 
2,50 
3,60 

15,00 
11.50 

De meeste overige 
velletjes leveren wij 
voor de nominale 

waarde ! 

Provincie velletjes 12 
stuks nu 59,50 

1989 14w 
1991 11w 
1993 5W 
1996 4W 
1997 4 w 

25,00 
15,50 
12,00 
3,00 
4,00 

Mooi Nederland 
velletjes van no 3 
tot no 20 nu 4 
euro per stuk. 

Nederland vanaf 
1976 tot nu !! 

Leveren wij voor 
de nominale 

waarde zonder 
toeslag !!!!!! 

Ook voor de oude 
overzeese 

gebiedsdelen 
bent u bij ons aan 
het juiste adres, 
nagenoeg alles 

op voorraad 
leverbaar, met 

prijzen tussen de 
30 en 40%. 

www.postzegelhandelzeist.nl 
Overal waar een ® achterstaat word geleverd met een fotogarantiecertificaat met 6 maanden retour recht!'!! 

Te koop gevraagd !!!! 
Postzegelhandel Zeist wil graag uw postzegels kopen, en wel tegen een 
eerlijke en marktconforme prijs, wij rekenen voor de verkoper geen 20% 

provisie en kopen a contant. Dus overweegt u uw verzameling/collectie te 
verkopen neem gerust kontakt op !!!!! 

Postzegelhandel Zeist geeft elke 6 weken een boekje uit met honderden collecties, 
verzamelingen, partijen, losse nummers, restanten, dozen/kisten en mappen, u kunt deze 

rustig thuis bekijken of er iets van uw gading bij zit, en als dat het geval is hoeft u geen 20% 
opgeld (dit geld trouwens ook voor de verkoper dus 40%), tafelgeld of kavelgeld te betalen 
maar een telefoontje of briefje is voldoende om het binnen 3 werkdagen in huis \e krijgen 

tegen de prijs zoals vermeld inclusief verzendkosten . En dit alles zonder risico want mocht 
het ondanks de secure omschrijving niet naar uw wens zijn, dan kunt u het zonder 

problemen retour zenden. 

Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen 
of iets van het bovengenoemde bestellen, bel, fax of schrijf naar: 

Postzegelhandel Zeist: postadres: Bachlaan 76 3706BD te Zeist. Tel 0346-351705 Fax:030-6560277 

Of bezoek ons kantoor, vrijdags van 10 uur tot 17 uur, 
Stemerdlngweg 12B te Soesterberg 

Andere tijden en dagen mogelijk na telefonisch overleg: 0346-351705 

http://www.postzegelhandelzeist.nl


Postzegelhandel M, Zondervan 
Mr. P. J. Troelstraweg 89 
8916 CN LEEUWARDEN 
Tel. 058-2122096 
Fax 058-2129180 
e-mail pzvfries@xs4all.nl 
Bankrek. Friesland bank 29 80 57 948 

Leeuwarden, april 2007, 

Geachte klanten, 

Voor u ziet u onze maart lijst met een geheel nieuw aanbod, veel vaneteit 
zoals u zult lezen en met de vertrouwde kwaliteit zoals u gewend bent van 
postzegelhandel H. Zondervan. 
Alle aanbiedingen zijn vanaf nu schriftelijk, telefonisch, via de fax of per e-mail 
te bestellen en worden onmiddelli jk toegezonden 

Onze verkoopli jst is ook te bezichtigen op internet www pzv-friesland.nl 

Het bekijken van alle kavels is mogelijk op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 
uur, liefst na telefonisch afspraak 058 2122096 
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u alles waar u geïnteres
seerd m bent rustig bestuderen Inruil of aankoop van uw doubletten of over
toll ige collecties behoort tevens tot de mogeli jkheden 
Komt u gerust langs, u bent van harte welkom! 

Heeft ü speciale wensen of vragen*? Aarzel dan met ons deskundig team in te 
schakelen 

W I J wachten op uw bestelling! 

VERKOOPLIJST 
AANBIEDINGEN: 

Kavelnr. 
1 
2 

7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 

24 
25 
26 
27 

28 
29 

30 
31 
32 

33 
34 

36 
37 

38 
39 

40 
41 

42 
43 
44 

Omschrijving Afk. Prijs 
Frans Antarctica xxx moderne col! wo veel motief Nominaal Frfrs 1230,- stb 190,-
Motief Motoren vrijwel geheel xxx coli w i iets ongetand en betere set 
San Marino, in verkoopringband a)b 100 -
Gambia prachtige xxx moderne coli wi motief bloemen, vissen etc stb 110-
Motief Vlinders prachtige xxx coli vnl blokken na 1980 Tevens iets series 
endiv insecten Catw "> 1300,- doos 425,-
Motief Vlinders xxx coli vnl senes en enkele blokken Overzee 
Hoge cat waarde map 150,-
Brieven en Poststukken oud materiaal w o Engeland, USA en Nederland doos 125,-
USA FDC's, postbladen kaarten etc Tevens iets diversen doos 90,-
Egypte xxx coli met vnl moderne sets/blokken tot 1990 Veel materiaal' stb 150,-
Roemenie xxx/xx coli met veel oud materiaal tot 1940 Tevens L F album 
1960/1970 met deelcoll xxx Zeer hoge cat waarde alb 325,-
Zweden vnl gebr coli op oude albumbladen w o nr 1 met oud certificaat 
echt, goed gecentreerd doch deels ronde tanding Tevens div betere 
Denemarken WO betere bnefvoorzijde Enorme cat waarde doos 600,-
Motief Dieren xxx coli vnl Overzee met moderner materiaal stb 135,-
Honganie xxx coli w i veel modern materiaal blokken, iets ongetand en 
vele ex uit blokken Cat waarde"? 1200,- stb 250,-
Thailand xxx coli wi vele moderne blokken, ongetande en prachtig motief stb 180,-
Dahomey xxx coli met zeer veel materiaal 1960/1976 w o prachtig motief 
Catw ? 1050,- stb 200,-
Gabon xxx coli modern met prachtig motief en diverse blokken 
Hoge cat waarde st b 115,-
Maurilanie xxx coli modern met prachtig motief en div blokken 
Hoge cat waarde st b 100 -
DDR xxx coli w 1 vele xxx combinatiesets cpl zoals Wzd 58/Szd 43, 
Catw 100,- stb 100,-
BRD kleine xxx coli met vnl toeslagsets en o a Beethovenbiok en set st b 70,-
Polen xxx coli wi vele moderne sets/blokken na 1985 wo betere ongetand 
Hoge cat waarde st b 125,-
Frankrijk xxx coli 1978/1992 wo LP en preo's vrw cpl Nominaal Frfrs 2140,-stb 325,-
Afnka xx coli wo Marokko, Tunesië, Togo en Ghana wo betere alb 150-
Guyana Brits xxx coli wo goud/zilver blokken en prachtig motief dieren 
Zeer hoge cat waarde Mooie koop alb 210,-
Hongari)e mooie xxx coli wi vele oudere sets, iets ongetand en veel na 1970 
Zeer hoge cat waarde Oude DM 3875,- st b 275 -
DDR xxx coli moderne sets/blokken vnl na 1970 Catw ''540,- map 90-
BRD XXX coli in 2 st boeken 1991/2000 Nominaal DM 785,- st b 200,-
MotiefWK Voetbal xxx coli wi vele blokken Hoge kostprijs stb 90-
Oost Europa vnl gebr coli met o a Roemenie, Rusland Joegoslavië etc 
Zeer veel materiaal in dik st boek st b 90,-
Diversen gebr in luxe st boek, vnl Oost Europa Ook betere diversen st b 125 -
Mongolië xxx coli met vnl dierenmotief w o schaarse ongetande 
sets/blokken Mooie koop' map 115,-
Transkei xxx coli vrw cpl 1976/1994 Catw '?232- map 45-
Singapore Maleisië Hongkong xxx coli w i vele betere sets motief st b 300,-
Motief Sport xxx coli w i vele blokken Overzee in dik st boek 
Hoge cat waarde st b 300,-
Guyana Brits xxx coli bloemen vnl Orchideeën Catw ' '570- map 175-
Motief Schaken xxx moderne coli blokken/velletjes w o goud en zilver 
Enorme kostprijs map 100 -
Somalië vnjwel geheel xxx coli w i div oudere sets en mooi motief 
Hoge cat waarde st b 125,-
Mottef Schepen xxx coli wi vnl blokken Uitgeprijsd voor "̂  1000,- doos 700,-
Engeland studiecoll 'penny red wo 3 brieven en geplaat vanaf nr 1 - 240 + 
doubletten Totaal ruim 400 ex alb 1350,-
Frankrijk coli FDC's in 5 banden met 415 ex vanaf 1968 doos 125-
Colombia xxx coli wo oudere sets en veel modern Enkele xx 
Catw Yv 4700,- stb 170,-
Motief Schildpadden xxx coli moderne sets/blokken Overzee Schaars' st b 90 -
Motief Paddenstoelen xxx coli zeer modern matenaal Overzee 
Zeer aantrekkelijke koop' st b 325,-
Somalie Italiaans xxx coli wo zeer modern en prachtig motief stb 115,-
Antigua xxx coli en iets Barbuda Veel motiefblokken Zeer hoge cat waarde stb 175-
Motief Kunst, Religie etc xxx coli met zeer veel mooi materiaal st b 300,-

45 Dominica Z Am xxx coli met vnl modern en enkele oudere 
46 Motief Ruimtevaart kleine xxx coli w o Mongolië 
47 Motief Ruimtevaart xxx coli sets/blokken w o Overzee 
48 Nederland xxx series wo '50er laren, los xxx en diversen gebruikt 
49 Motief Bloemen xxx coli wereldwijd, wo /\zie Monaco, Zuid-Amerika etc 

Pracht koop in dik luxe st boek 
51 Motief Dieren xxx coil Overzee w o vele blokken en wilde dieren 
52 Motief Ruimtevaart grote xxx coli w o Overzee en Zuid-Amerika 

Hoge cat waarde 
53 BRD en Berlijn coli van 450 FDC s in 6 bandjes vanaf 1955 
54 Malawi xxx coli met o a prachtige vogelseries en xxx Zambia 
55 Polen xxx coli w o ongetand en ouder matenaal + veel motief Cat w '> 765,-
56 Curasao en Ned Antillen vnl gebr coli w o aardig oud materiaal 

Ook postfns Cat w "? 850 -
Nederland en diversen vnl gebr w o vooroorlogse sets en '50er jaren 
{iets xxx) 

58 Motief Vlinders xxx coli Overzee met prachtig matenaal Hoge cat waarde 
59 Scandinavië coli van ca 225 FDC's wo veel leuk Finland Tevens iets 

diversen in 5 banden (enkele waterschade) 
60 Motief Tremen coli van ruim 100 spoorwegdocumenten met Belgische 

spoorwegzegels '50er jaren 
61 Diversen coli van 285 covers in 6 banden wo Luxemburg Polenen 

Joegoslavië 
62 Italië en Vaticaan coli van njim 200 FDC's/bneven in 4 bandjes 
63 Oostenrijk, Zwitserland Liechtenstein coH van ruim 500 FDC's in 7 banden 
64 Engelse Kolomen Silver Jubilee 1977 xxx coli in speciaal album w o 

Tonga set 
65 Verenigd Europa coli FDC's in 4 banden w o Nederland 1956, 

Luxemburg 1956 Liechtenstein 1960 en Andorra 1972 Totaal 320 ex 
66 Brazilië leuke xxx coli vnl 1975/1995 sets/blokken Enkele blokken gebruikt 
67 Tsjecho-Slowakije xxx coli tussen 1945/1960 in L F album Hoge cat waarde 
68 Engelse Kolomen grote xxx coli w o veel Saint Gebieden in 64 biz st boek 

Enorme cat waarde Pracht koopi 
69 Motief Muziek xxx/xx/gebr coli in 8 banden met zeer veel matenaal en vele 

poststukken, FDC's etc Met liefde opgezet Zeer interessante koop' 
70 Ierland gebr sets/hoge waarden rond 1950 of ervoor Cat w ? 220,-
71 Noorwegen xxx coli wi div ouderesets voor 1950 en veel modern matenaal 

met zeer hoog nominaal 
72 Finland xxx coli wo vele toeslagsets vanaf 1935, tevens veel modern 

WO blokken 
73 IJsland xxx coli met vele moderne sets/blokken/booklets na 1960 

{1 oudere set xx) Enorme cat waarde 
74 Denemarken en Faeroer kleine xxx coli wo veel moderner matenaal 
75 Groenland xxx coli en div gebr moderne blokken en div jaarsets 
76 Zweden coli xxx met 108 verschillende postz boekjes wo oudere 
77 Zweden coli van 127 xxx postz boekjes w o vele oudere vanaf 1945 

Hoge cat waarde 
78 Diversen in rondz boekjes couvertsetc wo veel Scandinavië o a 

Noonwegen nr 3 
79 Diversen vnl gebr in zakjes w o zeer aardig USA, o a post Japan 
80 Oostennjk xxx coli 1945/1997 cpl met dure Hitlerset en LP 54/60 in 

2 Leuchtturm albums 
81 Rwanda prachtige xxx coli vnl 1960/1985 met vele motiefblokken/sets 
82 Frankrijk xxx coli 1960/1977 op enkele zegels na cpl. met LR preo s 

port en dienst in L F album Cat w "> 960 -
83 Tsjecho-Slowakije xxx coli 1976/1984 in L F album Zeer goed gevuld, 

o a vele blokken Tevens diverse jaren gebruikt extra 
84 Polen xxx coli 1974/1984 vrw cpl m L F albums Tevens 1981/1984 gebr 

Leuke koopi 
85 Noorwegen partij xxx/xx in bandje met zakjes en enkele oudere gebr 

Zeer veel' 
86 Noord Korea grote xxx coli met zeer veel blokken w o modern ongetand en 

veel motief (o a tremen) Ook jaren '90 Gigantische cat waarde 
87 Zuid-Amenka xxx coli blokken wo betere (enkele gebr/xx), 145 ex 
88 Midden-Oosten en diversen vnl xxx coli blokken booklets etc Leuke koop 

met o a UNO blok 1 betere fruitblok St Tome etc 
89 Finland xxx/xx coli wo vele toeslagsenes Catw ? 640,-
90 Franse Kolomen Exposition 1937 23 blokken xxx/xx enkele iets minder mooi 

Cat w ca "? 300,-
91 Laos blok 1/26 (excl 2 stuks) xxx/xx Catw ? 300,-
92 Motief Kennedy kleine xxx coll wi veel blokken en 13 covers 
93 Motief Ruimtevaart xxx coli vnl blokken landen At/m G wi veel Engelse en 

Franse Kolomen tot 1992 m luxe ringband Hoge cat waarde 
94 Motief Dieren xxx coli Wereld vnl Overzee m superdik st boek w i veel 

modern tot 1997 Pracht koop i 
95 Nederland xxx coli 1998/2002 in Leuchtturm album met cassette vrw cpl 

met alle blokken en velletjes Nominaal Fl 400,-
96 Andorra Frans leuke kleine xxx coli vnl 1960/1997 

Tevens iets Spaans Andorra 
97 Roemenie grote xxx coli w i oudere sets rond 1940 en veel moderner 

materiaal met blokken Catw ca ''1575- Mooie koop' 
98 Motief Dieren xxx coli landen letter A, w o leuk Albanië, Australië etc 

Cat w '? 475 - Leuke koop in nngband 
99 Motief Zeefauna prachtige xxx moderne coli Overzee met zeer veel materiaal, 

vnl vissen Zeer hoge kostprijs 
100 Motief Ruimtevaart xxx coli in nngband met veel Engelse/Franse Kolomen 

Mooie koop met een hoge cat waarde 
101 Motief Paddenstoelen xxx coli landen A t/m L in ringband met zeer veel 

moderne Engetse Kol Cat w "? 1625,- Pracht koopi 
102 Motief Kinderen vrijwel geheel xxx coli m 2 nngbanden gehele wereld A - Z 

met vele sets/zegels Catw "> 1200,-
103 Motief Voetbal xxx coli landen R t/m Z in nngband w o leuke Engelse 

Kolomen 
104 Motief Voetbal xxx coli landen M t/m Z in nngband Hoge cat waarde 
105 Motief Voetbal xxx coli landen G-S wo ongetand en veel Franse Kolomen 
106 Motief Ruimtevaart xxx coli vnl landen P - Z (enkele xx) w o betere in 

nngband Zeer hoge cat waarde 
107 Motief Paddenstoelen xxx coli wi veel Engelse/Franse Kol met modern 

matenaal Pracht koopi 
108 Motief Bloemen xxx coli moderne sets/blokken Overzee in luxe st boek 
109 Motief Voetbal xxx coli vnl landen A t/m F in nngband Hoge cat waarde 
110 Albanië xxx coli vnl na 1965 met vele sets/blokken wo motief Leuke koop' 
111 Spanje xxx coli wi vele moderne sets/blokken en veel materiaal 

jaren '60 en '70 Vee|i 
112 Paraguay xxx coli in luxe L F album met cassette met ca 25 blokken en 

50 sets schilderijen mcl LP Zeer hoge kostprijsi 

Onze volledige verkooplijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
Zie ook op internet: www.pzv-friesland.nl 
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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-A'dam) 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

lil onze 61 ' " veiling op 14 april 2007 a.s. komen uitsluitend 
geheel intact gelaten verzamelingen en partijen 
van de gehele wereld onder de hamer. 
Tevens is er een leuke afdeling restanten en dozen 
met divers zeer leuk materiaal. 
Al met al een veiling die zeker de moeite waard zal zijn. 
Neem ruimschoots de tijd voor bezichtiging !! 
Door overmaking van €10,= op postgiro 46 00 298 ontvangt u 
onze goed verzorgde en rijk geïllustreerde catalogus. 

I»** ve i l ing 

14 apr i l 

2007 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 
b e ë d i g d m a k e l a a r t a x a t e u r 

B u i t e n h a v e n 5 Fax : +31 ( 0 7 3 ) 613 67 39 

5211 TP ' s - H e r t o g e n b o s c h E - m a i l : a d m i n @ v a n l o k v e n . n l 

T e l . : +31 (073) 612 20 33 I n t e r n e t : wv i /v i / .van iokven.n l 

ONZE VEILINGEN ZIJN OOK TE ZIEN OP INTERNET: WWW. VAN LO KVE N . N L 

mailto:admin@vanlokven.nl
http://vaniokven.nl


srasu E 
DELTAFILA 2 0 0 7 : 1 0 0 JAAR GEORGANISEERDE 
FILATELIE IN DE NEDERLANDSE DELTA 

Bijna honderd jaar ge
leden, in juh 1907, werd 
in het zuidwesten van 
Nederland de eerste post
zegelvereniging aldaar 
opgericht. Vlissingen 
had die primeur en vele 
andere plaatsen volgden. 
Nu, een eeuw later, wordt 
het jubileum gevierd. De 
Staver aan de Olympia
weg 32 in Sommelsdijk 
(gemeente Middelharnis) 
zal het bruisend middel
punt van tal van filatelisti-
sche activiteiten worden. 
Op 27, 28 en 29 april 
wordt een grote natio
nale tentoonstelling met 
650 kaders met uniek 
materiaal gehouden. Op 
deze expositie, Deltajila 
2007, kunt u genieten van 

een grote variëteit aan 
landen- en thematische 
collecties. De organisatie 
doet er alles aan om te 
bewijzen dat filatelie niet 
iets stoffigs is, maar een 
springlevende en mo
derne vrijetijdsbesteding. 
Dat het een hobby is voor 
jong en oud zal vooral op 
zaterdag 28 april duidelijk 
worden, tijdens de Dag 
van de Jeugdfilatelie. Dan 
komen jeugdige verzame
laars uit geheel Neder
land en ver daarbuiten 
naar Middelharnis om er 
hun filatelistisch feestje 
te vieren. 
Zaterdag 28 april is 
ook de dag waarop de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten Verenigin-

DELTAFILA 2007 

Nationale Post/egeltentoonstelling 
Dag van de Jeugdfilatelie 
Middelharnis 
27-28-29 april 2007 

gen zijn jaarvergadering 
houdt. Verder zijn op alle 
dagen van de expositie 

handelaren 
aanwezig. 
Op de 
tentoonstel
ling is een 
rijk geïl
lustreerde 
catalogus 
verkrijgbaar 
die in twee 
niet eerder 
gepubli
ceerde 
studies een 
beeld geeft 
van zowel 
de Ne
derlandse 
postge-
schiedenis 
als de the
matische 

" '̂""*'*""'™" filatelie. Als 
na de tentoonstelling nog 
catalogi verkrijgbaar zijn, 
kunnen die voor 6 euro 

(inclusief verzendkosten) 
besteld worden bij de 
heer W.F. Broeke, K. van 
de Coppellostraat 15, 
4384 BT Vlissingen. Op 
dit zelfde adres is ook de 
tentoonstellingsenvelop 
met een uniek vignet en 
een gelegenheidsstempel 
verkrijgbaar; die vormt 
een mooie herinnering 
aan Deltajila 2007. 
De nationale postzegel
tentoonstelling Deltajila 
2007 annex Dag van de 
Jeugdfilatelie wordt geor
ganiseerd door Regio VII 
van de NBFV. 
De openingstijden van De 
Staver zijn als volgt. 
vrijdag 27 april: 
van 18 tot 22 uur; 
zaterdag 28 april: 
van 10 tot 18 uur; 
zondag 29 april: 
van 10 tot 16 uur. 

MACHIN: NU EEN 
OFFICIEEL IKOON 

Wat hebben Hadrian's 
Wall, Morris Dancing en 
cricket met elkaar ge
meen? Dat het volgens het 
Icons Online Project officiële 
Engelse ikonen zijn, sym
bolen die als ambassa
deurs van Engeland mo
gen worden beschouwd. 
Goed nieuws: aan het 
lijstje symbolen is nu 
ook een jilatelistisch ikoon 
toegevoegd: de zegels met 
hetMachin-kopje! 
De officiële nominatie van 
de Machin-zegels werd 

23i 

bekend gemaakt in het 
Engelse postzegelblad 
British Philatelic Bulltetin, 
maar u kunt een en ander 
ook nalezen op de web
site u;u;u;.icons.orfl.uk. 

MUTATIEOVERZICHT 
VERENIGINGSADRESSEN 

De afgelopen tijd werden 
de volgende verenigings
mutaties doorgevoerd: 

Blitterswijck 
Nieuiüe secretaris FV De 
Maasdorpen: I.H.M. Min, 
Heuvelstraat 14, 5801 CS 
Venray, telefoon 0478-
515220, e-mail idem.in(3) 
0ran5e.nl 

Brielle 
Wijziging vennigingsnaam: 
NVPV afdeling Filatelie 
Brielle en Omstreken. 

Papendrecht: 
Nieuwe secretaris PV Iris: 
L.A.Koster, Cort van der 
Lindenstraat 8, 3354 AD 
Papendrecht, telefoon 
078-6155037, e-mail 
l.akoster@u)anadoo.nl 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadressen 
kunt uzenden aan: 
Mevrouw E. Braakensiek 
Willem-Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 
Een volledig overzicht van 
de bij Filatelie aangeslo
ten verenigingen vindt 
u steeds in Filatelie van 
januari en oktober. 

MOOI NEDERLAND NUMMER 25 : ZESHONDERD 
JAAR STADSRECHTEN LEERDAM 

In de serie Mooi Neder
land, die in 2007 zijn 
derdejaar is ingegaan, 
is Leerdam de vijfen
twintigste plaats die aan 
bod komt. De postzegel
vereniging Leerdam en 
Omstreken, een afdeling 
van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars (NVPV), 
probeert van deze gebeur
tenis een festijn te maken. 
Op vrijdag 13 april kunt u 
in de hal van het gemeen
tehuis (Dr. Reilinghplein, 
tegenover het NS-station 
en bijna naast het post
kantoor) tussen 10 en 16 
uur de velleqes en losse 
zegels kopen. Meteen 
naast de stand van TNT-
Post vindt u een stand van 
de plaatselijke vereniging. 

Er komt een expositie van 
alle tot nu toe versche
nen velletjes en er is ook 
nog een aantal al eerder 
verschenen velletjes te 
koop tegen zeer schappe
lijke prijzen. Verder zijn 
er enveloppen gemaakt 
die het feestelijke logo 
van de stad Leerdam 

tonen; deze converts zijn 
te koop bij de stand van 
de vereniging. Als u niet 
naar Leerdam gaat, kunt 
u de bewuste envelop 
ook schriftelijk bestellen, 
uiteraard met bijbetaling 
van de portokosten. 
Informatie hierover is 
verkrijgbaar bij Ben Mol, 
Drossaardslaan 21, 4143 
BD Leerdam, telefoon 
0345-613002. 
De verkoopprijzen van de 
enveloppen zijn als volgt: 
- met een zegel (geknipt 
uit het velletje): 1.50 euro; 
- met twee zegels: 2 euro; 
- met een compleet vel
letje: 3.50 euro. 
Er wordt ontwaard met 
een speciaal voor deze 
gelegenheid ontworpen 
stempel en met de datum
stempel van Leerdam. 
Tot ziens in Leerdam, op 
vrijdag 13 april. 

MEDEDELING VOOR ONZE 
BELGISCHE ABONNEES 

Het blijkt dat bij een deel 
van onze abonnees in 
België onduidelijkheid 
bestaat over de wijze 
waarop het abonnement 
op Filatelie dient te wor
den verlengd. Sommige 
abonnees verkeren in de 
veronderstelling dat ze 
het abonnementsgeld 
voor een nieuw jaar op ei
gen initiatief dienen over 
te maken. Dit is echter 
niet het geval. Onze abon
nees in België krijgen 
tijdig een acceptgirokaart 
toegezonden waarmee 
ze het abonnementsgeld 
voor een nieuwe periode 
(elf nummers) kunnen 
voldoen. Wij verzoeken 
onze Belgische abonnees 
te wachten tot de accept
girokaart binnenkomt. 

RECORDPOGING 
VAN-GOGHZEGELS 

Een tijdje geleden 
maakten we melding van 
de recordpoging die de 
heer W.P. Tomassen uit 
Lierop onderneemt om in 
het Guinness Book o/World 
Records te komen. De heer 
Tomassen verzamelt twee 
van de allergewoonste 
postzegels van Nederland 
in de waarde 39 cent: de 
gele met het portret van 
Vincent van Gogh en de 
blauwe met het molentje. 
Van de eerste heeft de 
hoogbejaarde verzame
laar er al 94.000(1), van de 
tweede 'slechts' 44.000. 
Om een kans te maken in 
het Guinness Book o/World 
Records terecht te komen, 
zouden er van die Van-
Goghjes toch minimaal 
100.000 in Lierop moeten 
liggen. Wilt u de heer To
massen helpen zijn doel 
te bereiken? Stuur uw gele 
en blauwe zegeltjes dan 
aan dit adres: 

W.P. Tomassen 
OfFermansstraat 7W 
5715 AM Lierop. 

http://0ran5e.nl


DEUTSCHE POST: THE 
EAGLE HAS LANDED.» 

Een prachtig gezicht, een 
postzegelalbum metzo'n 
indrukwekkende Duitse 
Reichsadler erop. Maar he
laas, het mag niet meer. 
Want alle fabrikanten van 
Duitse postzegelalbums 
hebben een brief gekre
gen dat ze dit Hoheitszei
chen niet zomaar mogen 
gebruiken voor producten 
met een commercieel 
tintje. Daarvoor is de 
adelaar te voornaam, te 
exclusief, aldus de instan
tie die de brief verzond. 
Een beetje belachelijk. 

vindt Wolfgang Maassen 
van het Duitse Bondsblad 
philatdie. Want wat staat 
er pontificaal op de pakjes 
Deutsche Markenbutter, 
zegt Maassen? Diezelfde 
adelaar! Meten met twee 
maten, of niet soms? 

m 
^ DEUTSCHE 
'^MARKENBUTTER 

THE KING BLUET NOG 
STEEDS KONING 

Al bijna veertien jaar lang 
voert de Elvis-Presleyze-
gel de lijst aan waarop de 
best verkochte postzegel
emissies van de Verenigde 
Staten staan. Van die 
zegel werden in totaal 
ruim 124 miljoen exem
plaren verkocht. Hoe lang 

de zegel met The Kin̂  nog 
bovenaan zal blijven staan 
is echter de vraag. Want 
in de nieuwe top tien van 
de het best verkochte 
Amerikaanse zegels 
figureren maar liefst drie 
emissies uit het jaar 2006. 
Als die trend zich doorzet 
zou op het eerstvolgende 

lijstje dat de United States 
Postal Seruice opstelt wel 
eens een nieuwe num
mer I kunnen prijken. 
Maar nu staat Elvis nog 
bovenaan, zij het onmid
dellijk gevolgd door een 
uitgifte uit 2006: Wonders 
ojAmerica. De top-tien ziet 
er zo uit: 

1. Eluis Presley 
(1993) -124.1 miljoen 
2. Wonders ojAmerica 
(2006) - 87.5 miljoen 
3. Wildjloujers 
(1992) - 76.1 miljoen 
4. Rock & Roll/R & B 
(1993)-75.9 miljoen 
5. DC Comics Super Heroes 
(2006) - 73.0 miljoen 

6. Greetings From America 
(2002) - 71.4 miljoen 
7. Inserts and Spiders 
(1999) - 61.0 miljoen 
8. Art o/Disney: Romance 
(2006) - 57.2 miljoen 
9. Legends o/Baseball 
(2000) - 53.9 miljoen 
10. Art pfDisney: Celebration 
(2005) - 52.8 miljoen. 

ANTI-DISCRIMINATIE: 
SAME SEX STAMPS 

Toen het Australische 
parlement in de zomer 
van 2004 tegen een 
voorstel stemde om same 
sex marriages (lesbische- en 
homohuwelijken) moge
lijk te maken, leverde dat 
een storm van protest in 
degoy scene op. En omdat 
protest kracht bij te zet
ten, deden de homo's en 
lesbiennes iets bijzon
ders: ze richtten een staat 
op die de naam Gay King
dom o/the Cora! Sea kreeg. 
Geen imaginair land, 
maar een klein eilanden
groepje ten 
oosten van 
het Austra
lisch vas
teland, dat 
Dale Parker 
Anderson 
tot zijn ko
ning uitriep. 
Bij een 'echt 
land' horen 
ook postze
gels en die 
kwamen er 
dan ook: om 
te beginnen 
zes zegels 
van elk twee 
euro(!) die 
koninkrijks

symbolen laten zien: het 
gay-lint, geslachtssym-
bolen, de roze driehoek, 
de Griekse lambada en de 
vlag van het'land'. 
De Australische poste
rijen reageren er nuchter 
op: de post die van 
homohoofdstad Hea
ven naar het vasteland 
wordt gebracht, wordt 
door Australia Post keurig 
verder bezorgd, uiteraard 
alleen als er behalve met 
Gay-zegels ook nog met 
Australische postwaarden 
gefrankeerd wordt. In 
Heaven staat één brieven
bus, met het monogram 
DR(DaleRex). 

Gay Kingdom C'J 

, Gay Kmgdom CT 
^ 01 ihc Coral Stj \yZ^ 

Gay Kingdom fi^ 
i,iihr(.„,is, v-Z, 

? tUtL,»iil0iimté*,CÊtüta I 

Gay Kingdom pO | 

Gay Kingdom CO 

X 
Gay Kmgdom fi'J [ 
1 k(,.r,isr, ^-^ ; 

AAMBEELDROLLEN ZORGEN VOOR SPECTACULAIRE 
VARIANTEN BIJ DECEMBERZEGELS 2 0 0 6 

Een jaar geleden konden 
we in deze zelfde rubriek 
flink uitpakken: er waren 
bij de Decemberzegels 
van 2005 nogal wat afwij
kingen en variëteiten te 
melden. Hoe is de situatie 
eigenlijk bij de Decem
berzegels van 2006? Een 
stuk rustiger, zouden we 
willen zeggen. 
De meldingen van 'on
gewone zaken' hadden 
vooral betrekking op de 
'gewone' Decemberze
gels, dus de versie zonder 
toeslag. Het opmerkelijke 
daarbij was dat lezers 
ons op twee vrij specta
culaire afwijkingen attent 
maakten, die elkaar als 
het ware aanvullen. In 
het eerste geval gaat het 
om velletjes waarvan de 
zegels normaal geslit 
(getand) zijn, met uitzon
dering van de linkerzij
den van de zegels op cle 
posities I, 6, II en 16 (dat 
zijn dus de zegels uiterst 
links op het velletje). De 
heer J.C. Adriaansen uit 
Assen stuurde ons een 
voorbeeld van 20'n vel. 
Bij de tweede categorie 
is vrijwel het gehele vel 
zegels ongeslit gebleven. 

maar dan met uitzonde
ring van de linkerzijden 
van de zegels op de eerder 
genoemde posities. Hans 
Rooijakkers uit Weiten 
legde ons een voorbeeld 
van deze variant voor. 
De varianten i en 2 zijn 
dus eigenlijk eikaars spie
gelbeeld. Een vreemde 
zaak? Niet helemaal, 
want de verklaring voor 
dit verschijnsel werd al 
enkele jaren geleden in 
Filatelie verstrekt door 
de heer N.C. Bos van Joh. 
Enschedé in Haarlem. 
Hij legde in 2000 uit hoe 
dergelijke afivijkingen tot 
stand komen. Het heeft 
te maken met de plaat 
die wordt gebruikt om te 
slitten. Die plaat wordt 
om een gemagnetiseerde 
cilinder gewikkeld. De 
papierbaan loopt langs 
die cilinder en wordt daar 
tegenaan gedrukt door 
drie aambeeldrollen. 
Zolang de druk voldoende 
is, verloopt het slitten 
zonder problemen. Maar 
als de druk bij een of 
meer aambeeldrollen 
wegvalt dan ontstaan er 
afwijkingen. Bij vari
ant 2 (de afwijkingen 

die Hans Rooijakkers 
ons voorlegde) moet 
de druk van alle drie de 
rollen vrijwel geheel zijn 
weggevallen - met het 

spectaculaire resultaat als 
gevolg. Zulke afwijkingen 
komen doorgaans maar 
heel weinig voor, want de 
druk wordt meestal heel 

Een ziueepsiô , ujijlcende 
aambeeldrollen - en don 
kan dit het resultaat zijn. 
Linksbouen het ejfcct uan 
'i;anant2'bij de zegels 
op de posities 1 en 11 
(met dank aan Hans 
Rooijakkers, Weiten). 

snel hersteld. Een soort 
'zweepslag' in de voort
snellende papierbaan 
kan het bewuste effect 
veroorzaken. 
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NEDERLAND IN BAN VAN 
'DOE HET lELF'-RAGE? 

In 2003 bood PTT-
Post voor het eerst de 
mogelijkheid om op een 
aanhangsel van bepaalde 
postzegels een 'per
soonlijke' afbeelding te 
'printen'. Niet veel later 
werd die mogelijkheid 
ook opengesteld voor 
bedrijven, die 'zakelijke 
afbeeldingen', logo's e.d. 
op de aanhangsels kon
den laten aanbrengen. 
Dit alles werd aangeduid 
met de term Persoonhjke 
Postzegels - niet helemaal 
correct, want het 'per
soonlijke' bestond im
mers uitsluitend uit een 
tabje, dit in tegenstelling 
tot de vorig jaar inge
voerde, échte persoon
lijke postzegel (met een 
persoonlijke afbeelding 
op de zegel-zelf). 

Nu sinds 2 januari jl. 
het tarief van 39 cent 
voorgoed tot het verleden 
behoort - dat dan na 
vijfeenhalf jaar - blijkt dat 
van de mogelijkheid tot 
het 'beprinten' van een 
aanhangsel zeker in de 
begintijd (van mei tot juli 
2003 werden zo'n 30.000 
blokken geprint) veel 
gebruik is gemaakt. De 
vraag was zelfs zo sterk 
dat de basiszegels al in 
2003 herdrukt moesten 
worden. Wie als verza
melaar de 'persoonlijke 
zegel' tot dusver heeft 
verfoeid, zal nu toch echt 
met 'de billen bloot' moe
ten, aangezien een andere 
basiszegel toch wel van 
invloed is op een gespeci

aliseerde verzameling (en 
dan laat ik bespiegelingen 
over de noodzakelijke 
opname - met subnum-
mers - in een gespe
cialiseerde catalogus 
maar even achterwege). 
Bovendien constateerde 
ik dat het rastertype van 
de beprinting begin 2006 
was gewijzigd. Kortom, 
er was (en is) nog veel te 
onderzoeken! 

De afronding van de 
'39-centsperiode' heeft 
voor deze 'doe-het-zelf-
zegels' verder tot gevolg 
gehad dat verzamelaars 
hun manco's zijn gaan 
inventariseren en soms in 
het wilde weg naar de nog 
ontbrekende missende 
zegels zijn gaan zoeken 
zoeken. Op de internet
veiling eBay liepen de 
prijzen al snel op, van 
1.50 euro per gebruikt 
exemplaar tot 5 euro. 
Voor postfrisse losse 
exemplaren - en in nog 
sterkere mate complete 
blokken (en, waar het de 
bedrijfszegels betreft, de 
geïntegreerde blokken) 
- kunnen de bedragen 
gigantisch oplopen. 

Met dit in het achterhoofd 
is de aankondiging van 
een verdere specialisatie 
misschien niet zo'n goed 
idee. Maar wat als later 
mocht blijken dat de 
gespecialiseerde verzame
laar de boot totaal heeft 
gemist? 
De beide blokken van 
2003 - zowel de 'fees
telijke' versie met het 
'meisje' als de 'deftige' 
met premier Balke-

MAGENTA 
AFLOPEND 

'Plechtig': cijfermotief met 
wisselende kleurcombinatie* 

'aflopend' magenta, 'oplopend' cijaanbiouu) 
vooringevulde versie (premier e.a.) 
'ingevuld', zwart aanwezig 

'oplopend' magenta, 'aflopend' cyaanblauiu 
'ingevuld', zwart aanwezig 
'ingevuld', zonder zwart 

'Feestelijk': diverse feestattributen 

'aflopend' magenta, 'oplopend' cijaanblauu) 
'vooringevuld; met meisje 
'ingevuld' 

'oplopend' magenta, 'aflopend' cyaonblaui« 
'ingevuld' 

* De NVPH-catalogus noemt alle zegelversies 
catalogus is met goed vast te stellen om welke 

'meerkleurig' 
zegel het gaat 

Gedrukte 
Versie 

x 

-

X 

-

Grof 
Raster 

x 

X 

-

X 

Lijnen-
raster 

-

X 
X 

-

X 

aan de hand van de foto's en de kleur in de 
dat lukt pas met een compleet blok erbi] 

nende en andere bekende 
persoonlijkheden - zijn 
gedrukt in offset, waarbij 
de rasters van de process-
kleuren (cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart 
-afgekort CMYK) in 
een bepaalde stand zijn 
geplaatst. Van belang 
hierbij zijn de kleuren 
cyaanblauw en magenta: 
cyaanblauw staat onder 
een hoek van 15 graden, 
magenta onder een hoek 
van 75 graden. 
Recent zijn echter - van 
beide blokken! - zegels 
gevonden met geheel 
andere rasterhoeken, 
met Stempeldata van 
2003. Het raster van het 
cyaanblauw staat bij deze 
blokken onder een hoek 
van 75 graden, magenta 
onder een hoek van 15 
graden. Het magenta
raster is daardoor van 
'aflopend' (dalend) 
veranderd in 'oplopend' 

(stijgend). Als bij som
mige losse zegels de ma
genta kleur niet duidelijk 
genoeg zichtbaar is dan 
kan cyaanblauw uitkomst 
bieden: hier was het beeld 
'oplopend' en dat is nu 
'aflopend' geworden. 

Bij de 'plechtige' zegels is 
er nog een extra raster
complicatie! Vermoede
lijk bij de laatste druk 
- die nog in 2006 werd 
vervaardigd - is het zwarte 
gedeelte bijna geheel 
verdwenen. Als we het 
over basiszegels heb
ben bestaan er dus drie 
versies, in combinatie 
met twee typen printras-
ters: het grove raster 60 
en het fijnere lijnraster. 
Een samenvatting vindt 
u in de op deze pagina 
afgedrukte tabel. 

Voor de gespecialiseerde 
verzamelaar heeft het 

METl 
ZWARI 

MAGENTA 
OPLOPEND 

voorgaande consequen
ties: die heeft niet langer 
met slechts vier blokken 
(van elk type blok zowel 
de vooringevulde als de 
'geprinte' versie) reke
ning te houden, maar zal 
ruimte moeten reserveren 
voor maar liefst negen 
blokken (zie de kruisjes 
in het zojuist gepresen
teerde schema)! De kans 
dat deze extra zegelblok-
ken door Enschedé nog 
van een 'ingevulde' druk 
zijn voorzien is uiterst 
klein. Dit zou immers 
slechts de moeite lonen 
bij heel hoge oplagen. 
Meer hierover onder het 
kopje 'De echte persoon
lijke zegels'. 
Ook bij andere 'doe-
het-zelf'-zegels met 
persoonlijke aanhangsels 
of vignetten spelen de 
printrasters overigens een 
rol - maar daarover een 
volgende keer... 

ZONDER 
ZWART 

http://www.xs4all.nl/~dz1ewon/fila/druktech.htm
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LUKE ZEGELS 

Op 2 januari 2007 
verschenen er 'offici
ële' (door Enschedé al 
'ingevulde') Persoonlijke 
Postzegels van 44 cent, 
die binnen het basisicader 
van de zegels een foto van 

het gebouw van de Ko
ninklijke Munt in Utrecht 
laten zien. Aanleiding tot 
de keuze van deze invul
üngwas het 200jarig 
bestaan van de Munt. We 
kunnen nog meer zegels 
verwachten die van een 
'echt gedrukte' invulling 
(vervaardigd door Joh. 

Enschede Security Print zijn 
1 voorzien. Immers, na de 

boekjes met 'monsterze
gels' (16 november 2006) 
doken in het kerstpakket 
van het personeel van 
het Leids Universitair 
Medisch Centrum ook 
gedrukte zegels op, met 
afbeeldingen van de zie
kenhuisgebouwen in de 
Sleutelstad. Het bewuste 
pakket bevatte een mapje 
met fotokaarten en een 
insteekkaart met vijf losse 
zegels. Op de Open Dag 
op 3 februari 2007 kwa
men er opeens blokken 
van tien zegels tevoor
schijn, naast de hiervoor 
al genoemde 'mapjes'. 
Tot zeker eind februari 
waren zowel de blokken 
als de mapjes verkrijgbaar 
bij de informatiebalie van 
het LUMC, voor 3.90, 
respectievelijk 4 euro! 
Als alle 8.000 medewer
kers een mapje hebben 
gekregen en er ook nog 
blokken en mapjes over 
waren, is het niet zo 
gewaagd te schatten dat 
de oplage meer dan 5.000 
blokken moet hebben 
bedragen. Het is dan ook 
begrijpelijk dat men bij 
deze oplage voor een ge
drukte (en geen geprinte) 
versie heeft gekozen. 

BEATRiXHANGBLOKJES VAN 10X 44 CENT 

Aan het Rotometricsver
haal van de vorige keer 
(over de 'blinddrukken' 
van randinformatie die 
van de slitplaatjes afkom
stig zijn, zie het maart
nummer van Filatelie, 
pagina 156 en 157) valt dit 
keer maar weinig toe te 
voegen: 

Kolom I (linkerkant) 

BIJ de eerste nj: 
bovenin de tekst WAL06 
(spiegelverkeerd) 

BIJ de tweede rij: 
van onder naar boven 

de tekst 152010 xio TPG 
Beatrix KISS Vz MADE 
(spiegelverkeerd) 

Bij de derde nj: 
bovenin een lange vertica
le lijn plus een dwarslijn 
naar de rand; onderin de 
letters UK 

Aan de linkerkant wordt 
hoogst waarschijnlijk 
MADE gevolgd door IN 
UK, waarbij slechts de 
letter K echt duidelijk is 
gevonden en een vage 
afdruk van de U. Het 
woordje IN is bij het stan
sen weggevallen. 

Voorbteld van em Rotomrtncsbimddruk bij een Beatnxhon̂ blokje 

NIEUW O P HET 
POSTKANPOOR 

m mM. 

23EN26NUU«.. ^vv#. 
MOOr NEDERLAND 3 & 4 

Vorige maand kwamen 
weer twee blokjes uit de 
reeks 'Mooi Nederland' 
uit. Op 23 maart kreeg 
Vlissingen zijn blokje, 
drie dagen later was 
Hoorn aan de beurt. De 

blokjes bevatten vijf de
zelfde zegels van 44 cent. 

Vlissingen 
Het Zeeuwse Vlissingen 
heeft een beroemde zoon: 
Michiel Adriaensz. de 
Ruyter (16071676). Op 
24 maart jl. was het vier
honderd jaar geleden dat 

'Bestevaer' werd geboren 
en het blokje is dus een 
toepasselijk eerbetoon 
aan onze beroemdste zee
held en zijn geboortestad 
Vlissingen. De voor en 
tegenspoed die de zee 
Vlissingen bracht, zijn op 
het velletje treffend tot 
uitdrukking gebracht. De 
afgebeelde Gevangento
ren maakte als restant van 
de i5deeeuwse West
poort ooit deel uit van de 
vestingwerken; nu is er 
een restaurant gevestigd. 
Pal achter de Gevan
gentoren is de toren van 
de i4deeeuwse Sint 
Jacobskerk te zien. Het 
standbeeld van De Ruyter 
kreeg een prominente 
plaats op het blokje. An
dere beeldelementen zijn 
een hoge windturbine, de 
Sardijntoren, de 17de
eeuwse Oranjemolen en 
een meeuw. 

Hoorn 
Het aan de vroegere 
Zuiderzeekust gelegen 
Hoorn dankt zijn naam 

aan de middeleeuwse 
benaming voor 'hoek' of 
'bocht'. Op het velletje 
zien we de schilderach
tige haven van de stad, 
de Hoornse Waag en 
andere historische pan
den. Scheepvaart, visserij, 
toerisme en Michiel de 
Ruyter komen in dit vel 
samen. Laatstgenoemde 
figureert op het Tshirt 
van de vissende jongen. 

Overige gegevens 
De blokjes zijn, zolang de 
voorraad strekt, te koop 
bij de ColIcctCiub in Gro
ningen (u)U)iü.tntpost.nl) 
en verder bij de reguliere 
verkooppunten in Vlis
singen en Hoorn. 
De geldigheid van de 
postzegels voor de fran
kering is onbepaald. 
De zegels zijn in offset 
gedrukt bij Joh. Enschedé 
Security Print in Haarlem. 
De oplage van deze 'Mooi 
Nederland'blokjes is als 
volgt: Vlissingen 171.500 
exemplaren. Hoorn 
124.000 exemplaren. 

EMISSIEKALENDER 
APRIL EN MEI 20074 

4 april (al verschenen): 
Zomerzê els 2007; twee 
velletjes met drie verschil
lende zegels van 44^22 c. 
13 april: 
Mooi Nederland 2007 (Leer
dam); velletje met vijf 
postzegels van 44 c. 
imei: 
Bloemetjes cadeau; velletje 
met acht zegels van 44 c. 
en twee zegels van 88 c. 
Wijziging: de emissie 
200 jaar Predikaat Konink
lijk (velletje, i zegel van 
6.45 euro) verschijnt niet 
op 18 april, maar op 11 
september a.s.. 



SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

BELGISCHE EMISSIES 
IN APRIL 2007 

Op 30 april a.s. ver
schijnen in België twee 
'Europese' emissies: 
- Europa (honderd jaar 

Scouting); 
- Vijftig jaar Europa. 

Europa 100 jaar Scouting 
Op de laatste dag van 
deze maand verschijnt 
een blok met tien non-
priorzegels (vijfmaal 
twee) van 0.46 euro met 
het portret van Lord 
Robert Baden-Powell, de 
Engelse oprichter van de 
internationale padvin
dersbeweging (nu: Scou
ting. Verder verschijnt er 
ook een blok ('100 jaar 
Scouting') met daarin 
slechts één non-priorze-
gel van 0.65 euro. De ze
gels zijn ontworpen door 

het duo MVTM (Myriam 
Voz en Thierry Martin), 
met de aantekening dat 
het auteursrecht op het 
gebruikte portret bij de 
tekenaar Jijé en uitgeverij 
Dupuis berust. 

Robert Baden-Powell 
werd geboren in Londen, 
op 22 februari 1857. Na 
aan een jongenskamp op 
Browsea Island te hebben 
deelgenomen, richtte hij 
in 1907 de padvinders
beweging op. Zijn boek 
Scouting/or Boys werd over 
de gehele wereld een 
succes; het bracht overal 
de padvinderijbeweging 
op gang. Zo werd in Ne
derland de Nederlandse 
Padvinderij Organisatie in 
1910 opgericht. Voor de 
Nederlandse padvinderij 
was de Wereldjamboree 
van 1937, bij Vogelen

zang, een hoogtepunt. 
Vier jaar later, op 8 
januari 1941, stierf Lord 
Baden-Powell in Kenya. 

Jijé is de tekenaar van het 
stripverhaal Baden-Poiüell, 
dat als bron voor het por
tret en de zegelafbeeldin
gen diende. Uitgever van 
het album was Dupuis. 
Jijé is het pseudoniem van 
Joseph Gillain, stripte
kenaar en 'vader' van de 
Belgische strip, mentor 
van Will (Willy Maltaite), 
Andre Franquin, Morris 
(Maurice De Bevere), 
Eddy Paape, Victor Hu-
binon, Peyo (Pierre Cul-
liford) en Jean Roba. Hij 
werd op 13 janauri 1914 
in Gedinne geboren en 
overleed op 20 juni 1980. 

De zegels van 0.46 euro 
zijn in rasterdiepdruk 

gedrukt op de eerste Goe-
belpers (druk aan de rol) 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Hetzegel-
formaat is 27.6 bij 40.2 
millimeter, de perforatie
maat is ii'/j (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal). De korte 
zijde vertegenwoordigt de 
cilinderomtrek. De perfo
ratie loopt in de linker
en rechterblokranden 
geheel door; boven loopt 
de tanding in het geheel 
niet door en onder is er 
met één gat doorgeperfo-
reerd. Op de drukcilinder 
zijn waarschijnlijk vier 
blokken geplaatst, twee 
aan twee en in tête-bêche 
stand. 
Op de rechteronderrand 
treffen we de productbar
code aan. 

Ook de zegel van 0.65 

D A O E N - J E L P C M I 
100 JAAR SCOUTS lOOème ANNIVERSAIRE DU SCOUTISME 
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euro (gedrukt in een 
blolqe) is in rasterdiep
druk vervaardigd, op 
een Goebelpers. Het 
zegelformaat is 48.75 
bij 38.15, de perforatie
maat is 11V2 (28 tanden 
horizontaal, 22 tanden 
verticaal). De korte zijde 
vertegenwoordigt de ci
linderomtrek. Het blok is 
precies drie zegels breed, 
terwijl er negen uit de 
cilinderomtrek gaan. Met 
andere woorden: er zijn 
drie blokken naast elkaar 
op de cilinder geplaatst. 
Boven elkaar kunnen bij 
gewone loketvellen vijf 
zegels worden geplaatst, 
maar aangezien er binnen 
het blok ruimte is voor 
net geen drie boven elkaar 
geplaatste zegels zullen 
op de cilinder dus twee 
blokken boven elkaar 
zijn geplaatst. In totaal 
werden dus driemaal twee 
blokken (zes stuks dus) 
op de cilinder geplaatst. 

1957-2007 Europa 50 jaar 
Op 30 april verschijnt 
verder een blok met twee
maal vijf non-priorzegels 
van 0.70 euro; dit ter 
gelegenheid van het feit 
dat het vijftig jaar geleden 
was dat in Rome (exacte 
datum: 25 maart 1957) de 
Europese Economische 
Gemeenschap werd op
gericht. Deze EEG kwam 
voort uit de Europese 
Gemeenschap voor Kolen 
en Staal (EGKS), een unie 
waaraan sinds 1951 Bel
gië, Nederland, Luxem
burg, Italië, Frankrijk en 
de Duitse Bondsrepubliek 
deelnamen. 

Het blok en de zegels zijn 
ontworpen door Clotilde 
Olyff. De zegels zijn in 
rasterdiepdruk (druk aan 
de rol) vervaardigd, op de 
tweede Goebelpers van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Het zegelfor
maat is anderhalf maal 
zo groot als formaat 3: 
60.5 bij 27.6 millimeter. 
De perforatiemaat is ii'/z 
(35 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. Er 
is gebruik gemaakt van 
scheerperforatie, die in 
alle blokranden door
loopt. Op de drukcilinder 
zijn vermoedelijk vier 
blokken geplaatst. 
Op de rechteronderrand 
staat de productbarcode. 
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^ STEMPELS EN ANDERE 
^ BEDREIGDE SOORTEN 

^ Bijzondere stempels wor-
^ den 00k een bedreigde 
2 soort in de Nederlandse 
^ filatelistische wereld. 

- Afgelopen jaren kon een 
| i j volledige pagina gevuld 

worden met maximum-
kaarten van de bijzondere 
stempels van het laatste 
jaar. Helaas is dat voor 
2006 niet meer het geval; 

slechts vijf leenden zich 
daarvoor. 
De start was als vanouds 
met de gelegenheids-
stempels van de Filate-
liebeurs in de Pandahal
len. De stempels van de 
Filatelistendag [i] en de 
Filateliebeurs [2] geven 
met eenvoudige tekenin
gen de flora en fauna van 
het Loosdrechtse plas-
sengebied weer: vlinders, 
vissen en rietpluimen. 

Deze elementen zijn terug 
te vinden op de postze
gels van de bedreigde 
dieren uit postzegelboek
je 63 uit 2000. Met elkaar 
gecombineerd leverde 
dit maximumkaarten op 
zoals [3] (met als vlinder 
de Dagpauwoog) en 
briefkaarten naar oude 
schoolplaten van Koek
koek: [4] (met zoetwa-
tervissen) en [5] (het net 
en ander leven in sloot 

en plas). Dit jaar wordt 
het gebrek aan stempels 
nog erger, nu TNTPost 
is gestopt met de uitgifte 
van beursenveloppen met 
een speciaal stempel. Ho
pelijk wordt de stempel-
traditie volgend jaar, op 
de vele tentoonstellingen 
ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Bond, 
met meer verve in ere ge
houden. Dan kan hier ho
pelijk weer een complete 

pagina getoond worden 
met maximumkaarten 
waarvan de stempels het 
uitgangspunt vormden. 
In april 2006 is de 
Verzamelaarsjaarbeurs 
in de Utrechtse Jaar
beurs gehouden, die 
sinds enkele jaren wordt 
gecombineerd met de CD/ 
platenbeurs. Op het bijbe
horende stempel [6] zien 
we de oude, vertrouwde 
LP die ook al te vinden 
was op een 'Doe Maar'-
postzegel uit 2000 [7]. 
In mei was ons zelfver
trouwen aanvankelijk nog 
groot, op het WK voetbal 
in Duitsland. Het stempel 
van de grote postzegel-
beurs in Essen [8] toont 
het voetbalspeelveld 
en dat was schitterend 
te combineren met de 
nieuwe postzegel met het 
portret van Dirk Kuyt [9]. 
Op Postex (oktober 2006) 
stond de schilderkunst 
met Rembrandt centraal. 
Het tentoonstellings
tempel [10] toont een 
schilderspalet en twee 
kwasten. Het zelfportret 
van Judith Leyster [11] in 
het velletje uit 1999 met 
17de eeuwse schilder
kunst toont ook een palet 
en twee kwasten. 
Bedreigde dieren kregen 
filatelistisch volop 
aandacht op Werelddie
rendag (4 oktober) met 
een velletje van twaalf 
postzegels. De introductie 
vond plaats in Blijdorp, 
ter gelegenheid van het 
150-jarig bestaan van deze 
Rotterdamse diergaarde. 
Dit inspireerde enkelen 
tot het zoeken naar oude 
kaarten van Blijdorp met 
de afgebeelde soorten. 
De netgiraffen [12] zijn 
niet weg te denken uit een 
dierentuin, evenmin als 
[13] de Indische Olifanten 
toont in hun oude olifan-
tenverblijf 

Aan het eind van het jaar 
verschijnen als vanouds 
de Kinderpostzegels, de 
eindejaarszegels en nu 
ook de Goede-Doelenze-
gels. Tegelijk met de Kin
derpostzegels verschenen 
kaarten van de Stichting 
Kinderpostzegels, metals 
resultaat de combinatie 
op [14]. De eindejaarsze
gels vertonen kristallen 
in al hun vormen en de 
Goede-Doelenzegels 
leverden hemelse beelden 
van kinderen met witte 
vleugels op, zoals het 
engeltjes op [15]. Daar
mee zijn de oude waarden 
van 2006 besproken; 
een volgende keer gaan 
we door met de nieuwe 
waarden van 44 cent. 

mailto:f2hedwardfr0on@hetnet.nl
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INDRUKWEKKENDE 
DAM 
Na de overstroming van 
1953 werd een Deltaplan 
opgesteld om herhaling 
te voorkomen. In de 
jaren zeventig kwamen 
er protesten over de uit
voering van een van de 

onderdelen: de Ooster
scheldedam. Men wilde 
een dichte dam in de 
Oosterschelde bouwen, 
maar de milieubeweging 
vond dat zoiets onver
standig was. Het zoute 

water zou zoet worden 
met enorme gevolgen 
voor het leven in dat 
water. Voor en tegen
standers gingen heftig 
tegen elkaar tekeer. Maar 
er kwam een oplossing: 

r., een dam met schuiven 
° die open en dicht kon
'~' den. Deze dam was wel 
- heel veel duurder dan 
Z wat men eigenlijk had 
2 willen maken. In 1986 
^ werd de stormvloedke
^ ring officieel geopend. 
=; Uit heel Europa kwamen 

— ^ ^ staatshoofden naar 
^ / l ^ Zeeland om daar getuige 
■ ^ * van te zijn. De dam had 

2,5 miljard euro gekost, 
maar voorlopig was Zee
land veilig en het milieu 
gered. 

Zonder maatregelen 
zal Nederland in de 
toekomst voor grote 
delen onder water 
komen te staan. Als 
je wilt weten wat 
dat betekent moet 
je terugdenken aan 
1953. Grote delen van 
zuidwest Nederland 
kwamen toen onder 
water te staan. De 
eerste dagen na de 
overstroming waren 
vele gebieden niet 
bereikbaar. Schou
wen Duiveland 
bevond zich onder de 
zwaarst getroffen ge
bieden. De stad Zie
rikzee was gespaard 
gebleven, maar 

KETOUR AFZENDER 
NET BEREIKBA.R 

NEDERLAND ONDER WATER 

werd wel bedreigd. 
Vanuit het hoofdpost
kantoor werd in de 
eerste dagen van de 
overstroming geen 
post meer bezorgd. 
Veel inwoners waren 
vertrokken zonder te 
vertellen waarheen. 
In de polder was de 
toestand dramatisch. 
Vele panden in het 
plaatsje Oosterland 
waren ingestort 
door de kracht van 
het water. Na enige 
dagen werd de post 
bestemd voor deze 
plaats teruggestuurd 
aan de afzender voor j DER/NIET BEI 
zien van het stempel • BAAR. Medio 
RETOUR AFZEN : was de postini 

Cc p 00 •e.iioenbariit 

' aoa to i l1 . .M./ol , ' le i ' 

—oo*ww«ntr*r". 

COÖPERATIEVE 
CENTKALE SAIFfEISEN.BANK 

UTRECHT 
TIUF 33MI 

DER/NIET BEREIK

BAAR. Medio 1953 
was de postinrichting 

van Oosterland nog 
steeds niet in bedrijf. 

DE LANGSTE BRUG VAN NEDERUND 

Het was lange tijd 
niet eenvoudig om 
van het ene Zeeuwse 

brug, maar moest je tol 
betalen. De brug was 
namelijk erg duur ge

ZEELAND3RUG 

VIJF K!L.®\€TER 

eiland op het andere 
te komen. Er waren 
wel pontjes, maar met 
het groeiende verkeer 
was dat niet ideaal. De 
provincie besloot dat 
ertussen NoordBe
veland en Schouwen
Duiveland een brug 
moest komen. In 1963 
begon de bouw en in 
1965 kon hij officieel 
geopend worden. Maar 
pas in 1967 kreeg hij 
een naam: Zeeland
brug. Tot 1993 mocht 
je niet gratis over de 

weest en de provincie 
wilde wel de kosten te
rugverdienen. Met zijn 
5 kilometer lengte is de 
Zeelandbrug de langste 
brug van Nederland, 
maar dat stelt nog 
helemaal niets voor in 
vergelijking met wat er 
op andere plaatsen in 
de wereld gebouwd is. 
In de Verenigde Staten 
vind je in de staat Loui
siana een brug over 
het Pontchartrainmeer 
De lengte is een kleine 
38,4 kilometer! 

MOOIE PLAATSJES 
Wie Zeeland nog niet 
kent, zal verbaasd zijn 
dat er zoveel mooie 
plaatsjes zijn. Neem 
nou Veere met zijn vele 
gebouwen uit de Midde' 
eeuwen. Dankzij de wol
handel kwam dit stadje 
tot bloei. Jammer genoeg 
bleef de welvaart niet. 
Aan het eind van de i8e 
eeuw was het een arme 
vissershaven. Toen door 
de aanleg van de Delta
werken het Veerse Gat 
werd afgesloten, verloor 
Veere zijn verbinding met 
de Noordzee. Het Veerse 

Meer ontstond en Veere 
begon een nieuw leven 
als toeristisch centrum 
en plezierhaven. En voor 
wie een mooie blik op 
de stad wil hebben geldt 
nog steeds: "Een gratis 
advies voor nu en later, 
benader Veere vanaf het 
water". 
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NAAR DE DAG VAN 
DE JEUGDFILATELIE! 

Op 28 april vieren we 
in Sommelsdijk (Mid
delharnis) weer de 
Dag van de Jeugdfi
latelie. Jullie komen 
toch ook! De ten
toonstelling is in het 
recreatiecentrum "De 
Staver". De zaal gaat 
om 10.00 uur open. 
De toegang is gratis. 
Jonge verzamelaars uit 
het hele land laten hun 
verzamelingen zien. Er 
is een postzegelberg 
met gratis postze
gels, je kunt ruilen 

Z Recreatiecentrum U 
5 "De Staver" ^ 
j Sommelsdijk/ m 
§ Middelharnis ^ 

en spelletjes doen 
in de Junior Plaza 
van Jeugdfilatelie 
Nederland. En nog 
veel meer! Komen 
dus!!!!!! 
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Heb jij postzegels met bomene^^^' 
Of zie je door de bomen het bos niet meer? 

Ofwel: je hebt er zoveel, dat je er geen wijs 
uit kunt worden. 

Liefhebbers van 
het bos 

Ik heb vrienden die 
niet zonder het bos 
kunnen. Ze willen 
iedere dag even 
door de bossen 
wandelen. De geu

ren opsnuiven en 
de bladeren onder 
hun voeten horen 
knisperen. Ze heb

ben bomen in hun 
tuin. Maar ik ben 
meer een mens van 
de zee. En j\\? Ben jij 
een bosmens of een 
zeemens? 

I * * • ■ ' ■ «'***■««■ • • ■ ■ ■ 

NEDERLAND 80*35* 

Fotosynthese 
Bomen zijn van 
levensbelang voor 
de levende wezens. 
Weet je waarom? 
Bomen maken met 
hun blaadjes van 
koolzuur gezonde 

lucht. Die gezonde 
lucht heet zuurstof. 
Zuurstof heb je no

dig, je ademt zuur

stof in, en koolzuur 
adem je uit. Blade

ren zijn dus heel 
belangrijk. Begrijp je 
nu fotosynthese? 

Red de natuur 

B| 
E U R O P A 1 9 8 6 

NEDERLAND 
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Als de lucht ver

vuild is, kunnen 
bomen niet leven. 
Die sterven dan 
af En je weet wat 
dat betekent: geen 
verse zuurstof meer. 
Daarom zegt deze 
postzegel: voorzich

tig met de natuur. 
Ik denk wel dat jij het 
daar mee eens bent. 

Houtindustrie 

Weet jij eigenlijk wel 

waar wij hout voor 
gebruiken? We bou

wen er huizen van, 
meubels en boten. 
We maken er papier 
van, en postzegels! 
Vroeger kapten de 
mensen de bossen 
zonder er over na te 
denken. En nu zet

ten we voor iedere 
gekapte boom een 
nieuw boompje 
terug. 

De Kerstboom 

Heb jij je wel eens 
afgevraagd waarom 
we met Kerst een 
boom in huis zet

ten? En waarom 
dat persé een 
naaldboom moet 
zijn? Dat zal ik je 
vertellen. Héél lang 
geleden woonden 
de mensen in grot

ten en hutten. Ze 
geloofden in go

den. Het leven was 
gevaarlijk en veel 
mensen stierven 
als het winter werd. 
Het eten was op en 
het was erg koud. 
Maar als het Mid

winterwas, vierden 
de mensen feest. Ze 
wisten dat nu lang

zamerhand de zon 
weer wat langer zou 
schijnen. En zon 
betekent: voedsel en 
warmte. Dat feest 
vierden ze met een 
boom die 's winters 
groen blijft. Je snapt 
het al: een naald

boom. Later leer

den de mensen het 
verhaal van Jezus 
kennen. Ze gingen 
zijn geboorte vie

ren. En die boom? 
Ach, die bleef er bij, 
wel zo gezellig. 

Biertje tappen? 

Ik vertelde daarnet 
al, waar we bomen 
voor gebruiken. 
Maar wist je datje 
ook van bomen kan 
tappen? Kijk maar 
eens naar deze 
postzegel. Dit is 
een rubberboom. 
De vrouw heeft de 
bast van de boom 
ingekerfd. Ze heeft 
een gootje gemaakt 
en daaronder een 
bakje gehangen. De 
rubber vloeit nu via 
het gootje in het 
bakje. De rubber 
wordt in emmers 
verzameld en ver

kocht. 

Een fruitboom 

Canada 

.... 

Hebben jullie thuis 
een fruitboom? 
Dat is een reden 
om zegels 

van bomen te gaan 
verzamelen. Dan wil 
je deze er zeker bij 
hebben. Dit is een 
Eiberta Perzikboom. 
Zie je de prachtige 
bloem? Een fruit

boom is dubbel 
plezier: schaduw in 
de zomer en een ca

deautje in de herfst. 

Een statige 
oprijlaan 

Zie je wat de bo

menrij naast de 
weg met je doet? Ze 
maken dat je je klein 
voelt. Je moet eerst 
die lange laan door, 
voordat je bij het 
huis bent. En ja, het 
is niet zomaar een 
huis. Weetje wie 
hier woont? 

Verzamelen, 
bekijken, opzoeken 
en er wat van leren 

Dat is nu de lol van 
verzamelen. Je doet 
het om er wat van 
te leren. Dus aan de 
gang! Doe je best en 
onderzoek wat je op 
de zegels vindt. Zo 
word je een echte 
filatelist. 
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Willem Hogendoorn 

Ik kreeg verkering met 
een meisje uit Leiden. 
Zij had dezelfde 
voornaam als een 
vroegere koningin, 

namelijk Wilhelmina (links). 

TyouwtH' 

Op 26 maart 1955 
werd ik geboren 
onder de rook van 

Schoonhoven, een klein stadje dat al 
sinds de middeleeuw/en bekend staat 
vanwege zijn zilverindustrie (boven). Mijn 
ouders kwamen beide uit een boerenge
zin, wat inhield dat ik in mijn jeugd veel 
tijd tussen de koeien (rechts) doorbracht 

We trouwden en de ooievaar 
kwam tweemaal langs om 

Kuuieretv 

dochters (Marleen 
en Annet) af te leveren. Marleen studeert momenteel 
Nederlands op de Univer
siteit van Leiden (rechts). 

Schooi 

veer hebben uitgezien als op 
deze postzegel (links). Toen 
ik 6 jaar was ging ik naar de 
Lagere School, en gezien de 
geloofsovertuiging van mijn 
ouders werd dit de School 
met den Bijbel (rechts). Hier 
leerde ik lezen en schrijven. 

Op 4 jarige leeftijd ging ik 
naar de kleuterschool, en mijn 
eerste tekening moet er onge

\t^akaMiie' 

Annet is meer muzikaal aangelegd en speelt een 
muziekinstrument (boven). 

Mijn ouders zijn inmid
dels allebei overleden. 
Mijn vader verzamelde 
postzegels (rechts) en 

nederland 40+20C\ 
' n 

Geld om op vakantie 
te gaan was er niet, 
dus tijdens de zomer
vakantie hield ik mij 
bezig met voetballen 
(boven) en 's winters 
kon ik in de polder 
lekker schaatsen 
(onder). Als men mij 

N V P H s h o w 
I I t/m 3 mei 1980 
' 'sGravenhage 

J U P O S T E X 
23 t/m 27 mei 1980 

Eindhoven 

in die tijd vroeg wat 
ik later wilde worden, 
dan antwoordde ik 
altijd: politieagent, 
want het leek me leuk 
te lopen. Deze droom 
werd ik politieagent. 

p°*i "■ 

om met een politiepet op rond 
kwam uit en op mijn achttiende 

£5 èöf ' 

interesseerde mij ook 
voor deze hobby. Hij 
zou trots zijn geweest 

Voorziaxr 

als hij geweten had dat ik later voor
zitter zou worden van de Leidsche 
Vereeniging van Postzegelverzame
laars, waarvan ik ook leider van de 
jeugdclub werd (linksboven). 
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; MAAK OOK EEN LEVENSLOOP Deze (ingekorte) levensloop ontvingen we van Willem Hogendoorn, jeugdlei

1 der in Leiden. Het maken van een levensloop is een leuke activiteit voor de clubbijeenkomst. Schrijf je eigen 
I levensverhaal en zoek er passende postzegels bij als illustratie. Ook kan de jeugdleider iemands levensloop 
\ uitdelen en vragen geschikte postzegels erbij te zoeken. Je hoeft je natuurlijk niet tot postzegels van Nederland 
\\A beperken. Ook zou je er mooie stempels bij kunnen zoeken. Stuur ons ook eens jouw levensloop! 
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FOUTJE... 

Bij het zoeken naar een 
passende afbeelding heb
ben we een fout gemaakt. 
In het februarinummer 
van De Posthoorn ging 
de Kidscorner over loo 
jaar scouting. Een van de 
afbeeldingen liet helaas 
met een scout zien, maar 
een jongen van de Boys 
Brigade. Deze jeugdor-
ganisatie werd al in 1883 
opgericht in Glasgow. Het 
doel was de bevordering 
van discipline en zelfres

pect van de jeugd. Christelijke normen en waarden 
waren daarbij het uitgangspunt. Er wordt beweerd dat 
Baden Powell veel ideeën van de Boys Brigade heeft 
gebruikt bij de vorming van de padvindersbeweging, 
die we nu scouting noemen. We bedanken iedereen 
die gereageerd heeft. 

I t .s ,^^^^ 

TENTOONSTELLING IN STADSTHEATER HELMOND 

Ooit gehoord van 
't Speelhuis? Het 
15 het stadstheater 
van Helmond en het 
mooie is dat het is 
gebouwd door Pieter 
Blom, de man die ook 
de paalwoningen in 
Helmond en Rotter
dam bouwde. Pieter 
Blom ontwierp iets 
verrassends want 
m beide plaatsen 
staan gebouwen die 
bestaan uit gekan
telde kubussen. Veel 
mensen vinden dat 
bijzonder. De bouw
werken van Blom 
trekken dan ook veel 
bekijks. Het is niet 
iedereen gegund om 
de gebouwen ook van 
binnen te bekijken, 
maar daar komt ver
andering in. Op 15 en 
16 september wordt 
er in 't Speelhuis 
namelijk een post
zegeltentoonstelling 
gehouden. 

Die tentoonstelling 
IS met enkel voor 
volwassenen, integen
deel, ook (misschien 
wel vooral) de jeugd 
IS van harte welkom. 
Dit is niet alleen je 
kans om je filatelis-

PUZZEL APRIL 2007 
Hier zijn de vragen van deze 
maand. Stuur je antwoorden 
voor 1 juni naar de redactie 
van de Posthoorn, 
deCoedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Voorwaarde is wel dat je 
filatelistisch frankeert met een 
of meer gelegenheidszegels 
met een eurowaarde. De 
vragen zijn-

1. Welk stadje staat bekend om 
zijn zilvermdustrie^ 

2. Zoek op in de catalogus. 
welk gebouw er staat aan 
het eind van de statige oprij
laan in de Kidscorner? 

3. Hoe heet de langste brug 
van Nederland en hoe lang 
IS hij? 

4. Waardoor kwam Veere in de 
middeleeuwen tot bloei? 

5. In welk jaar werd Nederland 
getroffen door een grote 
natuurramp? 

ANTWOORDEN 
SEPTEMBER 2006 
1. water 2. Easy Stamp 3. hip
popotamus 4. een kleine soort 
eend 5. Herman Heijermans 
5. Unicef 7. tsunami. Na loting 
hebben de volgende inzenders 
een prijsje gewonnen Shirley 
Elprama, Stephanie Kuipers en 
Colin uit Zoetermeer. Hartelijk 
pefeliateerd' 

RecreiVëcentrum 
"De Sta ver" 

Sommelsdijk/ 
Middelhamis 
DAG VAN DE 

)EUGDFILATELIE 

tisch werk te laten 
zien, maar ook om 
eens in dat prach
tige gebouw rond 
te dolen. Wil je het 
vooraf eens zien? Kijk 
maar eens op onze 
site www.postzegel-
vereniging-dehelm-
helmond.nl Onder 
de button "Pro-Phil' 
wordt al een aardig 
voorproefje gege
ven. Geïnteresseerd 

om deel te nemen? 
Bel dan even 0492-
523864 of mail naar 
j.vogels29@chello. 
nl je krijgt dan een 
aanmeldingsformulier 
thuisgestuurd. En 
weet je: het kost niets 
want je hoeft géén 
kadergeld te betalen 
en de toegang tot het 
gebouw is ook gratis. 
Doen dus! 

Bijna goo jongens en meisjes 
gingen je voor! Word ook lid van de 
postzegelclub van jFN op internet: 

de StampKids Club. 
Surf naar www.stampkids.org 

WIST JE DAT... 
...Michiel de Ruyter, onze 
grootste zeeheld uit de 
zeventiende eeuw, ei
genlijk een andere naam 
had? Bij zoeken door het 
Zeeuws Archief bleek 
Michiel de achternaam 
Trouwhand te hebben. 
Michiel Trouwhand werd 
geboren in Vlissingen 
in 1607, nu precies 400 
jaar geleden. Pas in 1636 
werd hem de naam de 

Ruyter gegeven. Die naam betekent dat Michiel goed 
was in het ruiten, dat is roven in de scheepstaal. 
Michiel werd namelijk verdacht van piraterij. Michiel 
de Ruyter nam deel aan de 3 Engelse Zeeslagen en 
overleed in 1676 bij de slag ter hoogte van de Etna in 
de Middellandse Zee. Zijn lichaam werd begraven in 
een praalgraf in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. (TO) 
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Australisch prestigeboekje in cassette. 

Australië 
Geen uelletjes maar boekjes 
Op 3 oktober van het 
vorig jaar gaf Australië 
een prestigeboelqe uit 
met een vijftal Dangerous 
Australians, waarmee 
gevaarlijke dieren zoals 
slangen en krokodillen 
worden bedoeld. Het 
blijkt nu dat de twee toen 
uitgegeven velletjes met 
zelfldevende zegels ook 
boelqes zijn, met een 
vouw in de rug. Het ene 
bevat vijfmaal 50 c. (met 
alle vijfde gevaarlijke 
dieren) en het andere 
vijfmaal $ i (zeeslang). 

Legendarische Australiers 
Al tien jaar lang komt 
erjaarlijks een serie 
postzegels uit die één 
of meer legendarische 
Australiërs eert. Dit jaar 
 uitgiftedatum 24 januari 
 viel die eer te beurt aan 
een zestal jockeys uit de 
rensport. Paardenraces 
zijn erg populair bij de 
Australiërs. Drie boekjes 
met tien zegels van 50 c. 
levert het op. 
Omdat er tien jaar 
volgemaakt zijn, vond de 
post het nodig om ook 
een prestigeboekje uit te 
geven. Alle zegels van de 
afgelopen tien jaar heb
ben er een herdruk in ge
vonden, hetgeen  samen 
met alle tekstpagina's 
 een heel boekwerk tot 
gevolg heeft. Maar liefst 
44 zegels telt het boekje: 
zevenentwintigmaal 45 c. 
en zeventien 50 c., totaal 
$ 20.65. De verkoopprijs 
van het boekje  inclusief 
cassetteis $22.95. 

België 
Sport 
Golf, bowling en veld

rijden zijn het motief op 
drie zegels die op 8 janu
ari in België verschenen. 
Aanvankelijk alleen in 
velletjes van tien, maar op 
29 januari volgden deze 
zegels in boekjesvorm. 
Met wel wat verschillen: 
de zegels zijn nu zelfkle
vend en hebben alle drie 
de vermelding prior, wat 
volgens de post inhoudt 
dat ze bestemd zijn voor 
'pioritaire genormali
seerde brieven tot 50 g. 
voor het binnenland'. Op 
dit moment is het tarief 
52 c , zodat de drie boek
jes elk 5.20 euro kosten. 

Rode Kruis 
Een vierde boekje volgde 
op 26 februari. Het bevat 
eveneens tien zegels met 

ZELfKLEVEND A U T O C O I L A N T 

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

de prioraanduiding. 
Motiefis de ziekenhuisbi
bliotheek. 

Canada 
Boekjes met postzegels èn 
telefoonkaart 
Pas kortgeleden werd 
ruchtbaarheid gegeven 
aan een in de zomer van 
2004 in Canada gehouden 
proef De jeugd heeft 
niet zoveel met post en 
postzegels. Daarom ex
perimenteerde men met 
een aantrekkelijk pakket 
onder de naam Write Me 
 Rm^ Me: een boekje met 
twee zelfklevende zegels 
(zonder waardeaandui
ding, maar te gebruiken 
voor binnenlandse brie
ven) plus een telefoon
kaart ad $ 15. Het geheel 
zat in een grote envelop. 
De bedoeling was dat 
de jeugd één postzegel 
op de envelop plakte, er 
het boelqe als een soort 
gevouwen kaart instopte 
en dit geheel naar een 
vriend(in) stuurde. Zodat 
de geadresseerde werd 
aangemoedigd om terug 
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Motief uan het Belgische boekje 
IS de zickenhuisbibliotheek. 

De Canadese boekjes uit 2004. 

te bellen ofte schrijven... 
Gelet op de motieven 
waren er vier soorten 
boekjes (èn zegels): vhn
der/bloem, kinderen op 
het strand, roos en hond. 
Pas toen Scott de zegels 
in zijn catalogus opnam 
(onder de nummers 2045 
tot en met 2048) werd de 
Canadaverzamelaar wak
ker geschud. De totale 
oplage bedroeg namelijk 
maar 7.500 boekjes van 
elk. Onbekend is hoeveel 
boekjes echt gebruikt 
zijn, maar het mag dui
delijk zijn dat het restant 
volstrekt ontoereikend is 
voor de intussen ontstane 
vraag. 

Christmas Islands 
Prestigeboekje 
Dat er volgens de Chinese 
maankalender weer een 
cyclus van twaalf jaar 
voltooid is, was voor de 
Australische Post (want 
die gaat op de Christmas 

Islands over de postze
gels) voldoende aanlei
ding er een prestigeboek
je aan te besteden. Aan 
elk jaar is een bladzijde 
gewijd met informatie 
over de Chinese fabels, 
kenmerken van bepaalde 
jaren en geboortejaren 
van beroemdheden. Te
vens bevat het boekje van 
elk jaar twee zegels van 
50 c. Prijs van het boekje 
is $ 12.95. 
Op de zegels  en dat 
is niet ongebruikelijk 
 staan de landsnamen 
Christmas Islands èn 
Australië vermeld. 

Denemarken 
200 jaar Natio
naal Museum 
Voor het vijfde 
opeenvolgende 
jaar kwam de 
Deense postop 
28 maart  met 
een prestige
boekje: een heel 
boekwerk met 
een ringbandje 
en gepresenteerd in een 
cassette. Het boekwerk 
bevat heel wat leeswerk 
over de geschiedenis van 
het Nationaal Museum 
en bevat tevens  en daar 
gaat het ons om  vier vel
letjes met steeds een van 
de zegels en een velletje 
met alle vier de zegels: 
4.75 k. (bijlen uit bronzen 
tijdperk), 6.00 k. (bron
zen schenkkan uit 14de 
eeuw), 8.25 k. (weten
schappelijk model van het 
universum, i6de eeuw, 
Duitsland) en 10.25 k. 
(masker uit Borneo). 
De zegel van 4.75 k. 

Bondsrepubliek Duits
land. Dit feit werd op 2 
januari herdacht met een 
speciale postzegel van 
55 c. Sinds I maart is deze 
zegel ook verkrijgbaar 
in een boekje. Verschil is 
alleen dat de zegel van 2 
januari gegomd is en dat 
de zegels in het boelqe 
zelfklevend zijn. 

Frankrijk 
Ondersteuning uan het 
Carnet de Voyage nr g 
Wie vanaf 26 februari in 
Frankrijk een gewoon 
boekje met twaalf Mari
annezegels koopt, heeft 
alle kans er een aan te 
treffen met reclame voor 

ufMnaivoBiiAnUMaAveiK laTIMBRESPOSn 
kvAuant 
PERMANENTE 
Pou( ïo» l e l t r « 
l * « q t ^ * M g 
A des tuu t ton d« 

Het tujeede Franse boekje met tiuaalf in plaats 
van tien zegels zonder uiaardeaanduidmg 

(pnjs momenteel 54 c per zegel) 

het op dezelfde datum 
verschenen velletje en 
grootformaatboekje met 
scènes van mooie plekjes 
in Frankrijk. 
Het bewuste Carnet de 
Voyage beschreef ik in het 
maartnummer. 

GrootBrittannië 
Zesmaal ist class 
Op I februari kwam 
de Britse post met een 
nieuwe uitvoering van het 
meest gebruikte boekje, 
dat met zes eersteklasze
gels (32 p.). Op de bin
nenzijde van de kaft staat 
een postcodeboodschap. 

Kajtje uan het Deense boekje met tienmaal 4.75 kr, 

is ook per tien in een 
gewoon boekje verkrijg
baar. Op het kaftje staan 
bronzen helmen afge
beeld. Ze zijn gevonden 
in een moeras op Seeland 
en dateren van 1000 voor 
Christus. 

Duitsland 
50 Jaar deel uan Bondsre
publiek 
Saarland is dit jaar 
vijftig jaar als deel
staat onderdeel van de 

The Machm: The Makmg 
oja Masterpiece 
De eerste door Arnold 
Machin ontworpen 
permanente zegels van 
GrootBrittannië (4 d., 
I sh. en I sh. 9 d.) ver
schenen op 5 juni 1967. 
De veertigste verjaardag 
van dit ontwerp wordt op 
5 juni van dit jaar postaal 
uitbundig gevierd met de 
uitgifte van een minia
tuurvelletje, een prestige
boekje, een nieuwe zegel 



Velletje drie en uier uit hrt Britse Machm-boekje. 

Hershey's Kiss, een choco
laatje in de vorm van een 
druppel. ledere Ameri-

twee scoutingzegels, 
uitsluitend in boekjes van 
vier stuks. De zegels heb
ben de vermelding 
brei) (het brieftarief is 
momenteel 5.50 k.). 

Zweedse mnouaties 
Vier Zweedse uitvindingen 
zijn te vinden op de twin
tig zegels in een op 22 
maart uitgegeven boekje. 
De zegels zijn bestemd 
voor de ekonomibreu en ze 
zijn daarom ook een halve 
Zweedse kroon goed
koper dan zegels voor 

van £ I en diverse andere 
producten. 
Het cursieve kopje boven 
dit stukje is de titel van 
het boekje. Op de afbeel
dingen in het boekje zien 
we Arnold Machin aan 
het werk, op bezoek bij de 
drukkers en in het Britse 
Postmuseum. En verder 
veel tekst en andere il
lustraties met betrekking 
tot de befaamde, in 1999 
overleden ontwerper. Op 
de achterzijde van het 
boekje staat - voor het 
eerst op een postproduct 
- het logo van London 2010 
Festival ofStamps. 
In het boekje zitten 
natuurlijk ook veel zegels. 
Ze zijn verdeeld over vier 
velletjes: 
- permanente zegels van 

2 p. (4), 48 p. (2) en 
46 p. (2), label; 

- permanente zegels van 
£ I (2, de nieuwe zegel), 
labels; 

- jubileumzegels 4 d. en 
Machin, beide i'' klas 
(elk2x); 

- permanente zegels ie en 
1^ klas large (2), i*̂  klas 
(i), 2= klas (i), label. 

Het geheel heeft een no
minale waarde van £ 7.66 
en dat is ook de verkoop
prijs van het boekje. 

Indonesië 
Flora en Fauna 
Een Indonesisch boekje 
uit 2003 als nieuwtjesmel
ding! Het is niet anders. 
Door het wijde web kwam 
ik er achter dat er op 5 no
vember 2003 een boekje 

is verschenen met twee 
velletjes: zesmaal 1.500 r. 
flora - met onder meer 
Edelweiss (Anaphalisjaua-
nica) - en zesmaal 1.500 r. 
fauna (insecten). 

Nieuw-Zeeland 
Herdruk Kaïkoura-boekje 
Van het in 2004 voor 
het eerst verschenen 
Nieuw-Zeelandse boekje 
met de permanente 
Kaikura-zegel van 45 c. is 
op II januari de zevende 
herdruk verschenen. De 
herdrukken zijn gemak
kelijk te herkennen aan 
de kiwi-opdrukjes op de 
achterzijde van de kaft. 
Kaikura is een walhalla 
voor spotters van walvis
sen en andere zeedieren. 
Het ligt aan een baai aan 
de oostkust. 

Noorwegen 
Toeristenzê els 
Hoewel ik nog niet over 
details beschik, is al 
wel bekend dat de drie 
jaarlijkse boekjes met 
toeristenzegels op 27 
april zullen verschijnen. 
Later dit jaar komen er 
nog twee boekjes uit: een 
boekje met vuurtorens op 
15 juni en het kerstboekje 
op 23 november. 

Verenigde Arabische 
Emiraten 
Juwelen 
De dames in de zeven 
emiraten die samen de 
Verenigde Arabische Emi
raten vormen, versieren 
zich vanouds graag met 

Het door mij nu pas gesignaleerde Indonesische boekje uit 2003 

EMIRATES POST 

Voorzijde van het boekje van de Verenigde Arabische Emiraten. 

juwelen. Dat blijkt ook in 
een op 31 december ver
schenen postzegelboekje, 
waarin zich zes zegels 
met voorbeelden daarvan 
bevinden. Getoond wor
den gouden halssnoeren, 
ringen, een armband 
en een sierraad voor het 
voorhoofd De zegels heb
ben waarden van 4, 3.50, 
3, 2,1.50 en I dirham. 

Verenigde Staten 
With loue and lasses 
Speciaal voor Valentijns
dag kwam de Ameri
kaanse post op 13 januari 
met een vouwboekje, dat 
twintig zegels van 39 c. 
bevat. Afgebeeld staat de 

kaan kent dit snoepgoed 
en er is sinds de intro
ductie in 1907, dus al 
honderd jaar, niets aan 
veranderd. 

Zweden 
Vrienden over de hele wereld 
Ook Zweden voegt zich 
in het rijtje landen dat 
scouting als thema op de 
Europazegels heeft. De 
loo-jarige scouting heeft 
wereldwijd 38 miljoen 
leden, waarvan 100.000 
in Zweden. In de Zweedse 
provincie Skane wordt 
deze zomer een negen 
dagen lange jamboree 
georganiseerd. 
Op 22 maart verschenen 

normale 'snelle' brieven. 
Grafisch ontwerpster Sara 
Lund heeft de uitvingen 
op haar eigen wijze 
geïnterpreteerd. Afge
beeld zijn de verstelbare 
moersleutel (1892), de 
Thorsman-plug (1957, 
voor poreuze wanden), 
deAllflIoben (2002, om 
bloemen in te plaatsen in 
omgevingen waar strenge 
allergie-eisen gelden) 
en de Cool Globe (1997, 
houdt voedsel koel tijdens 
warme zomerdagen). Bij 
de laatste twee houd ik 
me maar aan de Zweedse 
namen omdat ze in onze 
streken - bij mijn weten 
- niet gebruikt worden. 

Een van de Europazê els en het boekje van Zweden 



BRIEFMARKENMESSE ESSEN: 
EEN VERPLICHT NUMMER 

Niederlande-Salon zet verzan\elgeb\ed Nederland In de spotlights 

Vorig jaar, toen de zestiende 
editie van de internationale 
Brlefn\arken-Messe in Essen 
w/erd gehouden, was er sprake 
van een primeur. De organisa
toren konden voorafgaand aan 
het evenement met gepaste 
trots melden dat in de Duitse 
beursstad voor het eerst in de 
geschiedenis de Europese Kam
pioenschappen voor Themati
sche Filatelie zouden w/orden 
georganiseerd. En die trots kon 
na de beurs worden omgezet in 
voldoening, want het experi
ment van 2006 werd een groot 
succes. Geen wonder dus, dat 
de kampioenschappen ook dit 
jaar weer in Essen zullen worden 
georganiseerd. De beursorgani
satie doet dat in samenwerking 
met het Verband der Philatelisten 
In Nordrheln-Westfaien en onder 
leiding van de voorzitter van de 
F! P-commissie voor themati
sche filatelie, prof. Dr. Damian 
Läge. Alle landen die lid zijn 
van de Europese filatelistische 
koepel FEPA mogen in elk van 
de acht tentoonstellingsklassen 
maximaal tien kaders vullen. De 
klassen zijn: 

Kunst en cultuur 
Geschiedenis en organisaties 
Mensen en de dagelijkse dingen 
Sport en vrije tijd 
Transport en techniek 
Geneeskunst en natuurweten
schappen 
Wilde dieren en planten 
Landbouw en huisdieren 

In elke klasse worden drie 

IBM ESSEN 2007 IN 
ÉÉN OOGOPSUe 

De Internationale Briefmarken-Messc 
in Essen wordt gehouden op 
donderdag 3 mei 
vrijdag 4 mei en 
zaterdag 5 mei. 

De beurs is geopend van 10 tot 18 
uur (zaterdag: 10 tot 17 uur). 
U vindt de IBM in Hal lA van de 
Messe Essen, Messehaus Süd aan 
de Norbertstraße. 

Een dagkaart kost 7.50 euro. 
Personen tot 21 jaar gratis. IWBF-
leden krijgen korting op vertoon 
van een lidmaatschapskaart van 
hun dub: zij betalen slechts vijf 
euro voor een dagkaart. 

Nadere informatie over de beurs: 
inJo(3)bnefTnarl(enmesse-ess£n,dE of 
uiUJiD.brî arkcnmesse-essen.de 

Als er voor Nederlandse filatelisten ooit een aanleiding is 

geweest om een bezoek te brengen aan de Internationale 

Briefmarken-Messe in het Duitse Essen, dan is het nu wel. 

De ArGe Niederlande vult begin mei in het kader van een 

speciale Niederlande-Salon bijna zestig kaders die de 

beursbezoekers zullen laten kennismaken met de acti

viteiten van de ArGe en met het verzamelgebied waaraan 

de leden hun hart verpand hebben. 

bekroningen (goud, zilver en 
brons) toegekend. Daarmee is 
het prijzenfestival nog niet ten 
einde, want er is ook een Klasse 
der Champions \nger\cht Deelne
mers aan deze kampioensklasse 
zijn de acht gouden winnaars 
van 2006 plus die van dit jaar. 
De beste van de zestien deelne
mers in deze 'superklasse' krijgt 
uiteindelijk de Crand Prix van de 
Europese Kampioenschappen 
voor Thematische Filatelie in 
handen. 
Over belangstelling heeft de 

Een vertrouwd beeld op de achtereenvolgende edities van de Internationale Bnefmarken-Messe drukte tussen de handelarenstands 

DEUTSCHE POST: EEN BLOK, 
VIER ZEGELS EN NOG MEEIU 

Deutsche Post geeft op 3 mei, de 
eerste dag van de Internationale 
Briejtnarken-Messe, vier nieuwe 
postzegels uit, gewijd aan scou
ting (45 c) . Slot Bellevue (55 c) , 
700 jaar SlotMoyland {55 c.) en 
175 jaar Hambacher Fest (1.45 
euro). Ook komt er een blok - en 
een speciaal stempel! - dat viert 
dat Duitsland in 2007 wereldkam
pioen handbal werd. Een speciaal 
IBM2007-postwaardestuk is in 
Essen verkrijgbaar voor 55 cent, 
eventueel ontwaard met het 
eerstedagstempel uit Bonn. In 
Essen zijn behalve het speciale 
'handbalstempel' ook drie andere 
stempels in gebruik: 'Vijftig jaar 
Verdrag van Rome', 'Tweede Eu
ropese Kampioenschappen voor 
Thematische Filatelie in Essen' en 
'IBRA 20og in Essen'. 
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beursorganisatie overigens niet 
te klagen. Eind februari waren 
al zeventig aanmeldingen van 
verzamelaars, afkomstig uit 
achttien verschillende landen, in 
Essen binnen. 

Handel 
Natuurlijk draait het in Essen 
niet uitsluitend om tentoonstel
len. De Internationale Briefmar
ken-Messe zou zijn naam geen 
eer aan doen als er niet ook veel 
handelaren en postadministra-
ties bezocht zouden kunnen 
worden. Zo'n honderdvijftig 
vertegenwoordigers van deze 
branche zijn met een stand 
vertegenwoordigd: het gaat 
om professionele handelaren, 
veilinghuizen, leveranciers van 
accessoires, uitgevers van cata
logi, albumfabrikanten, software
leveranciers en ga zo maar door 
Uiteraard ligt de nadruk vooral 
op Duitse handelaren, maar een 
derde deel van de standhouders 
komt toch 'van buiten'. Van de 
landen die heel sterk vertegen
woordigd zijn, kunnen we De
nemarken, Frankrijk, Croot-Brit-
tannië en Nederland noemen. 
Maar ook landen als België, 
Italië, Oostenrijk en Zweden zijn 
prominent aanwezig. Er is zelfs 
een handelaar uit Bangladesh in 
Essen te vinden! 

Postadministraties 
Voor landenverzamelaars en 
thematici is de aanwezigheid van 
een groot aantal postadministra
ties beslist een pre te noemen. 
Zo'n vijftig postzegeluitgevende 
landen zijn rechtstreek of via 
agenten in Essen vertegenwoor
digd. Opmerkelijke aanwezigen 
zijn Frankrijk {La Poste liet het 
de afgelopen tien jaar namelijk 
afweten), Spanje en het naar 
onafhankelijkheid strevende 
Kosovo. Ook opmerkelijk: elf 
postadministraties van kleine en 
nee! kleine Europese naties heb
ben de handen ineen geslagen: 
ze verzorgen in Essen de of
ficiële presentatie van een voor i 

mEDERUNDE-SUON EN 
HJDEND POSIKANTOOR 

De ArGi N\ederlandt vult op de 
IBM2007 maar liefst 58 kaders. 
De ArGe-leden Klaus Dülberg, 
E. Haas, Peter Heek, Hans-Walter 
Hönes, dr. Albert Louis, Hans 
Wicher en Udo Zimmermann 
verschaffen de beursbezoekers 
een verhelderende kijk op het 
verzamelgebied Nederland. De 
moeite waard, ook (of liever 
gezegd: zeker) voor Nederlandse 
filatelisten! 

Deutsche Post zorgt voor een 
nostalgische noot op de IBM2007: 
bij de ingang van het Messehaus 
Sud zal het Fahrbarer Postschalter 
geparkeerd staan, een rijdend 
postkantoor dat tussen 1982 en 
1994 in opdracht van het postkan
toor Oldenburg de dunbevolkte 
gebieden ter plekke bediende. 

De faciliteiten van het Messegelände in Essen zijn uitstekend en bij de tijd 

oktober 2007 geplande gemeen
schappelijke postzegelemissie 
op het thema 'Natuurschoon'. 

Niederlandse-Salon 
Verzamelaars die al eens eerder 
in Essen zijn geweest zullen zich 
ongetwijfeld herinneren dat de 
Duitse posterijen er altijd flink 
weten uit te pakken. Ook nu 
IS dat weer het geval. Daartoe 
wordt een forse stand met een 
vloeroppervlak van 420 vierkante 
meter ingericht. Meteen al op de 
eerste dag van de tentoonstel
ling is het raak: dan verschijnen 
er vier nieuwe Duitse gelegen-
heidszegels. Er komt ook een 
speciaal postwaardestuk uit dat 

POSUDMNISTIUmES EN 
NEDERLANDSE HANDEUUtEN 

Op de Internationale Bnefrnarlccn-
Messe in Essen zijn de volgende 
postadministraties met een eigen 
stand vertegenwoordigd: Aland, 
Alderney, Azerbaidzjan, België, 
Bulgarije, China, Denemarken, 
Duitsland, Faeröer, Finland, 
Frankrijk, Georgië, Gibraltar, 
Griekenland, Groenland, Groot-
Brittannië, Guernsey, Man, Israël, 
Italië, Jersey, Korea (Noord), 
Kosovo, Kroatië, Liechtenstein, 
Luxemburg, Malta, Macedonië, 
Montenegro, Nieuw-Zeeland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, 
Roemenië, San Marino, Servië-
Montenegro, Slowakije, Spanje, 
Tsjechië, IJsland, Zweden en 
Zwitserland. 
Een beetje vreemd: op het mo
ment dat deze editie van Filatelie 
ter perse ging, was er nog geen 

de vijftigste verjaardag van het 
Verdrag van Rome herdenkt. 
Er zijn speciale stempels in 
gebruik, gewijd aan het hiervoor 
genoemde jubileum, aan de Eu
ropese Kampioenschappen voor 
Thematische Filatelie en aan de 
in 2009 te houden IBRA, die ook 
in Essen neerstrijkt. 
Maar het is niet alleen handel 
wat de klok slaat. In het week
einde organiseert de Federation 
of European Philatelic Associati
ons (FEPA) een seminar voor 
juryleden die als specialisme de 
thematische filatelie hebben. 
Ook in 2006 werd zo'n seminar 
gehouden en de ervaringen 
waren destijds uitstekend. 

sprake van de deelname van TNT-
PostaandelBMzoo/... 

Gezien het speciale karakter van 
de beurs (Niedcrlande-Salon) is de 
aanwezigheid van Nederlandse 
postzegelhandelaren natuurlijk 
niet onbelangrijk. Nederland is 
als het om de handel gaat verte
genwoordigd door vier firma's: 
Erik van Blerk uit Leiden, Wim 
van der Bijl uit Utrecht, Geertzen 
Filatelie uit Waarder en Vergossen 
Philatelie uit Valkenswaard. 

Er is nog veel meer te vertellen 
over de Internationale Briefmar
ken-Messe (zie ook de kaderstuk
jes bij dit artikel), maar laten we 
op deze plaats volstaan met te 
wijzen op de speciale Nieder
lande-Salon die de Internationale 
Briefmarken-Messe een speciaal 
cachet zal geven. Dankzij de 
leden van de Arbeits-Cemein-
schafi Niederlande kunnen de 
bezoekers in Essen bewonde
rende blikken werpen op bijna 
zestig kaders die uittreksels uit 
de collecties van de -ArCe-leden 
zullen bevatten. Volgens de or
ganisatoren is de inhoud van die 
kaders zowel voor gevorderde 
als beginnende verzamelaars 
uiterst interessant. Zo kan er 
kennis worden genomen van de 
diverse facetten van het fameuze 
dne-stuiversstempel, het oudste 
stempel ter wereld dat porto en 
plaats van herkomst documen
teert. Overzeese post uit de 
achttiende eeuw is ook present, 
net als een collectie die inzicht 
verschaft in de postbezorging 
ten tijde van de Franse bezet
ting van ons land. De classici 
onder de verzamelaars zullen 
met belangstelling kennisnemen 
van de kaders die de emissies uit 
1852 en 1867 belichten: mooie 
brieven, zelden voorkomende 
bestemmingen, plaatreconstruc
ties en interessante afstempeling 
- het zit er allemaal bij. OOK de 
liefhebbers van de zogenoemde 
Cijferemissie van 1876 en port-
zegels kunnen hun hart ophalen. 
Andere collecties besteden 
aandacht aan het postvervoer 
per bus en tram, Nederlandse 
postzegelboekjes en de Deutsche 
Dienstpost in den Niederlanden. 
Tot slot melden we ook nog 
dat er aandacht zal zijn voor de 
Overzeese Gebieden. DeArCe is 
trouwens in Essen ook met een 
stand aanwezig (Standnummer 
109), dus iedereen die nadere 
informatie wil hebben over het 
lidmaatschap of over de tentoon
gestelde verzamelingen wordt 
op zijn of haar wenken bediend. 

ARGE NIEDERIANDE 
STEH ZKN AAN U VOOR 

Zoals u elders kunt lezen, neemt 
de ArGe Niederlande aan de beurs 
in Essen deel. De ArGe is een bij
zonder actieve studiegroep, die in 
1949 werd opgericht en waarvan 
de leden zich bezighouden met 
de studie en beschrijving van de 
emissies van Nederland en de 
Overzeese Gebieden. De ArGe 
publiceert drie bulletins per jaar, 
die gemiddeld 60 pagina's tellen 
en die boordevol interessante 
informatie staan. Niet alleen 
gevorderden, maar ook beginners 
kunnen hier veel plezier aan be
leven. De studiegroep beheert een 
omvangrijke filatelistische biblio
theek. Het lidmaatschap kost 20 
euro per jaar. Informatie: Peter 
Heek, Tiefengasse 33, 65375 
Oestrich-Winkel (Duitsland) of 
per e-mail: peter(a)t-online de 



mf"- SAMENSTELLING: 
DR. PIETERHOUDEWIND 
E-MAIL: p.houdewind@)wolmail.nl 

Gl Q U E; BELG I j 
^^~ t 

Postkantoor Heemstede, met bepaald de uistraling uan een casino, maar toch.. 

VOLOP NIEUWS VAN HET 
AUTOMAATSTROKENFRONT 

NEDERLAND 

Las Vegas in Heemstede? 
Zoals we in het maartnummer 
van Filatelie al meldden zijn de 
Nederlandse PropostaI-2000 au
tomaten op 2 januari 2007 aange
past aan de nieuwe tarieven die 
op die datum van kracht werden. 
De nieuwe samenstelling van 
de automaatstrokenseries in 
Nijmegen en Heemstede werd in 
datzelfde nummer beschreven 
(zie pagina 214). 
Wat de situatie in Heemstede be
treft: de daar geplaatste Wincor-
Nixdorfautomaat accepteerde 
soms geen munten van twee 
euro, maar gaf wel het ingetoet
ste portobedrag terug: jackpot' 
Een te hulp geroepen monteur 
betitelde de automaat heel tref
fend als een 'flipperkast'. Het 
leek daar in Heemstede inder
daad wel een beetje Las Vegas... 

^ NIEUWE UITGIFTEN 
CS 

_, Aland 
Z In de serie 'oude tuinplanten' 

verschenen op Aland op i maart 
jl. Frama-automaatstroken met 
de afbeelding van pioenrozen 
(Paeonm ojicinalis rubra plena). 
De serie bestaat uit de waarden: 
0.55, 0.65, 0.75 en 0.85 euro 
(ajbeeldmg 1). 

Australië 
In de serie 'kangoeroes en 
koala's' verschenen de volgende 
CPS-stroken in de waarde $ 0.50: 
30-06-2006 - Dariüin V8 (ter 
gelegenheid van de V8 Supercar 
Race) 
18-06-2006 - Stampex 2006 jaar
lijkse postzegelbeurs 
28-10-2006 - Salisbury 2006 post
zegeltentoonstelling 

België 
Ter gelegenheid van de interna
tionale postzegeltentoonstelling 
Bellica 2006 waren van 16 toten 
met 20 november twee Amiel-au-
tomaten in gebruik (zonder dat 
dit van tevoren in het Bel̂ ica-bul-
letin was vermeld). Er waren 
twee verschillende voordrukken: 
met de landsnamen Bel̂ ie/Bel̂ ique 
en de tekst Heizel/Heysel met het 
Bellica '06-logo en met de lands-

& UI a 
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namen Belgique/Belflie en de tekst 
Heysel/Heisel met het Cobra-logo 
(ter gelegenheid van een Cobra-
tweelinguitgifte met Denemar
ken). Zie de qfbeddmgen 2 en 3. 
De waardebedrukking was in 
rood en de knopwaarden waren 
0.46, 0.52, 0.60, 0.65, 0.70 en 
0.80 euro. 

Denemarken 
De Deense Post voert samen met 
aCon ApS een test uit met een 
nieuw soort zelfbedieningsauto
maat in een self-service kiosk; dit 
begint blijkbaar een modever
schijnsel te worden. Op 7 juni 
2006 verschenen deze zelfkle
vende zegels in de waarden 4.50, 
4.75 en 5.50 k. {ajbeeldmgen 4 en 
5)-
Tijdens PostExpo in de RAI in 
Amsterdam (20, 21 en22 oktober 
2005) werd deze automaat 
gedemonstreerd en werden er 
VOID-automaatstroken afgegeven 

--Ä. ^LL 5.50 
0P50CITJ303 

Afbeelding 5 

Ajbecldmjj 6 

(ajbeeldmg 6). 

Frankrijk 
Op 15,16 en 17 september 2006 
werd een bilaterale tentoon
stelling, georganiseerd door 
de Franse en Duitse bonden 
van filatelistenverenigingen, 

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 4; 'Probeer de nieuu;e PostSelu hier', 20 moedigt Post Danmark de klant aan 
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***0,60EUR 
PRlORITAtRE 

Ajbceldina 8 

gehouden: de Bilaterale France
Allemâ ne  Neuers 2006. Tijdens 
deze tentoonstelhng waren er 
drie IER(LISA2) automaten in 
gebruik, met speciaal papier. De 
serie automaatstroken bestond 
uit ***o.48 EUR, E 0.48 EUR, 
P 0.55 EUR en Lettre 0.82 EUR. 
Het overgebleven papier werd 
opgebruikt (ook de Fransen 
bennen zuny) door het postkan
toor van Nevers. Dit was extra 
interessant omdat op i oktober 
2006 een tariefverhoging en een 
aanpassing van de lERautoma
ten plaatsvond: de bijdruk 'E' 
verviel en de bijdruk P werd  vol
uit geschreven (Prioritaire)  onder 
in plaats van vóór de waarde 
gedrukt, hetgeen ook gold 
voor Lettre. Een lERserie omvat 
nu nog maar drie waarden: 
0.49 EUR, 0.60 EUR Prioritaire 
en 0.86 EUR Lettre, waardoor het 
verzamelen van Franse auto
maatstroken een stuk goedkoper 
is geworden in vergelijking met 
de vroegere series van zeven 
waarden, tot 4.05 euro aan toe! 
(ajbeeldin ên 7 en 8). 

Tijdens de zestigste herfstsalon 
ParisVienne (8 tot 11 november 
2006) waren vijf CrouzetLisai 
automaten geplaatst met speciaal 
papier met afbeeldingen van de 
Garnieropera in Parijs en het 
Burgtheater in Wenen. 
De Crouzetautomaten leverden de 
waarden 0.49, E 0.49, P 0.60 en 
Lettre 0.86 EUR met een bijdruk 
voor de waarde, net als vroeger. 

RMB VIENNE ÓOSALON PHILAIÉUÖUE D AUTOMNE 2006 

...4£r.TRE *0,86EUR 
■ l i l I i . 

Afbeelding g 

Deze LISAi automaat is niet 
aangepast (ajbceldinfl g). 

Israël 
De Israëlische post is sinds i 
maart 2006 omgedoopt in Israel 
Post Ltd; het binnenlandse porto 
bevat nu ook BTW. Op i maart 
2006 werd het porto verhoogd en 
verschenen er nieuwe perma
nente automaatstroken met het 
nieuwe posdogo uit de Amiel
automaten (ajbeeldm^ 10). Deze 
automaten leveren de waarden 

1.50, 2.20, 2.40, 2.50, 2.90, 
3.00, 4.30 en 4.90 NIS. Er 
zijn veertien automaten met 
een eigen automaatnummer 
geplaatst (van ooi tot en 
met 016; 003 en 007 komen 
niet voor). Automaat 014 
wordt op tentoonstellingen 
ingezet. 

Automaat nummer on 
in Rehovot heeft vanaf 12 
september 2006 eigen papier 
met de afbeelding van het 
Weizmann Instituut in deze 

Afbeelding 10 

plaats. Ook de filatelistische 
dienst levert automaatstroken op 
dit papier uit de eigen automaat, 
met nummer ooi. 

Van 5 december 2006 tot 7 janu
ari 2007 waren weer kerstauto
maatstroken verkrijgbaar, een 
jaarlijkse traditie met stroken uit 
de automaten ooi (filatelistische 
dienst), oio (Jeruzalem) en 015 
(Nazareth). 

Oostenrijk 
De filatelistische dienst leverde 
bij vergissing een aantal Gmunden 
2006automaatstroken zonder 
spatie uit (ajbeeldin^ 11). De tul
pen en leverbloempjesstroken 
werden ook uitgegeven tijdens de 
gezamenlijke DuitsOostenrijkse 
filatelistendag op 6 oktober 2006 
in Bad Reichenhall, waar de 
Oostenrijkse post aanwezig was 

Afbeelding 11 

met een speciaal postkan
toor en vier Sielajfautomaten 
(ajbeeldin^ 12). 

Op 16 oktober 2006 werd 
een permanente Sieiajfauto
maat in gebruik genomen in 
de Philatelie Shop in Wenen. 

Op de eerste dag werd per abuis 
een PhilaShop opdruk aange
bracht. Na het afdrukken van zes 
automaatstroken werd de fout 
ontdekt en de tekst aangepast. 

Van 24 november 2006 tot 6 
januari 2007 werd speciaal 
kerstpapier in de Sielajfauto
maten geplaatst. Er waren twee 
motieven: 'winterlandschap' en 
'spelende kinderen in de sneeuw' 
(ajbeeldingen 13 en 14). 
Dit speciale papier werd ge
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Afbeelding 12 Een van de Oostenrijkse automaten die op tentoonstellingen morden ingezet 

^ CHRISTKINDL 

Afbeelding 13 

SONDERPOSTAMT ^ ^ 

Afbeelding 14 

plaatst in de automaten in de 
volgende plaatsen: 

2411 tot 612007: 
Postkantoor Christkindl, opdruk 
CHRISTKINDL 06; 
Philatelie Shop met opdruk 
PHILATELIE.SHOP. 
112 tot 612007: 
Sonderpostamt Wien 1010, opdruk 
SONDERPOSTAiVIT. 
812 tot 9122006: 
Numiphil 2006 Wenen, opdruk 
NUMIPHIL2006. 

Vanaf 7 januari 2007 wordt weer 
het tulpen en leverbloempjespa
pier gebruikt. 

Portugal 
Op 20 oktober 2006 verschenen 
Aidsautomaatstroken (in het 
Portugees VIDA). Bij de Crou
zetautomaten waren de waar

I den 0.30, 0.52, 0.60, 0.75 en 
I CA 0.451.80 euro. Voor de SMD, 
I Amiel en NeuiVisionautomaten 

ging het om 0.30, 0.48, 0.52, 
0.60, 0.75 en CA 0.451.80 euro 
(qfbeeldin̂  15). 

Afbeelding 15 

Taiwan 
Ter gelegenheid van de jaarlijkse 
ROCUPEXpostzegeltentoonstel
ling verscheen op 4 augustus 
2006 een speciale automaat
strook; de permanente uitgifte 
van 4 juli 2001 werd overdrukt 
met de tekst 'Welkom op Rocu
pex 2006 Kinmen' (ajbeelding 16, 
jaartal 95 is Chinese kalender). 
Op de tentoonstelling waren 
VarioSystautomaten met de au
tomaatnummers 031, 032, 033, 
034 en 035 geplaatst, voorzien 
van zwarte of violette inkt. 
Op 18 november 2006 werden 
zeven rollen Rocupex 2006papier 
(goed voor 14.000 automaatstro
ken) gebruikt in het postkantoor 
Taichung in VarioSystautomaat 
nummer 069, die was voorzien 
van groene inkt. De belangstel
ling van de verzamelaars was 
groot: ieder mocht per beurt tien 
automaatstroken trekken. 

HT$32ï* 
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JBFV 
BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan ii , 3526 AK Utrecht 
Telefoon 0302894290 
Fax 030 2800128 
Internet www nbjv nl 
Email bondsbureampnbjv ni 

Schriftelijke correspondentie met 
de bestuursleden verloopt via het 
Bonds bureau • 
Postbus^»?^ 4 0 D M 
3502 HA Utrecht 

Voorzitter: 
TJ Koek 
Telefoon 0313413704 
EmaiI t)koek@planet nl 

Secretaris (waarnemend): 
A G van den Brink 
Bondsbureau, Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Penningmeester: 
S Tuin 
Telefoon 0598626447 
E mail mrgarden^iimove nl 

Verenigmgszaken: 
B Mol 
Telefoon 0345613002 
Email benTnoI(g)planrt nl 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 0334806816 
EmaiI lualrauen exqms^casema nl 

Juryzaken: 
P Alderliesten 
Telefoon 078 6812576 
Email piet alderliesten@ihcfnet nl 

Filatelistische vormmg 
En Jeugdzaken: 
Sj Bangma 
Telefoon 0187 611542 
Email sbanamo@xs4alI nl 

Bestuurslid: 
VTJM Coenen 
Telefoon 0168 47202g 
Faxoi6847i336 
Emaii V coenen@pIanrt nl 

Pers en Publiciteit 
Informatie via het Bondsbureau 

Webmaster NBFVsite 
{www nhjv nl) 
J Boon 
Email wehmaster^nbjv org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secrrtons 
J J M Pieters 
Telefoon 071 5761726 
Materia alcommissans 
Drs HC Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
Telefoon 0235262062 

Bondsbibhotheek 
Bibliothecaris 
Mevr PM van der Meer 
Telefoon 030 2205348 

De bibliotheek is gevesügd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat I, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 0355412526 
Email bibliotheek^nbjü org 

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

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 3034 

r^ 3502 HA Utrecht 

*=» Bondskeuringsdienst 
*^ Voorzitter 
—« FCW van Beckum 
~ Keurzendingen svp aangetekend 
o_ zenden aan de secretaris van de 
*t Bondskeunngsdienst 
^^ H Veen 
— 2e Stationsstraat 258 
^ 2718 AC Zoetermeer 
mt Telefoon 0793611910 
^ Email bondskeurinflsdienst@planet nl 

Serviceafdeling 
Informatie over de Serviceafdeling 
wordr verstrekt door het 
Bondsbureau m Utrecht 
Bestellingen via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 
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DE NBFVLEDENPAS 
IS EEN FEIT! 
Op 28 april, tijdens de Al
gemene Vergadering van 
de NBFV in Sommelsdijk, 
kunnen de verenigingen 
de nieuwe ledenpassen in 
ontvangst nemen. Nadat 
in de Regioraad de wens 
was uitgesproken om tot 
een ledenpas voor alle 
leden van de bij de NBFV 
aangesloten verenigin
gen te komen, werd dit 
idee geconcretiseerd. De 
eerste faciliteiten op de le
denpas zijn beschikbaar. 
Er zijn al sponsoren en 
een producent gevonden. 
Voor u, als lid van een 
aangesloten vereniging, 
is het belangrijk te weten 
wat u met de ledenpas 
kunt doen. 

MichelOnlmeKatalofl 
Voor leden die een abon
nement op de MichelOn
lineKatalo^ hebben (of 
zo'n abonnement willen 
afsluiten), is er goed 

nieuws. Zo'n abonne
ment kost normaal 4.90 
euro per maand. Voor 
ledenpashouders hebben 
wij een korting kunnen 
bedingen van bijna 40 
procent: u betaalt slechts 
3 euro per maand! Uw 
abonnement wordt door 
ons gecheckt en voor 
akkoord bevestigd aan 
Michel. 

Present Company 
Ook de Present Company 
in Damwoude {www. 
presentcompany.nl) biedt u 
belangrijke kortingen als 
u bij hen iets bestelt. 

En dit is pas het begin! 
Wij zijn in gesprek met 
TNTPost, om extra voor

delen te bewerkstelligen 
bij de commerciële activi
teiten van de CollectClub 
in Groningen. Ook willen 
wij voor ledenpashouders 
kortingen realiseren op 
de toegangsprijzen van 
GSEevenementen zoals 
de jaarlijkse Postex. 
Ook kunnen verenigin
gen trachten zélf lokale 
voordelen aan de pas 
te verbinden. Dat kan 
bijvoorbeeld door met 
plaatselijke handelaren 
waarmee een goed con
tact bestaat, voordelen af 
te spreken die ten goed 
komen aan de ledenpas
houders van de eigen 
vereniging en andere 
verenigingen. 

Hoe ziet de pas eruit' 
De pas is vergelijkbaar 
met een bankpasje. Hij 
kan dus gemakkelijk 

in uw portemonnee of 
portefeuille worden opge
borgen. Op de achter
zijde van de pas staan de 
namen van de sponsors. 
De hoofdsponsor van de 
pas is Koninklijke TNT
Post; daarnaast zijn het 
bekende veilinghuis Van 
Dieten uit Capelle aan den 
IJssel en drukker Present 
Company uit Damwoude 
sponsoren. 
De bond wil op 28 april, 
tijdens de Algemene 
Vergadering, de passen 
uitreiken aan de dan 
aanwezige verenigingen. 
Met enig feestelijk ver
toon, want een belangrijk 
project is dan afgerond. 
En het gebeurt ook met 
blijdschap, want de leden 
van verenigingen die bij 
de bond zijn aangesloten, 
krijgen op deze wijze nóg 
meer waar voor hun geld. 

OJITO 0 
post P R E S E N T 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

C O M P A N Y 

ZIJ moolrten het (mede) mogelijk, hoofdsponsor TNTPost en de sponsoren Present Company en Van Dieten. 

Verzekeringen 
Informatie is verkrijgbaar bi] het 
Bondsbureau 

DE BONDSBIBLIOTHEEK 
EEN BEZOEK WAARD 

De Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen 
is in het gelukkige bezit 
van een eigen bibliotheek: 
de Bondsbibhotheek. 
Deze bibliotheek bevat 
een collectie van meer 
dan 10.000 boeken en 
tijdschriften over alle 
mogelijke landen en 
thema's. Redacteuren 
van verenigingsbladen 
vinden hier een schat 
aan bronnenmateri
aal! Een weloverwogen 
aanschafbeleid houdt de 
collectie uptodate. Met 
enige regelmaat kunt u 
een selectie van nieuwe 
aanwinsten aantreffen op 
de website van de bond 
[www.nbjv.nl, khk op de 
hoofdpagina op de tab 
Bibliotheek Library). De 
bibliotheek is toegan

kelijk voor leden van bij 
de NBFV aangesloten 

verenigingen en ook voor 
leden van de Nederland

sche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren 
NVPH. Groepsbezoek is 
op afspraak mogelijk. Het 
lenen van boeken is mogelijk 
met een 'leespas', die u kunt 
verkrijgen na overlegging van 
een bewi}s dat u lid bent van 
een NBFVuereniging ojuan 
de NVPH. 
De Bondsbibliotheek is 
gevestigd in Baariï (in het 
souterrain van de Baarnse 
Openbare Bibliotheek, 
Hoofdstraat i). Het cor
respondentieadres is: 
Hoofdstraat i, 3741 AC 
Baarn. De bibliotheek is 
telefonisch te bereiken 
tijdens de openingsuren, 
onder nummer 035
5412526. 
De Bondsbibliotheek is 
elke woensdag van 10 
tot 17 uur uur geopend 
en daarnaast elke eerste 
zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur. 

NIEUWE WORKSHOP: INTERNET; 
WEBSITE, NIEUWSGROEPEN, MAIL 

Op zaterdag 9 juni a.s. 
wordt in het Bondsbureau 
te Utrecht een workshop 
georganiseerd over 
internet. Het gaat om de 
mogelijkheden die een ver
eniging heeft om zich te 
presenteren op internet. 
Websites, zelf een website 
ontwerpen, een website 
onderhouden, ruimte 
voor een website aan
schaffen bij een provider, 
de kosten en zo meer. 
Nieuujsgroepen: waar zijn 
ze te vinden en wat kun 
je er als vereniging of 
organisatie mee? 
Mail: waar komt de mail 
binnen en hoe kun je 
mail gebruiken voor het 
bereiken van leden of 

andere belangstellenden? 
Vooral voor jubileum
comités is dit een unieke 
kans om  als ze dat nog 
niet hebben gedaan  een 
eigen website te ontwer
pen, die onder andere 
gebruikt kan worden bij 
de jubileumaankondigin
gen op de NBFVwebsite. 
Natuurlijk kunt u hiervan 
ook baat hebben voor uw 
eigen vereniging. De heer 
Koos Bloemsma gaat de 
workshop presenteren! 
Hij stelt zich weer kandi
daat voor PRzaken in het 
Bondsbestuur. 
Heeft u of uw vereniging 
interesse? Vraag dan nu 
informatie bij het Bonds
bureau of meld u aan. 
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OP DELTAFILA 2 0 0 7 : 
STAVERTJE WISSELEN? 

Op zaterdag 28 april a.s. 
wordt tijdens de nationale 
postzegeltentoonstel
ling Deltqfila 2007 (tevens 
Dag van de Jeugdfilate-
lie), die in 'De Staver' in 
Sommelsdijk (gemeente 
Middelharnis) wordt 
georganiseerd, de ggste 
Algemene Vergadering 
van de Bond gehouden. 
Bezoekers van de 
Algemene Vergadering 
kunnen intekenen voor de 
lunch door 12.50 euro per 
persoon over te maken 
op gironummer 3264776 
t.n.v. NBFV Bijzondere 
Activiteiten in Utrecht. 
Voor het Bondsdiner kunt 
u zich inschrijven door 
40 euro per persoon over 
te maken op het eerder 
genoemde gironummer. 
Vermeld s.v.p. in beide 
gevallen uw naam en/of 
verenigingsnummer. 
De aanmeldingen voor 
de lunch en het diner 
moeten uiterlijkurijdag 20 
april 2007 binnen zijn. 
Als u zich later aanmeldt 
zijn de kosten voor 
deelname aan lunch en 
diner beduidend hoger! 
Dit houdt verband met 
afspraken die landelijk 
in de horecasector zijn 
gemaakt en die strikt wor
den toegepast. De datum 
op uw bankafschrift is 

daarom bindend. iVleld 
u dus tijdig aan om teleur
stelling te voorkomen 
- zowel voor uzelf als voor 
de Bond. 
Wat te doen als u geen 
gelegenheid hebt om de 
Algemene Vergadering 
bij te wonen, maar op die 
dag wel ter plekke bent 
en eens iets anders wil? 
Ruil dan 'De Staver' voor 
het - uiterst gevarieerde 
- partnerprogramma. Om 
II uur vertrekt een bus 
van het parkeerterrein 
van 'De Staver' en wordt 
een bezoek gebracht aan 
een korenmolen. Daarna 
volgt een rondrit over het 
eiland, waar de tulpenvel
den hopelijk nog in bloei 
zullen staan. Daarna kunt 
u genieten van een uitge
breide lunch, in het pitto
reske Herkingen, waarna 
onder leiding van een 
gids een rondleiding door 
het Streekmuseum wordt 
gemaakt. Na dit alles rijdt 
de bus weer terug; hij is 
omstreeks 16 uur weer te
rug bij 'De Staver'. Maak 
gebruik van deze kans om 
op uw gemak een deel van 
Nederland te zien waar u 
niet vaak komt. De kosten 
van het partnerprogram
ma bedragen 25 euro per 
persoon. Dat bedrag kunt 
u overmaken op gironum
mer 3264776 t.n.v. NBFV 
Bijzondere Activiteiten in 
Utrecht. 

p« 
- ^ 

1 

^-^^ 

B 

- ^'^'W^mlÊÊ 

-^^P^^Q^^^H^H^^^^^^^^^^^^H 

mÊÊ^^^M 
RECREATIECENTRUM 
'DE STAVER' 

Recreatiecentrum 'De 
Staver' is een multi
functioneel centrum 
met vele voorzieningen 
gericht op vrijetijdsbe
steding voor de particu
lier en het organiseren 
van activiteiten gericht 
op bedrijven. Alles 
onder één dak, zonder 
afhankelijk te zijn van 
de in ons land niet te 
voorspellen weersom
standigheden. 
Zwembad, sporthal, 
tennisbal, bowling
banen, biljartzaal, 
verschillende zalen en 

horeca; veel mo
gelijkheden die op 
verschillende manieren 
gecombineerd kunnen 
worden, maar vanzelf
sprekend ook bij zelf
standig gebruik prima 
benut kunnen worden. 
Gastvrijheid, opti
male service, goede 
bereikbaarheid, ruime 
parkeergelegenheid 
zijn trefwoorden die 
belangrijk zijn voor 'De 
Staver' en zeker voor u 
als gast. 

Recreatiecentrum De Stauer 
Olympiau/efl 32 
3245 DL Sommelsdijk 
Telefoon 0187-483306 

EENKADERKLASSE? 
MEERKADERKLASSE? 

In welke klasse moet ik 
mijn inzending van twee 
kaders aanmelden? Dit 
is een vraag die steeds 
vaker wordt gesteld door 
inzenders op tentoonstel
lingen. We zetten de twee 
soorten inzendingen nog 
eens op een rijtje. 

De eenkaderklasse werd 
in Nederland, op experi
mentele basis, uitgebreid 
tot twee kaders. Een 
eenkaderinzending is 
gebaseerd op het feit, dat 
het gekozen onderwerp, 
thema, postzegeluit
gifte of stempel zich niet 
leent voor een inzending 
bestaande uit drie, vier, of 
meer kaders. Soms heeft 
de inzender echter nog 
bijzonder materiaal dat 
hij of zij kan gebruiken 
voor een tweede kader, 
maar niet zoveel dan dat 
hij of zij er nog derde of 
verdere kaders mee zou 

kunnen vullen. Daarom is 
besloten om de eenkader
klasse uit te breiden naar 
maximaal twee kaders. 
Het is niet noodzakelijk 
om met één kader te 
beginnen, aanmelden met 
twee kaders in de eenka
derklasse kan ook. Bij een 
wedstrijdinzending wordt 
deze dan beoordeeld op 
een schaal tot maximaal 
40 punten en worden 
bekroningen zoals dia
mant, robijn en smaragd 
toegekend. Een een- of 
tweekaderinzending kan 
in de eenkaderklasse voor 
een categorie 2- of cate-
gorie-3 tentoonstelling 
worden aangemeld, tenzij 
de bekroning 'diamant' 
al in categorie 2 of 3 
behaald is. 

Op dit moment is het ook 
mogelijk om voor een 
categorie-3 tentoonstel
ling een inzending aan 
te melden bestaande uit 
twee kaders. Wordt bij de 
aanmelding niet aangege

ven dat zo'n inzending in 
de eenkaderklasse moet 
worden opgenomen, 
dan gaat deze naar de 
meerkaderklasse. Van 
een dergelijke inzending 
wordt verwacht, dat deze 
kan worden uitgebreid tot 
drie en meer kaders. De 
beoordeling als wedstrijd
inzending gebeurt dan in 
de schaal tot een maxi
mum van 100 punten, met 
bekroningen als goud, 
zilver, enzovoorts. 

De komende tijd zal 
worden bezien of de twee 
mogelijkheden voor het 
aanmelden van tweekader-
inzendingen naast elkaar 
kunnen blijven bestaan, 
of dat in categorie-3 het 
minimumaantal van twee 
kaders bij de meerka-
derinzendingen moet 
worden gewijzigd in drie 
kaders. Aan de hand van 
de opgedane ervaringen 
zal de Jury Advies Com
missie een voorstel doen 
aan het Bondsbestuur. 

DE OPEN KLASSE, EEN VERHAAL 
APART OF EEN APART VERHAAL? 

Nog niet zo lang geleden 
werd door een grote 
groep verzamelaars ge
roepen: wij willen wel een 
filatelistische inzending 
samenstellen om mee 
te doen met een postze
geltentoonstelling, maar 
we willen daarbij geen 
jurering hebben! Aan 
deze roep werd gevolg 
gegeven: er werd een 
reglement ontworpen om 
aan te geven, hoe zo'n 
inzending er kan uitzien. 
Dit om te voorkomen, dat 
allerlei verzamelingen 
zouden worden aange
meld die niets of vrijwel 
niets meer met filatelie 
van doen zouden hebben. 
De belangrijkste bepalin
gen werden: 

Een Open Klasse-in
zending ontwikkelt een 
door de verzamelaar zelf 
gekozen onderwerp, 
waarbij hij/zij de volledige 
vrijheid heeft in de op
bouw binnen de volgende 
grenzen: 
1. Het filatelistisch mate
riaal maakt minimaal 50 
procent uit van de om
vang van de inzending. 
2. Het niet-filatelistische 
materiaal mag niet dikker 
zijn dan 5 millimeter, dit 
om het mogelijk te maken 
dat het in een stan
daardkader kan worden 
tentoongesteld. 

In Nederland werd nog 

verder aan de bestaande 
wensen tegemoet geko
men door punt 2 te ver
ruimen. Daartoe werden 
de zogenoemde 'bolle ka
ders' aangeschaft, waarin 
dikkere objecten kunnen 
worden tentoongesteld. 

De 'Open Klasse' ging 
van start, maar al snel 
deed zich de wens voor 
om tóch een beoorde
ling te krijgen over het 
tentoongestelde! Daarom 
werd weer een reglement 
samengesteld om inzen
dingen in de Open Klasse 

te kunnen beoordelen: de 
Open Klasse-inzendingen 
worden beoordeeld door 
daartoe bevoegde juryle
den die deel uitmaken van 
de algemene tentoonstel
lingsjury. Zo is de Open 
Klasse een onderdeel 
geworden van het totale 
pakket van Traditionele, 
Thematische, Eenkader
en alle overige klassen in 
een wedstrijdtentoonstel
ling. 

Verdere ontwikkelingen 
zijn gaande op het gebied 
van tentoonstellingsklas
sen. Meer vrijheid, meer 
blijheid. Daarop komen 
wij nog terug. 

GEEN DAG VAN DE POST
ZEGEL ROHERDAM 

Door omstandigheden 
heefi: de Stichting Comité 
Dag van de Postzegel 
Rotterdam tot haar spijt 
moeten besluiten, dat 
de Dag van de Postzegel 
2007 in Rotterdam geen 

doorgang kan vinden. 

Deze tentoonstelling in 
de categorieën 2 en 3 
werd aangekondigd in 
Filatelie van januari 2007 
en zou op 16,17 en 18 
november 2007 in Ahoy' 
te Rotterdam worden 
gehouden. 

OVERZICHT VAN 
JUBILEUMACTIVITEITEN 

In het januarinummer van 
Filatelie werd aangekon
digd, dat het jubileum
evenement in september 
2008 in Oosterhout zou 
plaatsvinden in stad
schouwburg 'De Bussel'. 
Dit is echter gewijzigd. 
De vermelding luidt nu: 
September; Regio 8, West-

Brabant, organiseert een 
categorie-3 tentoonstel
ling met ongeveer 200 
kaders in 'De Bunthoef', 
Bloemhof 2 in Ooster
hout-Zuid. Het evene
ment vindt plaats op 
vrijdag 27, zaterdag 28 
en zondag 29 september 
2008. Contactpersoon is 
de heer C. Pijpers, e-mail 
ceespijpers(5)casemQ.nl, tele
foon 0162-432738. 



Rechts op deze 
en de hiernaast 
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Voorpagina van de speciale tentoonstelltng^krant van 
woensdag 28juli 7909 (derde van de in totaal vier edities 
van deze bijzondere uitgave) Rechts beeld- en adreszijde van een 

prentbnefkoart die een aardige postrondreis 
maakte De kaart is aßomstig van de 

tentoonstelling, maar is met voorzien van 
het tentoontellingsstempel 

NIET ECHT, WEL INTERESSANT: 
'HET YENETIAANSCHE ZEGEL' 

'Nederlandse Leeds' Tilburg heel ever\ Venetië van het Noorden 

Op i8 april 1809 verleende ko
ning Lodewijk Napoleon stads
reenten aan Tilburg. Honderd 
jaar later vierde de stad Tilburg 
het eeuwfeest met een grote 
nijverheidstentoonstelling. 
Ter gelegenheid van deze 
tentoonstelling, 'Stad Tilburg 
1809-1909', verscheen destijds 
een speciale krant met nieuws 
over de expositie. Van deze krant 
werden vier edities uitgegeven. 
In het eerste nummer van het 
blad, dat op donderdag 15 juli 
1909 verscheen, werd Tilburg het 
Nederlandsche Leeds genoemd. 
Het Engelse Leeds was een van 
de belangrijkste steden van de 
industriële revolutie en Tilburg 

D O O R T H . DE K L A V E R , T I L B U R G 

Het was de eerste van een serie nijverheidstentoonstel-

lingen die in Tilburg werden gehouden: ook in 1913, 

1924, 1934 en 1959 werden er in de stad tentoonstel

lingen georganiseerd. Die van 1909 werd gehouden onder 

de naam 'Stad Tilburg 1809-1909'. Er was een speciaal 

tentoonstellingsstempel in gebruik, maar opvallend was 

vooral de uitgifte van speciale Italiaanse 'zegels'. 

was inmiddels ook een belang- vooruit' vatte in het voorjaar 
rijke industriestad geworden. van 1909 het plan op om het 
De tentoonstelling kwam evenement te organiseren, maar 
overigens maar heel moeizaam er was sprake van 'tegenwerkin-
tot stand. De vereniging 'Tilburg gen van meer dan ééne zijde'. 

Daarbij werd met name op de 
'Vereenigir^ van Tilburgsche 
Wollenstoftenfabrikanten' ge
doeld, die besloten had niet deel 
te nemen aan de tentoonstelling. 
Het bestuur van 'Tilburg vooruit' 
verklaarde 'geen kans te zien om 
zonder de wollenstofFenfabrikan-
ten een beeld te geven van den 
omvang der industrie in Tilburg'. 
Ook de inschrijvingen voor de 
tentoonstelling bleven in het 
begin uit. 
Uiteindelijk zou alles toch nog 
in orde komen. De spoorwegen 
gaven een groot terrein voor 
de tentoonstelling gratis in 
bruikleen. De expositie, die uit 
twee afdelingen bestond, kon 
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Rechts op 
beeldzijde van deze 
kaart een impressie 

var: hoe de Tilburgse 
decorbouwers een 
Venettaans geertje 
wisten te creëren 

Daaronder de adres-
zijde van de kaart is 
voorzien van echte 
Nederlandse zegels 
en een exemplaar 

van het zogenoemde 
'Venetiaansch zegel', 

ontwaard met het 
stempel Vßcio dello 

Posta' 
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Unks, nog een voorbeeld 
van een prentbnefkaart 

werd gefrankeerd 
met Nederlandse zegels 
en een 'Venetiaansch 
zegel' De zegels werden 
afgestempeld met de 
speciale stempels die 
in Tilburg in gebruik 

Rechts deßrma I. L van Dieten 
Ir kon verzamelaars die met in de 

gelegenheid waren naar Tilburg af te 
reizen gelukkig helpen aan exempla

ren van het 'Venetiaansche zegel' 

HET VENETIAANSCHE ZEGEL is uitsluitend ïerknigbaar bij 
I. b. UAH DIETEH Ir. • Stand No. 28 • Mm 

i 2% cenl De Serie van 20 verschillende a 50 cent 

daardoor neerstrijken op een 
tien hectare groot terrein ten 
westen van de toenmalige be
bouwde kom. Afdeling A van de 
tentoonstelling had betrekking 
op de plaatselijke nijverheid en 
kunst en bij afdeling B ging het 
om een internationale tentoon
stelling van kracht- en ambachts
werktuigen. 
De tentoonstelling werd uit
eindelijk zo'n groot succes dat 
men besloot oe poorten acht 
dagen langer dan de bedoeling 
was geopend te houden, tot 15 
augustus 1909. 

TIJDELIJK BIJKANTOOR 
Op het tentoonstellingsterrein 
was een tijdelijk bijkantoor van 
de posterijen ingericht, dat de 
beschikking kreeg over een 
kortebalk-typenraderstempel. 
Dit stempel had een diameter 
van 31 millimeter, had Arabische 
maandcijfers en vermeldde de 
tekst TENTOONSTELLING 
STAD TILBURG. Onderin het 
stempel, tussen twee sterren, 
was de tekst i8og-igog ge
plaatst. Er werd met zwarte inkt 
gestempeld'. Het stempel is in 
gebruik geweest van 15 juli tot i6 
augustus 1909. Dus niet vanaf 

15 juni 1909 zoals van der Wart 
abusievelijk meldt. 
De uitgever van de hiervoor 
genoemde tentoonstellingskrant. 
Bijvoet Mutsaers &. Zoon, was 
tevens de 'contractant voor den 
alleenverkoop der prentbriefkaar-
ten op de Tentoonstelling'. In het 
Handboek Postivaarden Neder
land' wordt gemeld: 'Bekend is 
ook een brief met een complete 
serie Vürtheim-en Bontkraagze
gels met stempel Tentoonstel
ling Stad Tilburg 1809-1909'. 
Dit houdt dus in dat zich onder 
de bedoelde zegels ook een 
postzegel van 10 gulden uit de 
Bontkraagserie met dit stempel 
moet bevinden! 

HET VENETIAANSE PAVIUOEN 
Een bijzondere attractie op de 
tentoonstelling was het Vene-
tiaanse paviljoen. Dit paviljoen 
behelsde een nabootsing van de 
stad Venetië, met kanalen (met 
gondels!) en gebouwen als de 
Piazza San Marco, het paleis van 
de Dogen en de Ponte di Rialto. 
Het is niet duidelijk waarom nu 
juist voor Venetië was gekozen; 
er bestond in ieder geval geen 
speciale band tussen Tilburg 
en deze Italiaanse stad. De ten

toonstellingskrant verwoordde 
het als volgt: 'In deze oude, doch 
nog zoo mooie, aan geschie
denis prachtige gebouwen en 
monumenten, zoo rijke stad, 
heeft het feestcomité den 'clou' 
der tentoonstelling gezocht en 
gevonden.' 
Er was ook een postkantoor, 
genoemd het Ufficio della Posta 
ai Venezia, waar poststukken, 
mits correct gefrankeerd met 
Nederlandse postzegels, gepost 
en verzonden konden worden. 
Op elk van deze poststukken 
werd een speciale Italiaanse 
'expresse-zegel' ('het Venetiaan
sche zegel') geplakt, die voorzien 
van werd van een speciaal 
'Venetië-stempel'. Er bestaan van 
het Venetiaanse paviljoen op de 
tentoonstelling dus kaarten met 
watje zou kunnen noemen een 
'internationale mengfrankering': 
Nederlandse zegels met het Ne
derlandse tentoonstellingsstem-
pel in zwart en een Italiaanse 
'expresse-zegel' met een violet 
tentoonstellingsstempel. Maar 
'het Venetiaansche zegel' is geen 
postzegel! 

HET VEKETIAANSCHE ZEGEL 
Het violette 'Venetië-stempel' 

was een dubbelringstempel met 
een diameter van ongeveer 38 
millimeter. Tussen de ringen 
stond de aanduiding OFFICIO 
DELLA POSTA/ VENEZIA met 
de vierregelige tekst K.H. e[ N./ 
TENTOONSTELLING/jULI-
AUG.igog/TILBURG. 
In een advertentie in de eerder 
genoemde tentoonstellingskrant 
bood I.L van Dieten Jr. het 
Venetiaansche zegel als volgt 
aan: 'Het Venetiaansche Zegel 
is uitsluitend verkrijgbaar bij I.L 
van Dieten Jr. - Stand No. 28 - Ve
netië ä 2>2 cent. De serie van 20 
ä 50 cent.' Over het tentoonstel-
lingsstempel wordt het volgende 
opgemerkt: 'Alle behoorlijk ge
frankeerde correspondentie in de 
speciale brievenbus geworpen 
en voorzien van het Expresse 
Venetiaansche Zegel wordt met 
de speciale Venetië-stempel 
doorgezonden'. 
In 1958 verscheen er in The 
Italian Philatelist een artikel van 
Leonard H. Harris over deze 
'Venetiaanse zegel', onder de 
titel The Tilburg Espresso\ Uit 
dat artikel blijft dat het in feite 
om plakplaatjes (labels) gaat: 
het betrof een nadruk van een 
officiële, op 1 januari 1904 in 

255 



AJ-^^'i k: 
bri WQomi 

ött^iaitamn, t^e 0991 /o \ifXi)tit jSjgosfo, -s" 
) ^ I^jgisJito bella Popolaiione bt T € ( l ^ € ( Z i p ; sn«o 

X ^ ^ / 2 . » inscmMo(a) 

la-ßljjjwita ., 
a (hi tmstmmUmtrêt M i i X)ii<iMi {laliiiici btlla 
nosfra buona öibiUa pen quosfa^ nostea ßosmij ione, 
sona accmtbati. 
VÖQG[Zmb.b. 9̂0(1. 

»mmmm 

Boven bewijs van mschnjving in het 'Venetiaans bevolkinpregister' 
met Venetiaamch zegel De Italiaanse tekst vertoont gezien de met 
potlood aangebrachte correcties niet bepaald een schoonheidsprijs 

iTENTOONSTELLINGi 
I f i^ „STAD TILBURG 1909 Links affiche van 

de tentoonstelling 
in Tilburg handel 
nijverheid en kunst 

Rechts er waren 
kennelijk verschillende 

versies van de in 
schnjvingsformuiieren 

van het Venetiaans 
bevolkingsregister' in 
gebruik Ook dit for 

mulier \s weer voorzien 
van een Venetiaansch 

zegel De vele 
handtekeningen geiden 
het geheel een officieel 

tintje 

Rechts nog een 
voorbeeld van de 
handelsgeest van 

ƒ L Van Dieten Jr 

Onder de Italiaanse 
expressezegel die 
model stond voor 
de Venetiaansche 
zegels die op de 
tentoonstelling in 
Tilburg in omloop 
waren 

Het VENETIAANSCHE ZEGEL 
IS uitsluitend verkrijgbaar bij 

L. VAN DEEN Jr. 
Stand No 28 - Venetiè 

a 2 It cent De Serie van 28 verschillende k 50 cent 

OB Dfftcieele prentbriefkaarten van de firma 
Bijnet Mutsaers & Zn zijn mede aldaar 

verkrijgbaar 
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Italic uitgegeven expreszegel 
met een w/aarde van 25 c Deze 
25 c w/as het recht dat in Italië 
betaald moest worden om een 
binnenlandse brief per expres 
te verzenden De officiële zegel 
w/erd in Italië aangekondigd bi) 
Koninklijk Besluit nummer 208 
van 3 mei 1903 Na de uitgifte, 
zoals gezegd vanaf 1 januan 
1904, bleefde zegel geldig tot 31 
maart 1924 ImgoS w/erd dus 
een 'imitatie' van deze expres
zegel gedrukt in Nederland, de 
zogenoemde 'Venetiaansche 
zegel' Er is een aantal ver
schillen tussen de echte en de 
nagemaakte zegels Zo w/erd er 
van verschillende druktechnie
ken gebruik gemaakt het papier 
van de originele, in boekdruk 
vervaardigde Italiaanse zegel is 
voorzien van een watermerk, dat 
van de m lithografie geprodu
ceerde imitatie met Verder is de 
tandingmaat van de originele 
Italiaanse zegel 14, terwijl de 
imitatie tandingmaat 11]^ heefl: 
Nog duidelijker zijn de verschil
len in het zegelbeeld Op de 
Italiaanse zegel staat Poste \ta-

liane, op de imitatie staat Poste 
dl Venezia. Uiteraard ontbreekt 
op de imitatiezegel een waar
deaanduiding, op die plaats is 
de tekst TENTOONSTELLING/ 
TILBURG igog/JULI-AUG 
aangebracht Verder zijn er nog 
wat Kleinere verschillen in het 
zegelbeeld De Tilburgse'zegels' 
zijn gedrukt m gegomde velletjes 
in twee kleuren, waarbij het 
hoofd van de Italiaanse koning 
een andere kleur heeft dan de 
rest van de zegel Harns meldt in 
zijn artikel de volgende kleuren
combinaties van zegel en hoofd 

Kleur z ^ e l 
geel 
violet 
grys 
bruin 
groen 
oranje 
bruin 
rood 
blauw 

Kleur hoofd 
violet 
geel 
bruin 
grijs 
violet 
bruin 
oranje 
blauw 
rood 

Harns stelt verder 'All are fully 
gummed and have obviously 
Been "cancelled" in the sheet' 

Maar de zegels op de verzonden 
poststukken zijn duidelijk met 
voorafgestempeld Opmerkelijk 
IS dat op de desbetreffende 
poststukken de Italiaanse 'zegel' 
rechtsboven is geplakt, dus op 
de plaats waar normaal gespro
ken de zegels voor frankering 
geplakt worden De Nederlandse 
frankeerzegels ziin links op de 
poststukken geplakt Dit wekt de 
schijn dat de Italiaanse zegels 
wèl frankeerzegels zijn' 
Van de oorspronkelijke, echte 
Italiaanse expreszegel uit 1904 
zijn m 1920 in Milaan vervalsin
gen gemaakt op papier zonder 
watermerk en met tanding i i /4 
in plaats van 14 Harns vraagt 
zich dan ook af of deze verval
singen geïnspireerd zijn door de 
Nederlandse 'Venetie-zegels' 
'One wonders what the Italian 
postal officials thought about 
It, and whether these labels "in
spired" the postal forgenes that 
appeared in 1920" 

TOT SLOT 
De eerste mjverheidstentoon-
stellmg in Tilburg heeft met 

alleen een speciaal tentoonstel-
Imgstempel opgeleverd, maar 
OOK de uitgifte van Italiaanse 
imitatiezegels Door hun gebruik 
en afstempeling op poststukken 
kan er verwarnng ontstaan over 
de aard van deze zegels 

Noten: 
' Van der Wart, Redamehandstempels en 
^eleijetiheidsstempels, 1985, nummer II 9, 
bladzijde 5 
" G Holstege, J Vellekoop, R van 
den Heuvel e a , Handboek Postiuaarden 
Nederland, Hoofdstuk Ag, bladzijde 132, 
uitgeverij Enschede, Amsterdam 
' Regionaal ArchiefTilburg, archief 
399, inventaris 942 

Bronnen: 
Regionaal ArchiefTilburg 
Hams, Leonard H , TheTilbunj espresso 
In The Italian PKilatelist, volume III, No 
10, oktober 1958, uitgave P Ostrow, 
publisher, Burlington, Vermont 
In de serie 'Uit de postgeschiedenis van 
Tilburg' (aflevering 3) Nijuerheidstentoon-
stellmflen m Tilburg, VPT Nieuwsbrief, juni 
2005 (zie ook members home nl/tdklauer/ 
publicatie^ htm) 
H van Doremalen, Tilburg en de 
mjverheiditentoonstellingen In Tilburg, 
üjdschrift voor geschiedenis, monu
menten en culmur", 1990 (zie ook www 
histonctilburg nl/tijdschnjt/io 6/559 '1*™' 



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

Messchaertstraat 1211077 WS Amsterdam 
tel: 020-679.59521 fax: 020-679.4780 

email: info@ bouscher.nllwww.houscher.nl 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Curasao en Suriname. 

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

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

Afgelopen jaar bemiddelden wij bij de 
verkoop van de filatelistische nalatenschap 
van de heer Simon Wiesenthal te Wenen. 

kavel 114 ex.collectie Simon Wiesenthal 

^,^:^^i^:éf^^'^At^-^ ^/^' 

v.!^ 
^^,^'^^ó^^:^>'f^ 

1860, Eerste emissie van Polen. 10 Kopeken in een horizontale strip van 3 op brief van Warschau naar 
St Petersburg. Inzet € 5.000, opbrengst € 10.500 

http://bouscher.nllwww.houscher.nl


Telefonisch besteller 
033298235: 

Een luxe houten Boek Kist 
vol met interessante postzegels 

met o.a. Nederland & Koloniën I 
nu van € 375^ voor € 99^ I yZÜS^^^^^^^ 

Aan het eind van 2006 hebben we onze voor

raad geïnventariseerd en veel gaat nu in de 
opruiming! 
Een grote, luxe houten kist in de vorm van 
een boek vol met interessante en veel 
betere postzegels! 

Bestel nu deze super spannende luxe 
Boek Kist (heel luxe: handgeschil

derd, goud op snee en 
vergulde randen!) 
Dan heeft u de 
komende avonden 
gezellig werk: lekker een 
grote hoeveelheid post

zegels uitzoeken, 
snuffelen in deze 
grote partij, zegels 
sorteren en bij 
elkaar leg

gen en in é^ 
uw eigen 
verzameling döën 

In elk kist vindt u honderden en honderden schitterende postzege 
is willekeurig verdeeld: complete jaarcollecties, complete series, motiefze

gels, bijzondere uitgiften, gelegenheidsuitgiften, oude historische zegels, 
toeslagzegels, gelegenheidsenveloppen, jubileumzegels, enveloppen, etc. 
etc. Veel duurdere zegels en series met hoge cataloguswaarden. In kleine 
partijtjes, op bladen, op insteekkaartjes... 

Een pracht partij om van te genieten. En nu voor een extra lage prijs. Want 
de normale winkelprijs voor een dergelijke partij ligt al gauw op € 375,. 
Nu in de opruiming voor slechts € 99,! 

Levering geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw bestelling. Op = op. 

Als u nu bestelt, ontvangt u de volgende cadeau's extra: 
• collectie postfris Indonesië 
• het oude postfrisse postzegelblokje van de USA uit 1966 "Discover 

America" 
• + gratis de schitterende serie van 4 FDC's met de Nederlandse DM 

postzegels ter gelegenheid van "Rembrandt 400 Jaar" t.w.v. € 12,50 

Profiteer ook en reageer zo snel mogelijk. 
Stuur uw bestelbon op of bel 0332982353 

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

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WC Bunschoten 

'vbORDElLBêÖN 
Ja, stuur mi] per omgaande 14 dagen op zicht thuis: 

Q X Grote houten Boel< Kist van € 375, voor € 99, (+ als extra gratis 
cadeau's waaronder de Rembrandt FDC's ter waarde van € 12,50) 

Stuntaanbieding lnsteei<boel<en □ 5 stul<s □ 10stul<s □ 20 stuks 

"I 
o ■ 

Naam: 

Adres: , 

Postcode/plaats:.. 

Stunt: Insteekboeken 
normaal € 8,95 nu vanaf € 2,4( 

. hr/mw 

Telefoonnummer: 
+ € 4,95 als bijdrage in de porto en verpakkingskosten 

Als ll< mijn bestelling behoud, betaal ik: 

U via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u b uw bank of giro rekenmgnr invullen) 

U met de bijgesloten acceptgirokaart (i 0,45 euro voor bankkosten) 

Bank/Gironummer. I | | I I | | I I I I 

Top kwaliteit 
insteekboeken! 

• ambachtelijk gemaakt • linni 
ebonden • volledig vlakliggei 

• formaat 30 x 23 cm 
• 12 bladzijden • pergamijn 

tussenblad • gouddruk 

Nu voor absolute 
stuntprijzen! 

5 insteekboeken € 4,

10 insteekboeken € 3,30 
20 insteekboeken €2,40 

Prijzen per stuk. Op = op! 

DEL COLLECTIES 
Tel. 0332982353 

webwinkel: www.edelcollecties.nl 
info@edelcollecties.nI 

EDEL 
POLLKCTIES/ 

http://www.edelcollecties.nl
mailto:info@edelcollecties.nI


P i O i S j T i Z j E j G i E j L 
'pTATRJTÏiTjJElN'F 
"c IETNTTTRTA i L TE 

Herinnert u zich ook nog 
hoe leuk en spannend het als kind was 

om naar paaseitjes te zoeken? 
Komt u rond Pasen naar de winkel, dan vindt u de 

paaseitjes gemakkelijk, die staan op tafel voor u klaar. 
De postzegels moet u zelf zoeken! 

www.postzegelpartijencentrale.nl 

Stuur de bon ingevuld naar ons op en u ontvangt geheel gratis en vrijblijvend onze maandelijkse postzegelkrant. 

INFORMATIEBON 
Naam: Telefoon: 
Adres: E-mail: 
Postcode: Interessegebieden: 
Plaats: 

Piet Heinstraat 112, 2518CM Den Haag Tel: 070 - 3625263, Fax: 070 - 3625415 

Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl Openingstijden: ma t/m za 09:00 - 17:00 uur 

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


SAMENS lELLING 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NEDERUND 

Kerstkaarten met gratis 
verzending 
Onder verzamelaars van 
(niet-postale) prentbrief-
kaarten zijn de gratis Boo-
meran^-kaarten populair. 
Men vindt ze in rekjes 
in horecagelegenheden 
en er worden maande
lijks nieuwe exemplaren 
uitgebracht. In december 
2006 zijn drie verschil
lende kerstkaarten via 
de Boomcran^-rekjes ver
spreid die gratis verzon
den konden worden. In 
de rechterbovenhoek van 
de adreszijde stond een 
rechthoekje met de tekst 
'Postzegel niet nodig'. 
Links daarnaast was 
een tweedimensionale 
barcode aangebracht met 
daaronder de tekst 'Actie 
loopt tot 31-12-2006'. 

Voor de duidelijkheid: 
het gaat hier niet om 
postwaardestukken, 
want verrekening van 
de verzendkosten vond 
waarschijnlijk achteraf 
plaats. Ik vermoed dat de 
barcode TNTPost in staat 
stelde het aantal werkelijk 
verstuurde kaarten te 
tellen. De betrokkenheid 
van het postbedrijf blijkt 
uit de linkerbenedenhoek 
van de kaarten, waar 
men kon lezen: 'Bezorgd 
door TNT Post en mede 
mogelijk gemaakt door 
Boomerang Media'. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Voor de verzamelaars van 
de thema's 'December' 
en 'Rode Kruis' is het 
misschien aardig te weten 

dat in december 2006 een 
kaartenset uitgebracht 
werd ten behoeve van 

! het Älandse Rode Kruis. 
' Drie dubbele kaarten met 

envelop en twee losse 
kaarten met winterse 
motieven (kerstboom, 
sneeuwlandschap, kaars) 
werden als set verkocht 
voor 8.30 euro. Het 'Port 
betaald'-zegelbeeld op de 

i enveloppen en de losse 
kaarten is versierd met 
stermotieven, het sym
bool van het Rode Kruis 
en het embleem van de 
posterijen. 

Duitsland 
Het 150-jarige bestaan 
van de rederij Norddeut
scher LLoyd werd op 8 
februari 2007 herdacht 
met de uitgifte van een 
Plusbrief-envelop (A6-
formaat). Zegelbeeld 55 

eurocent 'Stoomschip 
Bremen'. Illustratie: 
afbeelding uit 1869 van 
het gebouw van de rederij 
plus het embleem. Daar
onder een beschrijving 
van vier grootste scheeps-
typen die de rederij tot 
aan de Tweede Wereld
oorlog in gebruik had. 

Frankrijk 
In Franse postkantoren 
en andere openbare 
gebouwen (bijvoorbeeld 
musea) staan vaak auto
maten opgesteld voor de 
verkoop van postwaarde
stukken. Het assortiment 
varieert enigszins, maar 
meestal zijn er bijvoor
beeld verschillende sets 
enveloppen te koop. 
Naast setjes standaarden
veloppen met zegelbeeld 
Pret A Poster vind men er 
ook setjes geïllustreerde 

prêt-a-poster-enveloppen 
met bijzondere zegel-
beelden. Ook minder 
gangbare postwaarde
stukken worden soms 
via deze automaten 
verkocht, bijvoorbeeld 
grote boekpost-envelop-
pen. In januari vond ik 
in een Parijse automaat 
onder meer een set prêt-
a-poster-enveloppen met 
zegelbeeld 'De tuinen van 
Versailles' en de volgende 
illustraties: La Defense, 
de Eiffeltoren, het kasteel 
van Vaux-le-Vicomte, de 
Kathedraal van Evry en de 
Abdij van Vaux de Cernay. 
Ook trof ik er een wat 
oudere envelop 'Distingo-
Suivi', voor zendingen 
die men wil volgen op 
hun weg door het postale 
verkeer. Op deze envelop 
is een tweelaags-biljet 
geplakt. De bovenste laag 
heeft een uniek nummer 
en dient door de afzender 
afgescheurd en bewaard 
te worden. De laag daar
onder is het adresetiket, 
met barcodes ten behoeve 
van track-and-trace. 

Hongarije 
Ter gelegenheid van de 
Internationale Dag van de 
Douane bracht Honga
rije op 26 januari 2007 
een voorgefrankeerde 
prentbrieflcaart uit. Het 
zegelbeeld (62 f.) toont 
het embleem van de 
Hongaarse (Koninklijke) 
Financiële, Douane- en 
Belastinginspectie uit 
1885. 
De opvolger van die 
organisatie is een brede 
organisatie, waaronder 
niet alleen de Douane 
valt, maar ook een 
instelling vergelijkbaar 
met onze FIOD. Op de 
beeldzijde van de kaart 
zijn enkele activiteiten 
van deze dienst in beeld 
gebracht. Als motiefin 
het eerstedagstempel is 
het hoofddeksel van een 
officier gebruikt. 

Man 
Op I januari 2007 
verscheen een serie van 
tien voorgefrankeerde 
fotokaarten ter gelegen
heid van honderd jaar TT-
motorraces op het Eiland 
Man. Afgebeeld zijn de 
volgende motorcoureurs: 
Stanley Woods, Geoff 
Duke, Bob McIntyre, 
Mike Hailwood, Giacomo 



Agostini, Joey Dunlop, 
Steve Hislop, David Jef
feries, Dave Molyneux en 
John McGuinness. 
In het 'Port betaald'ze
gelbeeld van elke kaart is 
de coureur nog een keer 
te zien. 
Desetkost£5.25 (post
fris of gestempeld). 

Myanmar (Birma) 
De weinig toeganke
lijke staat Myanmar (het 
vroegere Birma) geeft niet 
veel postwaardestukken 
uit. Sinds 2001 is er niets 
verschenen, behalve een 
EMSenvelop. Nog steeds 
in gebruik is het lucht
postblad uit april 2001 met 
zegelbeeld 30 k. 'Harp'. 
Op het blad staan twee 
foto's van bezienswaar
digheden: het koninklijke 
Moatpaleis in Mandalay 
en een aantal pagodes in 
Bagan. De slagzin 'Wel
kom in het Gouden Land 
van Myanmar' lijkt erop te 
duiden dat men toeristen 
welkom heet; een echte 
vakantiebestemming is 
het land nog niet. 

Roemenië 
In februari meldde ik een 
Roemeense briefkaart 
met als onderwerp het 
mineraal 'ortoza'. Dankzij 

de heer P. Knuttel weet ik 
nu de Nederlandse naam: 
'orthoklaas'. Orthoklaas 
is een alkaliveldspaat, 
rood tot wit van kleur. 

Rusland 
Briefkaarten met bijzonder 
zegelbeeld 4,15 r: 
Geoloog Yu. M. Shokal
sky (18561940); zegel
beeld portret en instru
ment, illustratie schip en 
kaart van de kust van de 
Zwarte Zee (12 september 
2006); 
Acteur A. L. Abrikosov 
(19061973); zegelbeeld 
portret, illustratie de ac
teur in de rol van Stepan 
Razin (26 oktober 2006); 
Componist S. I. Taneev 
(18561915); zegelbeeld 
portret, illustratie op
treden van een koor (2 
november 2006). 

Enueloppen klem Jormaat met 
bijzonder zegelbeeld 5,60 n 
Russische Spaarbank 165 
jaar; zegelbeeld bankge
bouw, illustratie portret 
van de eerste klant: N. 
A. Kristofari (20 oktober 
2006); 
Kunstschilder A. V. 
Lentulov (18821943); 
zegelbeeld zelfportret, 
illustratie schilderij 
'Klokkenspel'uit 1915 (11 

december 2006). 

Enueloppen groot/ormaat 
met zegelbeeld 'A'; 
Vier verschillende 
exemplaren met kerst en 
nieuwjaarwensen (ver
schillende besteldata); 
Veldbloemen (bestelda
tum 10072006). 

Envelop klein Jormaat met 
zegelbeeld 'A'; 
Kerst en nieuwjaarwens 
(05072006). 

Zwitserland 
In Zwitserland wil men 
het treinverkeer door de 
Alpen stimuleren en het 
autoverkeer beperken. In 
dat kader zal in december 
2007 de Lötschbergtun
nel geopend worden op 
een nieuw baanvak tussen 
Frutigen en Raron. Een 
set van twee voorgefran
keerde prentbrieflaarten 
(port betaald), versche
nen op 6 maart 2007, 
schenkt aandacht aan de 
nieuwe tunnel. Op de ene 
kaart staat een foto van de 
binnenkant van de tun
nel, de andere kaart toont 
de beide tunnelingangen 
bij Raron. Het speciale 
eerstedagstempel draagt 
hetzelfde motief als de 
tweede kaart. 
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Kleine oorzaken, grote 
gevolgen  het is een 
gezegde dat in het geval 
Freimarkenausgabe 
Pfennig Deutsches Reich 
1880 heel mooi opgaat. 
In 2002 hadden een paar 
Duitslandverzamelaars 
een gezellig etentje na af
loop van een drukke dag 
op de beurs in Sindelfin
gen. Het gesprek kwam 
op een onderwerp dat hen 
al een tijdje bezig hield: 
of er een handboek zou 
kunnen worden samen
gesteld dat de zes Duitse 
pfennigwaarden uit 1880 
de behandeling zou geven 
die ze verdienen. De 
bewuste zegels worden 
in de MichelSpezial 
Katalog in krap vier pagi
na's behandeld, maar er 
moest veel meer in zitten, 
vond men. Aan de slag 
dus  en ook al liep het 
ambitieuze tijdschema 
dat de filatelisten hadden 
opgesteld dramatisch uit, 
nu ligt het er toch, dat 
handboek. Niet ongeveer 
160 pagina's dik, zoals 
men in 2002 nog dacht, 
maar bijna dubbel zoveel. 
Het eindredactiewerk van 
Manfred Wiegand  dat 

voor een deel ook van 
organisatorische aard 
was  heeft zijn vruchten 
afgeworpen, want de ver
zamelaars van Duitsland 
kunnen nu beschikken 
over een degelijk werk. 

systematisch ingedeeld 
en druktechnisch perfect 
verzorgd. Na een aantal 
opmerkingen van alge
mene aard, een beknopte 
beschouwing over het 
drukproces en alles wat 

"»""" imBDPheV ^ ^ ^ W 
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Manfred Wiegand 

Freimarkenausgabe 
PFENNIG 

Deutsches Reich 1880 
Handbuch und Katalog 

daar omheen speelt en 
een interessante inleiding 
die ingaat op de vermoe
delijke productiewijze van 
de drukplaten, komt een 
aantal andere onderwer
pen aan bod. Er wordt 
uitvoerig geschreven over 
de tandingen bij deze 
emissie en nog uitvoeri
ger over de kleuren van 
de zegels. Natuurlijk is 
veel aandacht voor de 
diverse plaatfouten die bij 
deze emissie voorkomen. 
Ten behoeve van hun 
plaatsbepaling worden 
duidelijke uitvergrotin
gen, onderverdeeld in 
overzienbare sectoren, in 
het boek afgebeeld. 
Uiterst interessant is 
uiteraard het gebruik van 
de zegels en  logisch 
daaruit voortvloeiend  de 
ontwaarding ervan. Een 
groot aantal voorbeel
den wordt getoond, met 
verhelderende toelichtin
gen. Instructiefis ook het 
hoofdstuk over de verzen
dingstoepassingen van de 
zegels van 1880 (waarden: 
2, 5,10, 20, 25 en 50 
pfennig). Uiteenlopende, 
vaak prachtige voorbeel
den van frankering voor 
uiteenlopende doelein
den worden getoond en 
verklaard. 

Het handboek is niet 
alleen een handboek, 
het is ook een catalogus. 
Dat betekent niet dat 
alle 'normale' toepas
singen van deze zegels 
van een notering worden 
voorzien, maar in die 
gevallen waarvan er van 
iets bijzonders sprake is, 
vermelden de samenstel
lers een op de praktijk 
afgestemde prijs. 
Door hun lage frankeer
waarde nodigden de 
pfennigzegels natuurlijk 
uit tot gebruik als aanvul
lingswaarde en het is dan 
ook niet verwonderlijk dat 
het handboek aandacht 
heeft voor mengfranke
ringen. Andere onderwer
pen die aan bod komen 
zijn (we moeten ze, in 
verband met de plaats
ruimte, in vogelvlucht 
melden) postwaarde
stukken, vervalsingen, 
firmaperforaties, paren 
en blokken, proeven en 
ongetande zegels. 

Frcimarkenausflabe Pfenny Deutsches 
Reich 1880 door Manjred Wienand 
e a , j o ö p p ,^eill (kleur),Jormaat 
21x30 cm Uitgcacuen door de 
Arbeitsijemeinschojt Krotic/Adler 
Verkrijgbaarbij PW Meinhardf, 
PietHemstraatjó, 2518 CH Den 
Haag, telefoorr 0703652227, email 
pwmeinhardtcScoIlectura com Prijs 
59.95 euro 



TEN ONRECHTE VERWAARLOOSD: 
DE TODD- EN JESURUN-ZEGELS 

Emissies verdienen opname in NVPH<atalogus 
D O O R K . J . 0 . A S T E R , V O O R Z I T T E R C U R A C A O S E P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G 

In 1863 was de economische, 
sociale en politieke situatie bin
nen het Canbisch gebied en dan 
vooral de oostkust van Venezu
ela ronduit onzeker en ondoor
zichtig Venezuela werd geleid 
door een puur militair dictato
riaal bewind (dat van generaal 
Guzman Blanco), waartegen veel 
interne politieke en sociale weer
stand bestond De Venezolaanse 
havens werden door internatio
naal opererende scheepvaartlij
nen gemeden, mede daardoor 
was het land vrijwel uitgesloten 
van directe postverbindingen 
met het buitenland Gezien 
het feit dat economisch en 
sociaal contact met het buiten
land destijds in feite alleen via 
briefwisseling mogelijk was, was 
dit een enorme belemmenng 
voor de verdere ontwikkeling 
van het land, zijn regio en dus 
ook van de Nederlandse kolonie 
Curagao 

Dit was de reden waarom de 
Venezolaanse regering in 1863 
met een zekere kapitein Robert 
Todd, gevestigd te Sint Thomas 
(Deens West-lndie) - en deze 
later, op zijn beurt, weer met de 
firma J A Jesurun & Zoon op 
Curasao - een contract afsloot 
dat het monopolie regelde 
van het postvervoer tussen La 
Cuaira, Puerto Cabello (m die 
tijd de enige havens van beteke
nis in Venezuela), Curagao en 
Sint Thomas Het feit dat zowel 
Curasao (ofschoon in beduidend 
mindere mate) als Sint Thomas 
wél beschikten over geregelde 
en rechtstreekse zeevaartverbm-
dingen met de Verenigde Staten 
en Europa (Engeland, Duitsland, 
Franknjken Nederland) speelde 

1̂  hierbij een belangnjke rol 

° DE UITGIFTE VAN POSTZEGELS 
r; Voor het innen, respectievelijk 
" het doorberekenen van de kos-
" tendieverbonden waren aan dit 
— regionale zeepostvervoer mocht 
Zl kapitein Todd met goedkeuring 
l ; van de Venezolaanse, Neder-
— landse (Curagao) en Deense 
"" (Sint Thomas) posterijen, 

« I A postzegels uitgeven Het betrof 
Z O i een vast zegelrecht, te voldoen 

m postzegels voor de trajecten 
tussen La Guaira (Caracas), 
Puerto Cabello, Curasao en Sint 
Thomas De waarde van de 

Ze hebben hun eigen geschiedenis en ze dienden een 

specifiek postaal doel: de Todd- en Jesurunpostzegels die 

met goedkeuring van de Nederlandse, Venezolaanse en 

Deense posterijen in de periode van 1864 tot 1870 wer

den uitgegeven. Ze werden gebruikt èn geoccepteerd als 

postzegel, als betaling voor postvervoer van La Guaira, 

Puerto Cabello (Venezuela), Willemstad (Curacao) en Sint 

Thomas naar bestemmingen in het Caribisch gebied, de 

Verenigde Staten en Europa. Het verhaal van deze zegels 

wordt verteld door de heer K.J.0. Aster. 

zegels werd aangegeven in centa-
i/os en reales, munteenheden die 
m Venezuela, Curagao en Sint 
Thomas als wettig betaalmiddel 
werden erkend 
Voor de te verzenden post en 
kranten werd een halve Reaal 
per 20 gram gerekend, boven 50 
gram was dit twee Reaal Voor 
het doorzenden van de post naar 
bestemmingen elders kon er dan 
lokaal (in de haven van doorzen
ding) met postzegels bijgefran-
keerd worden Het doorzendta-
rief werd dan blijkbaar door de 
verzender vooraf betaald en door 
de agent van het schip bij de 
lokale post verrekend 
Ook voor het voorafgaande post
vervoer van het (Venezolaanse) 
binnenland naarde haven van 
verzending werd lokaal separaat 
b IJ gefrankeerd De postzegels 
werden met goedkeuring van 
de hiervoor vermelde postad-
mmistraties verkocht door de 
agentschappen van Robert Todd 
en J A Jesurun & Zoon in Cura
sao door S E L Maduro Co , m 
Sint Thomas onder andere door 
Cameron Macauly &, Sons en m 
La Guaira/Pto Cabello door John 
Noltmg&Co 

DE ROL VAN JESURUN 
De firma J A Jesurun in Curasao 
vervoerde al sinds i86i post van
uit de Venezolaanse havens La 
Cuaira, Puerto Cabello, La Vela 
de Coro en Willemstad (Cura
sao) metzeilklippers of barken, 
voor doorzending via Sint 
Thomas naar onder andere Ne
derland, Engeland en Frankrijk. 

Daarom lag het voor de hand dat 
voor de uitvoering van het zo
genoemde Robert-Toddcontract 
de firma J A Jesurun & Zoon te 
Curagao zou worden benaderd 
door kapitein Todd Genoemde 
firma was in die tiid de grootste 
en machtigste recler in het Can
bisch gebied, met zijn ruim 140 
schepen en met verbindingen 
naar bijna alle bestemmingen 
in het bewuste gebied, alsmede 
aan de oostkust van Noord- en 
Zuid-Amerika Jesurun bleek ook 
bereid te investeren in een voor 
die tijden modern, efficient en 
snel stoomschip 
Robert Todd liet eerst postzegels 
drukken en startte daarna m 
1863 de dienst Omdat dit nogal 
moeizaam ging, werd in febru
ari 1864 de uitvoering van het 
postcontract door Jesurun van 
Robert Todd overgenomen Ook 
de in opdracht van Robert Todd 
gedrukte voorraad postzegels 
werd geheel door de firma J A 
Jesurun & Zoon overgenomen 
en vervolgens gebruikt Pas m 
1866 begon Jesurun met de 
uitgifte van zijn eigen postzegels 
De dienst werd door verschil
lende zeil- en stoomschepen 
van Jesurun uitgevoerd, onder 
andere door de pakketschoeners 
Midas en Co/go 

EEN NIEUW SCHIP 
In oktober 1865 gaf Jesurun 
opdracht om in Liverpool een 
nieuw stoom/zeilschip te bou
wen, dat later de naam SS Robert 
Todd kreeg (de doopnaam is 
helaas niet bekend) De Curagao-

sche Courant meldde op 23 april 
1867 de eerste aankomst van het 
Engelse stoomschip SS Robert 
Toad in de haven van Willemstad 
(Curasao), met als gezagvoerder 
kapitein Robert Todd zelf In 
juni 1867 werd kapitein Todd 
vervangen door kapitein A W 
Neuman Cz Veel zegen rustte er 
echter met op het nieuwe stoom
schip, want op 9 november 1867 
meldde De Curagaosche Courant 
dat op 29 oktober 1867 van de 78 
schepen die op de rede en in de 
haven van Sint Thomas lagen, 
er 52(1) door een zware orkaan 
waren vergaan, inclusief het SS 
Robert Toad Ofschoon de naam 
van het schip suggereerde dat de 
postdienst nog steeds in handen 
was van kapitein Todd, blijkt uit 
voorgaande dat Jesurun zowel 
het schip als de postdienst al 
had overgenomen voordat het 
schip bij St Thomas was ver
gaan Vanaf novemben867 tot 
6 apnl 1869 werd de postdienst 
door pakketklippers van Jesurun 
uitgevoerd Op 6 april 1869 
stoomde het Engelse stoom
schip Honfleur onder gezag van 
kapitein Cleaves de haven van 
Willemstad binnen Het schip 
zou nu weer de postdienst tus
sen La Cuaira, Puerto Cabello, 
Curagao en Sint Thomas gaan 
uitvoeren Later - omstreeks 1870 
- werd het gezag over dit schip 
weer overgenomen door de 
ons inmiddels bekende kapitein 
Neuman Het pakketstoom-
schip Honßeurwas in 1865 in 
Londen gebouwd, mat 289 ton 
en deed aanvankelijk, tot april 
1869, dienst tussen Engeland en 
Franknjk en tussen Liverpool en 
West-Indie voor de Royal Mail 

SCHEPEN IN BESLAG GENOMEN 
De laatste keer dat de Honßeur 
als postpakketschip op Cura
sao afmeerde was op 7 januan 
1873, daarna werd het schip op 
Curasao gesloopt De postdienst 
werd vervolgens uitgevoerd met 
de door Jesurun gecharterde 
zeilschoeners Henriette en Cuil-
lermito, door de bij Jesurun in 
eigendom zijnde zeilschoener 
Midas en door het stoomschip 
Surprise, onder gezag van - we
derom - kapitein Cleaves 
In 1870 ontstonden er tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden, 



Todd en Jesu runzegels (ongetand) in twee versies boven vier zegels waarbij de arcering i 
cijfers doorloopt, daaronder zegels waarbij de 'ziel' van de waardecijfers is uitgespaard 

1 de achtergrond over de waarde 

c q de gezagdragers op Curagao 
en het toenmalig bewind m 
Venezuela (onder generaal 
Guzman Blanco) diepgaande 
politieke problemen De toen
malige Venezolaanse machtheb
bers waren van mening dat hun 
tegenstanders vanuit Curasao 
logistieke hulp ontvingen die 
zou dan bestaan uit de aanvoer 
over zee van illegale wapens en 
eerste levensbehoeften Dit was 
voor de Venezolanen reden om 

de schepen van J A Jesurun & 
Zoon die in de haven van La 
Guaira lagen, m beslag te nemen 
en verbeurd te verklaren 
Dankzij intensieve onderhande
lingen en zelfs een kortstondige 
(maar volledige) blokkade van 
La Guaira door schepen van 
Jesurun en het Nederlandse 
stoomfregat annex oorlogschip 
Admiraal van Wassenaar konden 
de Honfleur en de schoener 
Sarah weer worden vrij gekregen 

CONCESSIE VERKOCHT 
Gezien de politieke roerselen 
en de onzekere verhoudingen 
tussen de regenngen van Ne
derland en Venezuela besloot de 
firma J A Jesurun &, Zoon zijn 
concessie voor het postvervoer 
in november 1870 te verkopen 
aan de Deense firma Cameron 
Macaulay in St Thomas en de 
Engelse firma Blohm Notling 
&Co in La Guaira Deze twee 
firma's waren al vanaf 1865 agent 

voor ] A Jesurun &. Zoon m 
respectievelijk St Thomas en La 
Guaira, reden waarom de mis
vatting ontstond dat deze firma's 
ook de postdienst uitvoerden 
Na november 1870 lieten de 
Venezolaanse, Nederlandse en 
Deense postdiensten het gebruik 
van Todd- en Jesurunpostzegels 
echter met meer toe en werdde 
bestaande zeepost-pakketdienst 
overgenomen door de Royal 
Mail Steam Packet Company en 
weer later door andere scheep
vaartlijnen, zoals Hopogen de 
KNSM Deze bednjven bleven 
ovengens wel agent voor de 
RMSPCerx namen post van de 
Venezolaande posterijen voor 
verzending per schip aan We 
kunnen in verband hiermee 
wijzen op het gebruik van Royal 
Mad- en Hopog-zegels op deze 
poststukken 

Het IS duidelijk dat de genoemde 
postverbinding zowel voor de 
Venezolaanse navens als voor 
de Nederlandse kolonie Curasao 
gedurende zeven jaar van 
eminent belang is geweest voor 
hun economische en sociale ont
wikkeling De Todd-en Jesurun
postzegels en -poststukken zijn 
hier een heel tastbaar historisch 
bewijs van 

Twee complete loketvellen van de Todd en Jesurunzegel van 3 centavos Bij het loketvel 
hierboven (vijfbij vijf zegels) loopt de arcering van de achtergrond door in het waardecijfer 
BIJ het loketvel rechts (vier bij zes zegels) is het waardecijfer 'open, dus zonder arcering 

fl£' 



GEBRUIK VAN DE TODD
EN JESURUNPOSTZEGELS 
In 1875 werd in Geneve de 
Union Postale Universelle (UPU) 
opgericht. Het doel van deze we
reldpostunie was om het vervoer 
van de wereldwijde poststromen 
en de vergoedingen hiervoor 
in goede banen te leiden. Veel 
landen hadden echter voor de 
oprichting van de UPU een feit 
was over en weer zogenoemde 
postcontracten met elkaar 
afgesloten. 
Een voorbeeld van zo'n contract 
was dat tussen Nederland en En
geland voor de post van en naar 
Oost en Westlndië. De aan en 
afvoer van post was echter op 
geografisch minder gunstig ge
legen plaatsen bijzonder slecht 
geregeld. Het vervoer en de zo
genoemde bevrachting geschied
den dan ook in vaak complexe 
en daardoor tijdrovende etappes, 
vaak met zeilschepen, die dan 
ook weer afhankelijk waren van 
wind en stromingen. Goede 
voorbeelden van zulke geogra
fisch moeilijk gelegen gebieden 
waren in de periode 18601870 
de kust van Venezuela en die 
van de Nederlandse kolonie 
Curasao. De moeilijkheid zat 
hem onder meer in de zeer zui
delijke ligging van deze kusten 
ten opzichte van de toentertijd 
gangbare lijndiensten van en 
naar de noordelijk gelegen Grote 
Antillen, de Verenigde Staten en 
Europa. 

Voor de uitgaande en binnenko
mende post uit Europa waren 
zowel Venezuela en Curagao 
zeer moeizaam te bereiken. 
Daarom werden met het Neder
lands bestuur op Curasao, het 
Deens bestuur op St. Thomas 
en de Venezolaanse Republiek 
bilaterale postale afspraken 
gemaakt, teneinde het postale 
verkeer van en naar Europa ef 
ficiënter en betrouwbaarder te 
laten verlopen. 
De door Todd en Jesurun ge
transporteerde post die voorzien 
was van Todd en Jesurunpost
zegels werd dan ook in de regel 
door de verzendende en ontvan
gende postadministratie met 
de daarvoor officieel in gebruik 
zijnde poststempels ontwaard, 
ten teken van correcte en geda
teerde postafhandeling. 

ECHTE POSTZEGELS 
,^ Als we afgaan op het aantal mo
° menteel bekende poststukken 
■̂  met deze zegels, respectievelijk 
zl het aantal gestempelde exem
Z plaren, dan kunnen we schat
"* ten dat ruim 60 procent van 
^ de postzegels werden gebruikt 
^ op poststukken van La Guaira 
: i (Caracas) en Puerto Cabello 
"" naar St. Thomas en Curasao. 

hl a De resterende 40 procent werd 
i O I gebruikt voor poststukken  en 

vooral kranten  van St. Thomas 
naar Curagao, La Guaira (met 
als eindbestemming Caracas) 
en Puerto Cabello. De post

^^AA/VXAOÖ/UV? 

Geheel boven: een serie Todd en Jesurunzegels met het schip de Honßeur, getand bij Waterlow of Sons in Engeland. 
Daaronder, nog een serie, maar nu gedrukt in Caracas (Venezuela) en voorzien van een opvallende 'zaagtandmg'. 

Ongetande Todd en Jesurunzegel (type 
'Honfieur') van een halve Reaal. 

Stukken uit Venezuela die met 
Todd en jesurunzegels waren 
beport, werden in de plaats van 
verzending dus zowel met het 
scheeps of firmastempel als 
met het officiële poststempel 
ontwaard. Het port bedroeg 
een halve Reaal voor een brief 
of krant tot 20 gram en 2 Reaal 
voor brieven ofkranten boven 
20 gram tot maximaal 50 gram; 
deze tarieven hebben vermoe
delijk betrekking op het traject 
VenezueiaCuragao v.v. 
Dat de zegels met officiële 
poststempels werden ontwaard, 
toont aan dat we hier met echte 
postzegels te maken hebben. Op 
dit punt kan ook verwezen wor
den naar de rapportages van Th. 
W. Hall (voorzitter van Royal Phi
latelie Society in Londen), naar de 
vierde catalogus van Gray, naar 
de vermeldingen in de studies 
van Moens en in diens catalogi 
(de voorloper van de huidige 
NVPHcatalogus) en naar wat 
Michel, Yvert&, Tellier en Stanley 
Gibbons hierover in hun catalogi 
meedelen. Er is dus absoluut 
geen sprake van maakwerk om 
verzamelaars om de tuin te lei
den en het gaat al evenmin om 
particuliere uitgiften! 

VERGELIJKBARE EMISSIES 
Gezien het feit dat de Todd en 
Jesurun zegels al vanaf 1864 in 
gebruik waren, kunnen we met 

een gerust hart vaststellen dat 
het hier om klassieke zegels 
gaat, zegels die vergeleken kun
nen worden met uitgiften van 
vergelijkbare aard. 
Ik geef^enkele voorbeelden van 
uitgiften die door de officiële 
catalogi van de betrokken landen 
worden vermeld als emissies 
die gelijkwaardig zijn aan de 
klassieke zegels van diezelfde 
landen: 

 de zegels van de Pacific Steam 
Navigation Company in Peru 
(de verbinding tussen Lima en 
PortCallos); 

 de SS Lady Mac Leodzegels 
van Trinidad (de verbinding 
tussen Port of Spain en San 
Fernando); 

 de zegels van de Donau 
Dampschiffahrt Cesellschafi 
in Oostenrijk (de verbinding 
tussen Passau en Odessa; de 
maatschappij beportte en ver
voerde alle buitenlandse post 
uit Roemenië; de eerste twintig 
zegels van Roemenië konden 
alleen voor binnenlandse post 
worden gebruikt) 

 de zegels van de Suez Canai 
Steamship Navigation Co. I n 
Egypte; 

 de zegels van Hapaglloyd
dienst in Duitsland; 

 de zegels van de BuenosAires
dienst in Argentinië. 

Terug naar het onderwerp van 
deze bijdrage. We hebben 
vastgesteld dat in de periode 
van 1864 tot en met 1870 de 
verbinding werd uitgevoerd door 
de firma J.A. Jesurun & Zoon in 
Cura9ao. De meeste schepen 
van deze maatschappij waren 
in het scheepvaartregister van 
Curai;ao ingeschreven; het ging 
dus om Curagaose, c.q. tot net 
Koninkrijk der Nederlanden 
behorende schepen). Vanaf 
1866 had de maatschappij de 
postconcessie het recht om 

zowel de Todd als Jesurunzegels 
te gebruiken ter voldoening, c.q. 
vergoeding voor de door haar 
uitgevoerde postale diensten. 
Dit alles in ogenschouw nemend 
kunnen we hier vaststellen dat 
de Todd en Jesurunzegels pos
taal en filatelistisch gezien onder 
Curagao vallen en als zodanig 
dus ook gecatalogiseerd dienen 
te worden onder het hoofdje 
Curagao in de Nederlandse 
postzegelcatalogus. 

BELEID NVPHCATALOGUS 
We zouden hier dan ook de 
vraag kunnen stellen: waarom 
worden deze zegels nog steeds 
niet in de NVPHcatalogus ver
meld? Ook een aantal eerdere, 
verwoede pogingen van de wel
bekende filatelist P.C. Korteweg 
(onder andere al in 1928) heefl: 
niet mogen baten. 
Het antwoord op de gestelde 
vraag ligt voor de hand: onbe
kend maakt onbemind. Het 
zal duidelijk zijn dat het aantal 
brieven dat van Venezuela en 
Curasao via St. Thomas naar het 
Caribisch gebied, Nederland en 
andere Europese bestemming 
werd gezonden aanzienlijk moet 
zijn geweest. Desondanks zijn 
helaas maar enkele stukken, 
en zeker niet alle in een goede 
conditie, bewaard gebleven. 
Gebruikte exemplaren van de 
eerste (ongetande) Robert Todd/ 
Jesurunserie zijn bijvoorbeeld 
zeer schaars omdat deze zegels 
eigenlijk uitsluitend voor kran
tenbandjes werden gebruikt. Bij 
het losscheuren van de bandjes 
gingen de zegels doorgaans 
verloren. Ook zal duidelijk zijn 
dat het na ruim 130 jaar niet een
voudig is om nog exemplaren 
van (poststukken met) Todd/Jes
urunzegels te pakken te krijgen. 
Dit houdt echter niet in dat 
het ook onmogelijk is: de ware 
verzamelaar zou er een mooie 
uitdaging in moeten zien om de 



A n 

- 4 Centavos zwart op blauw 
papier 

Er zijn bij beide typen plaatfou-
ten bekend, onder andere in 
de boeggolf van het afgebeelde 
schip. Er zijn ook vervalsingen 
bekend, waarbij de buitenste lijst 
niet geheel aansluit en onregel
matig is; verder kunnen de stip
pen/punten ontbreken achter 
Packet en St. Thomas. 

De Todd/Jesurun Reaalzegels 
De Reaalzegels van Todd/Jes-

Twee voorbeelden van het gebruik van de Todd- en Jesurunzegel van twee Realen 'op stuk'. De bovenste brief werd verzonden 
naar Santander (Spanje), ae onderste naar Bordeaux (Frankrijk) 

zegels te pakken te krijgen. Dat 
vergt zeker enig speurwerk: ze 
kunnen op veilingen (ook die op 
het internet) opduiken, in de re
guliere handel, in rondzendboek-
jes, op ruildagen en ga zo maar 
door De zegels worden overi
gens geregeld tegen doorgaans 
heel billijke inzetten op veilingen, 
bij de bekende veilinghuizen, te 
koop aangeboden. 

DE POSTZEGEIS-ZELF 
Het wordt tijd om de zegels-zelf 
eens wat nader te bekijken. 

De Todd/Jesurun-
centavoszegels 
Laten we beginnen met de eerste 
emissie van Robert Todd uit 
1863, clifi niet waarden in cen-
tavos. Deze zegels zijn schaars, 
maar ze zijn in postfrisse staat 
zeker niet onvindbaar. Zoals ik 
al schreef zijn deze zegels ge
stempeld echter zeer zeldzaam: 
er zijn slechts enkele exemplaren 
bekend. Dit komt doordat de 
postzegels voornamelijk voor het 
frankeren van drukwerk en kran
ten werden gebruikt. Ze onder
gingen hetzelfde lot als meeste 
Krantenzegels: ze kwamen in de 
prullenbak terecht. 
De zegels werden in opdracht 
van Robert Todd, vermoede
lijk bij Felix Rasco te Caracas 
(Venezuela), in vellen van vijf bij 
vijf zegels gedrukt, in steen

druk. We onderscheiden hierbij 
zegels waarvan het waardecijfer 
is gevuld met een horizontale 
arcering en zegels met een open 
waardecijfer. 

Zegels met gearceerd waardecijfer. 

- /4 Centavo zwart op wit papier; 
- Vz Centavo grijs op wit papier; 
- 1 Centavo zwart op roze papier; 
- 2 Centavos zwart op blauw 

papier; 
- 2 Centavos zwart op groen 

papier; 
- 3 Centavos zwart op geel of 

bruinoranje papier; 
- 4 Centavos op blauw papier 

(van deze zegel is tot dusver 
geen enkel exemplaar bekend!) 

De hierboven vermelde zegels 
werden door Robert Todd 
(oktoben863 tot en met febru
ari 1864) en J.A. Jesurun (vanaf 
maart 1864) gebruikt. Ze werden 
in opdracht van J.A. Jesurun & 
Zoon in 1865 herdrukt m velletjes 
van viermaal zes zegels met 
open waardecijfer. 

- Vz Centavo zwart op wit papier 
- 1 Centavo zwart op lila papier 
- T Centavo zwart op crème

kleurig papier. 
- 2 Centavos zwart op blauw 

papier 
- 3 Centavos zwart op geel 

papier 

urun werden begin 1864 in 
opdracht van J.A. Jesurun &, 
Zoon bij Waterlow & Sons in 
Londen gedrukt. Voor de zegels 
werd hetzelfde papier gebruikt 
als dat voor de (ook bij Water
low gedrukte) zegels van Brits 
Guyana met het watermerk T.H. 
Sanders. DeTodd/Jesurunzegels 
werden in velletjes van l o bij TO 
zegels vervaardigd, op papier 
met lichtgele gom en met de 
zegels een afbeelding van het 
SS Robert Todd. Bij de eerste 
oplage was de tanding 9>4xno, 
de tweede oplage - die op dun
ner papier werd gedrukt - kreeg 
tanding 12/4x13; de kleuren van 
de tweede druk zijn matter dan 
die van de eerste. 
De tekst op de Reaalzegels 
verschilt van die op de zegels 
met waarden in centavos. St. 
Thomas werd nu gespeld als 
San Tomas (Spaans/Papiaments 
voor Sint Thomas) en het woord 
paquete werd gebruikt in plaats 
van packet. Waarschijnlijk is men 
gedwongen door de geldont
waarding (lees: inflatie) overge
stapt van centavos op Realen. 
De zegels met waarden Realen 
werden in de hiervoor vermelde 
tandingen en met de navolgende 
waarden en kleuren gedrukt: 

- Vi Reaal blauw (voor post van 
Sint Thomas naar Curagao, 
La Guiara en Puerto Cabello); 

- /4 Reaal rood (voor post van 
La Guaira, Puerto Cabello en 
Curagao naar Sint Thomas); 

- 2 R ealen geel (voor post van 
Sint Thomas naar Curasao, 
La Caira en Puerto Cabello). 

- 2 Realen groen (voor post van 
La Guaira, Puerto Cabello en 
Curasao naar Sint Thomas). 

Elk zegelwaarde werd met een 
vooropgezet doel tegelijkertijd 
gedrukt in twee kleuren, ledere 
kleur mocht namelijk slechts 
in één vaarrichting worden 
gebruikt. De Reaal had in Sint 
Thomas ten opzichte van de 
Amerikaanse dollar namelijk 
een andere (hogere) wisselkoers 
dan in de andere havens. Door 
het gebruik van de verschillende 
kleuren werd misbruik en spe
culatie met de lagere Reaalkoers 
in de Venezolaanse havens 
voorkomen. 

NOODUITGIFTE 
Wat de uiteindelijke aanleiding 
was is niet duidelijk, maar men 
vermoedt dat de tweede zending 
zegels die bij Waterlow & Sons 
werd besteld niet op tijd is 
aangekomen of zelfs verloren is 
geraakt. Jesurun was hierdoor 
genoodzaakt een nood uitgifte te 
laten vervaardigen bij de firma 
Felix Rasco in Caracas. Deze 
zegels werden vervaardigd in 
vlararuk en ze komen al voor 
op poststukken van 14 mei 
1865, met als eindbestemming 
Bordeaux en Calais. Ze werden 
voorzien van zogenoemde zaag-
tanding in de volgende perfora
tiematen: 9>2Xio, 10x9, iO/4xio, 
io>2Xio>2en lO/^xg. 
De druk van Rasco is duide
lijk verschillend van die van 
Waterlow: ze is grover en 
onnauwkeuriger Zo hebben de 
meeste zegels onduidelijke of 
zelfs geen wolken, er is sprake 
van een slecht weergegeven zee 
(golfslag) en verder is de 'q' van 
Paquete vaak onduidelijk. De tan
ding van deze zegels is (bijna) 
nooit gaaf Voor de volledigheid 
moet nog worden vermeld dat 
van deze zegels enkele (heel 
zeldzame) ongetande exempla
ren bestaan; waarschijnlijk gaat 
het hierom drukproeven. 

REAALZEGEIS MET DE FIRMA
NAAM J.A. JESURUN & Z 
In 1868 ontving de firma J.A. 
Jesurun & Zoon de eerste 
Reaalzegels die bij Waterlow & 
Sons waren gedrukt met een af 
beelding die de Honßeurvarend 
van rechts naar links laat zien. 
Onder het schip is in gotisch 
schrift de tekst j./AJ. geplaatst, 
daarna een cursief gezette 'T in 
cursief en daaronder het woord 
Curagao in normaal schrift. Aan 
de buitenzijde van het cliché 
werden (getande) golflijntjes 
aangebracht. 
De zegels werden in de na
volgende waarden, kleuren en 
tandingen gedrukt: 
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De J A.J.BlZ -zegels van een halve Reaal (groen) en twee Realen (rood), links tanding 10, rechts tanding 12'^. 

Vi Reaal groen in de tandingen 
12/4,11/4 en l o (kleine gaten); 
2 Realen rood in de tandingen 
i2>i, i i ]4 en 10 (kleine gaten). 

Tanding i i /4 is het moeilijkst 
te vinden, tanding 10 is het 
kortst in gebruik geweest en is 
dus gebruikt/gestempeld weer 
zeldzaam. 
De afstempeling van de hier-

werd vaak een gigantisch stem
pel met de in gotische letters 
geplaatste tekstJ/A/ejZ gebruikt. 
Voorts komen op veel zegels en 
poststukken lokale afstempelin
gen voor, met door de posterijen 
gebruikte officiële poststempels. 
Ook werden wel blauwe, ovale 
stempels gebruikt die afkomstig 
waren van de scheepvaartagen
ten voor de Jesurun-schepen 

op St. Thomas, La Guaira en 
Curagao: Cameron Macauly &. 
Co, John Nölting &. Co. en S.E.L 
Mad uro Co. 

WEL OF GEEN VERMEIDIKG? 
Uit voorgaande valt op te maken 
dat de NVPH de verzamelaar 
van zegels van Nederland en de 
Overzeese Gebiedsdelen in feite 
tekort doet door de Todd- en 

y^yj^y^^ 

f. / / - ^ ^ L^!^^ ± 
boven vermelde zegels met 
Reaalwaarden verliep over het 
algemeen als volgt. 

In Venezuela: 
Voor de ontwaarding in Venezu
ela werd het rondstempel Correos 
Caracas o^ Correos La Cuaira met 
dag en maand in het midden 
(geen jaartal) gebruikt. Ook het 
stempel F. Va. Adm. wordt naast 
het stempel Correos La Cuaira op 
poststukken aangetroffen. 

Op St. Thomas: 
Op St. Thomas werd ca. 90 
procent van de zegels met pen 
vernietigd; dat gebeurde door 
middel van een kruis, een golflijn 
of door een ontwaarding met 
de letters RT [Robert Todd). Ook 
zijn er afstempelingen met het 
poststempel St. Thomas en 
een zogenoemd 'stom stempel 
bekend 

Op Cura9ao: 
Voor de ontwaarding op Curagao 

Poststukken metj AJ.i^Z.-zegels. Boven een brief, gefrankeerd met drie zegels van 
een halve Reaal, onder een poststuk met een exemplaar van de zegel van 2 Realen. 

Jesurunzegels niet in haar cata
logus te vermelden. Postaal en 
fiiatelistisch gezien behoren deze 
zegels gewoon bij de emissies 
van Curasao. 
Het gaat hier om een interessant 
verzamelgebied, waarvan alle ins 
and outs nog niet bekend zijn en 
waarvoor aanvullend onderzoek 
dus heel nuttig kan zijn. Geluk
kig valt er - als u er de moeite 
en het speurwerk voor over hebt 
- voldoende matenaal tegen een 
best redelijke vergoeding op de 
kop te tikken. Geen enkele reden 
dus om het niet te doen. Dat is 
dan ook de wens waarmee ik 
deze bijdrage besluit. Ik hoop 
dat de informatie die in dit artikel 
verstrekt wordt - een samenvoe
ging van al bekende, maar ook 
nieuwe feiten over dit interes
sante verzamelgebied - u ervan 
overtuigd heeft dat de Todd- en 
Jesurun-postzegels wel degelijk 
als volwaardig postaal materiaal 
te beschouwen valt en dat het 
dus ook tot het verzamelge
bied 'Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen' dient te worden 
gerekend. 

Bronnen: 
The Jesurun Issue of the Paqete 
Locals of La Cuaira i86g/i8yo. 
Printed for private circulation; 
1914. 
Studie van de postzegels van 
La Guaira-Curagao door P.C. 
Korteweg, 14 februari 1928. 
Persoonlijke aantekeningen 
met betrekking tot de Todd- en 
jesurun-postzegels van S.A.L 
Maduro; omstreeks 1955. 
Beursen Nieuwsberichten (Cura
sao) d.d. 24 ianuan 1955. 
The Venezuelan St. Thomas 
Packet Services 18201880 door 
Roberte. Stone F.R.P.S.,L. 
A Postal History of Curasao door 
Frank W. julsen en A.M. Benders. 
De Nederlandse Scheeppost (deel 
II, 'Het Westen) door Claude 
Delbeke. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2007 
(verschijnt begin juni 2007) 
moeten uiterlijk op i mei 
2007 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip
per 2,1276 BP Huizen of per 
e-mail (philatclie@tip.nl). 

tET OP! in juli verschijnt 
Filatelie niet; meldingen 
van evenementen die in de 
maand juli worden georga
niseerd, kunt u dus het beste 
vóór I mei 2007 opgeven, 
zodat ze in het juninummer 
kunnen worden geplaatst. 

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

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
6 en 7 april: 
Gouda. Bnepcnbeurs, veer
tiende internationale beurs 
voor poststukken en postge-

.^ schiedenis. De Mammoet, 
° Calslaan. Ca. 35 handela-
o. renstands, speciale Franse 
_. gepersonaliseerde zegel, 
^ kleine expositie Frankrijk. 
°- Openingstijden: op vrijdag 
^ 6/4 van II tot 17 uur en op 
— zaterdag 7/4 van 10 tot 17 
\^ uur. Inlichtingen: info@ 
2 briEuenbeurs.com 
^ 27, 28 en 29 april: 

Sommelsdijk/Middelharnis. 

2111 Deltajïla 2007, nationale ten-
0 0 toonstelling georganiseerd 

door de verenigingen van 
regio 7, ter gelegenheid van 
honderd jaar georganiseerde 
filatelie in zuidwestelijk Ne
derland. Categorieën i en 2, 

eenkader, open klasse, jeugd. 
Tevens Dag van dejeugdjilate-
lie. De Staver, Olympialaan 
32, Sommelsdijk. Openings
tijden: op vrijdag 27/4 van 18 
tot 22 uur, op zaterdag 28/4 
van 10 tot 18 uur en op zon
dag 29/4 van 10 tot 16 uur. 
Inschrijven vóór 1 december 
2006 bij M.A.C.M. van den 
Ende, Wouwsestraat 36a, 
4611 PM Bergen op Zoom, 
telefoon 0164-243591 of per 
e-mail an.beijer(a)planet.nl 
15 en 16 september: 
Helmond. ProPhil 2007, 
tentoonstelling georgani
seerd door postzegelvereni
ging 'De Helm', Helmond 
en omstreken. Thema: 
'Industrieel erfgoed' (andere 
onderwerpen welkom) Ca. 
285 kaders. Klassen: wed
strijdklasse 3, propaganda, 
jeugd, eenkader, open klasse 
en voordrukalbumbladen. 't 
Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
Openingstijden; op zaterdag 
15/9 van II tot 17 uur en op 
zondag 16/9 van 10 tot 16 
uur. Informatie: H. Vogels, 
telefoon 0492-523864 of per 
e-mail: j.uo3els2g(3)clicllo.nl 
10 en II november: 
Amsterdam. Amsterdam 2007, 
postzegeltentoonstelling 
georganiseerd door de Dag 
van de Postzegel Arasterdam. 
Huygens College, 2e Con-
stantijn Huygensstraat 31. 
Categorieën 2 en 3, met een
kader-, jeugdklasse en pro-
pagandainzendingen. Ook 
inzendingen op voordrukal-
burabladen/catalogusinzen-
dingen. Openingstijden: op 
zaterdag lo/ii van 10 tot 17 
uur en op zondag ii/ii van 
10 tot 16 uur. Verkoop van de 
envelop Dag van de Postzegel 
(bestellen kan ook bij onder
staand emailadres), hande
laren, tombola, stuiverhoek. 
Toegang en catalogus gratis, 
parkeren op zondag gratis. 
Deelnameformulieren en 
informatie bij J.C.van der 
Bijl, telefoon 020-4974024 of 
bij de heer M.M. Kleij, email 
martinus6i@hctnet. nl 
23,24 en 25 november: 
Veldhoven. Kempenjila 2007, 
tentoonstelling in de catego
rieën 2 en 3 ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan 
van de postzegelclub Groot 
Veldhoven. Sporthal Kempen 
Campus, Knegselseweg. 
Inzendingen in de catego
rieën I en 2, voordrukalbum-
klasse, catalogusverzame
lingen, jeugd, propaganda. 
Openingstijden: onbekend. 
Inlichtingen: mevr. H. 
Schalks, Zandhei 25, 5508 
WS Veldhoven, telefoon 
040-2536511, e-mailj.enh. 
scholkscffiplonet.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

6 april: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
7 april: 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 

Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43,10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wherae, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,13-16. Telefoon 
0162-432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
Wapenveld. Senioren 
Inloopcentrum, Nachte
gaalweg 48,13-17. Telefoon 
038-4479883. 
Wierden. Het Anker, 
Wilhelrainastraat 28,10-16. 
Telefoon 0546-571164. 
8 april: 
Anna-Paulowna. Centrum 
Veerbrug, Spordaan 21, 9.30-
13. Telefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-college, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-602436. 
9 april: 
Den Haag. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
II april: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
v.d. Madeweg i, 14-16. Tele
foon 071-5895337. 
14 april: 
Dronten. De Open Hof, 
Copernicuslaan (t.o. bussta
tion), 13.30-16.30. Telefoon 
0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. R.K. Kerk, 
12.30-16.30. Telefoon 0228-
582298. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-16.30. 
Telefoon 033-4943220. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
06-15224937. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Julianastraat 8,10-16. 
Telefoon 0547-363000. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
10-16. Telefoon 06-
54344840. 
15 april: 
Echt. Sint Joris, Cypresstraat 
58, g.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Kerkrade-Holz. Cathari-
nahoes, Lambertistraat 12, 
14-16.30. Telefoon 045-
5415088. 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,10-16. Telefoon 030-
6063944. 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
10-12.30. Telefoon 0224-
298416. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.30-12.30. Telefoon 0413-
367786. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-

kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 10-13. 
19 april: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 
20 april: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen-
laan, 14-16. 
Rotterdam-Zuid. De Laren-
kamp, Slinge 303,11-17. 
Telefoon 010-4654941. 
21 april: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,10-16. 
Telefoon 0297-343885. 
Almere-Haven. De Meer
gronden, Marktgracht 65,10-
16. Telefoon 036-5341427. 
Assen. Marktzicht, Van Rje-
beekstraat 5,10-16. Telefoon 
033-4943265-
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
48,13.30-17. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6,9.30-13. Telefoon 
0297-289322. 
Neede. De 01de Mölle, 
Diepenheimseweg2i, 10-16. 
Telefoon 0545-272543. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10-16. 
Telefoon 06-24432140. 
Roermond. Internationale ruil-
iag. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 10-16. Telefoon 0475-
321179. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,10-16. Telefoon 
0521-515835. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,10-16. 
Telefoon 0318-552206. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29,10-16. Telefoon 
040-2534002. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
22 april: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar-
Noord, Arubastraat 6, 9-12. 
Telefoon 0227-542286. 
Bilthoven. Filatdistische 
contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16. Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur). 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat46a, 10-16. 
Telefoon 020-6009922. 
Etten-Leur. De Nobelaar, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Ewijk. Heumeshof, Klap
hekstraat 4A, tijden onbe
kend. Telefoon 0487-521697. 
Helmond (Stiphout). MFC, 
Dorpsstraat 38,10-16. Tele
foon 0492-539339. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-3271979. 
Weert. SG Philips van Home, 
Werthastraat I, 9.30-15.30. 
Telefoon 0495-533862. 
23 april: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
de Bruïneweg 272,19.30-22. 
Telefoon 024-3974654. 
27 april: 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 

28 april: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Enkhuizen. IJsselzand, 
Anjerstraat i, 13-17. Telefoon 
0228-513450. 
Enschede. Lindenhof, Van 
Leeuwenhoekstraat 215, 
tijden onbekend. Telefoon 
0547-272249. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Noordwijk-Binnen. Het Vin-
kenhof, Vinkenlaan 2,10-16. 
Telefoon 071-3614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Telefoon 0475-321179. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
29 april: 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 
2 mei: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30-
17. Telefoon 071-3614198. 
5 mei: 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,12-17. Telefoon 040-
2263192. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,13-16. Telefoon 
0162-432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
6 mei: 
Eindhoven. Hotel Van der 
Valk, Aalsterweg 322,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Obdam. De Brink, 9-12. 
Telefoon 0226-452047. 
10 mei: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 

POSTZEGELVEILINGEN 
18 en 19 mei: 
Nieuwegein. MPO, Indu
strieweg 29, 3401 MA IJssel-
stein, telefoon 030-6063944, 
fax 030-6019895, e-mail 
ueihnfl@mpo.nl, website www. 
mpo.nl 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

13 april: 
Mooi Nederland 2007 (Leer
dam) ; velletje, 5X 44 cent. 
18 april: 
200 jaar Predikaat Koninklijk; 
velletje, ix 6.45 euro. 
imei: 
Bloemetjes cadeau; velletje, 8x 
44 cent en 2X 88 cent. 
21 juni: 
Zomcrbomen; velletje, lox 
44 cent. 

Wijzigingen uoorbehouden 

mailto:philatclie@tip.nl
http://briEuenbeurs.com
mailto:ueihnfl@mpo.nl
http://mpo.nl
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HET NEDERLANDSE STEMPELFRONT 
IS VOLOP IN BEWEGING 
Meer bewegen is een advies 
datje tegenwoordig elke dag 
hoort of leest. Een gezond 
advies. TNTPost lieeft 
hetzelfde bedacht door vanaf 
oktober 2006 proeven te 
nemen met een nieuw soort 
poststempels. De bekende 
stalen poststempels (de 
zogenoemde cilinderbalkstem-
pels die door de firma Raab in 
Duitsland worden gefabri
ceerd) voldeden al langere 
tijd niet meer. Het onder
houd van de stempels liet 
steeds meer te wensen over, 
ze waren onhandig aan de 
balie en als ze omvielen wer
den te behandelen stukken 
en formulieren besmeurd 
met de zwarte stempelinkt. 
Ook het verzetten van de 
datum en de uren ging 
steeds moeizamer, doordat 
radertjes vast kwamen te 
zitten. De stempels waren 
soms zó vuil, dat er geen dui
delijke afdrukken meer mee 
te maken waren. Vroeger 
werden de stempels geregeld 
met petroleum schoonge
maakt, in een apparaat met 
borstels aan een draaihandel. 
Zo konden alle inktresten 
goed worden verwijderd. 
Maar waar zijn dergelijke ap
paraten nog te vinden? Zeker 
niet bij de nieuwe postagent
schappen die tegenwoordig 
TNT Postminkel heten. 

Voorbeelden van de zogenoemde 
cilmdcrballötempels, gefobnceerd 

door de Duitse jirma Raab. 

Om deze problemen op te 
lossen greep men terug op 
het vertrouwde concept van 
de zelfinktende stempels, 
die gebruik maken van een 
stempelkussentje dat als dat 
nodig is kan worden vervan
gen door een vers exemplaar. 
Zulke stempels werden wel 
eens gebruikt bij speciale 
gelegenheden, waarbij dan 
een rubber stempel ingezet 
of opgeplakt werd. Maar die 
Stempelapparaten waren erg 

Stempel 'nieuuie stijl' met de ken
merkende oranje TNTPost-knop, 

zwaar dus onhandig aan de 
balie. Toch is TNT er nu toe 
gekomen om zulke stempels 
te gaan gebruiken. Ze zijn 
lichter, want bepaalde onder
delen - zoals de stempelknop 
- zijn van kunststof gemaakt. 
Gekozen werd een stempel 
van Colop met verwisselbaar 
inktkussen. De afdrukken 
die hiermee gemaakt worden 
tonen een kroontje, de tekst 
TNT Post, de plaatsnaam 
(kantoornaam) en - indien 
noodzakelijk - de straat waar 
de postvestiging te vinden is. 
De datum kan heel eenvou
dig worden verzet, zonder de 
handen vuil te maken. 

Een nieuw poststempel 
invoeren gaat niet zomaar; 
daar gaat een heel proces aan 
vooraf Op 24 kantoren, ver
spreid over het gehele land 
waren tussen oktober 2006 
en februari 2007 proefstem-
pels in gebruik, bij de kanto
ren in de tabel hieronder. 

Ook het hoofdkantoor van 
TNTPost aan de Haagse 
Prinses Beatrixlaan beschikte 
over een dergelijk stempel. 
De diameter van de proef-
stempels was nog vrij groot: 
42 millimeter. De lege vlak
ken in de stempels bleken 
toch door het inktkussen te 
worden geraakt, waardoor 
ontsierende vlekken ontston
den. De postvestigingen die 
nu op proef een Colop-stem-
pel gebruiken, krijgen te 
zijner tijd een model met een 
iets kleinere diameter (37 
millimeter), waardoor dat 
euvel niet meer zo gemakke
lijk zal optreden. Ook wordt 
de buitenrand dikker (zie de 
afgebeelde briefkaart). 

NieuuieTNTPost-stempels uan 
Poeldijk en Honselersdijk. 

Briefkaart met een stempelafdruk met het dcpnitieue ontwerp. 

Een kijkje in de stempelfabnek m Elndhouen: het oranje oî til 

Voorafgaand aan de inge
bruiknemingvan de proef-
stempels werd van gedachten 
gewisseld over het ontwerp. 
Aanvankelijk stond de plaats
naam boven het TNTPost-
logo; ook werden ontwerpen 
gemaakt met de postcode in 
plaats van de straatnaam. 

Uiteindelijk zullen de 
vertrouwde stalen stempels 
geheel uit beeld verdwijnen. 
Eerst krijgen alle TNTPost-
winkels de nieuwe stempels, 
daarna de Postkantoren en 
dan de Businessbalies. Het 
definitieve ontwerp ziet er 
zo uit: 

Diuerse stempeiontwerpen. 

Alkmaar 
Amersfoort 
Amsterdam 
Arnhem 
Assen 
Beek Ubbergen 
Beverwijk 
Dodewaard 
Geleen 
Groningen 
Groningen 
Harderwijk 

Frederik Hendriklaan 
Zonnewijzer 
Scheldestraat 
Kroonse Wal 
Nobellaan 
Waterstraat 
Plantage 
Molenpad 
Bloemenmarkt 
Meeuwerderweg 
Zuiderweg 
Nassaulaan 

Honselersdijk 
Kampen 
Maartensdijk 
Opperdoes 
Poeldijk 
Rotterdam 
Stramproy 
Tilburg 
Udenhout 
Ulvenhout 
Weert 
Zwolle 

Dijkstraat 
Penningkruid 
Maertensplein 
Noorderpad 
Voorstraat 
Westerstraat 
Kerkplein 1 
Burg. Van de Mortelplein 
Tongerloplein 
Chaamseweg 
Kruisstraat 
Hogenkampsweg 

De foto geheel bovenaan 
deze pagina toont de hal van 
de stempelfabriek in Eind
hoven, waar alle stempels 
zullen worden vervaardigd. 

Zo blijft het verzamelen 
van stempelafdrukken best 
interessant en in volop in 
beweging! 

Met dank aan Cees Janssen en 
Jan Arts (TNT Post) 
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FILATELIE IN HET 
DERDE RIJK 

'Deutsche, sammelt deutsche Marken! 
D O O R T H O M A S L E E F L A N G 

De Duitse auteur, historicus en filatelist Hans Meyer is van 1926. Tachtig jaar is hij 

nu. Op zijn werktafel  en op die van ondergetekende  ligt, beschenen door een Bau

hauslamp, een door hem geschreven boek dat de eretitel standaardwerk verdient: Die 

Philatelie im 'Dritten Reich'. 

Van zijn zevende tot z'n negen
tiende, van 1933 tot 1945, leefde 
Hans Meyer in het Crootduitse 
Rijk. Hij heeft het twaalf jaar, 
147 maanden om precies te 
zijn, bewoond en maakte er de 
opkomst, de dictatuur en de on
dergang van het nationaalsocia
lisme van nabij mee. Als puber, 
en daarna als jongeman, kende 
hij de verplicht te vieren feest
en gedenkdagen waarmee de 
NSDAP de eenheid van Staat en 
Partij er bij het volk inhamerde. 
Wie zulke festiviteiten negeerde, 
zo weet Meyer, werd als antinati
onaalsodalist beschouwd, als 

'vijand'. Met alle gevolgen van
dien. Er werd dus gejubeld op 30 
januari {Tag der Machtergreifung), 
op 24 februari {Verl<ündung des 
Parteiprogramms), op ^6 maart 
{Heldengedenldag), op 20 april 
(Führers Geburtstag), op i mei 
{Tag der nationalen Arbeit), op 
21 juni {Muttertagen Sommer

sonnewende), begin sptember 
{Reichsparteitage in Neurenberg), 
op 9 november {Gedenktag der 
Gefallenen der Bewegung). 

DWAAS 
Hans Meyer beschrijft in 
vierhonderdvijftig bladzijden 

gedetailleerd hoe de filatelie zich 
'onder Hitler' ontwikkelde en 
hoe verzamelaars en handelaren 
zich noodgedwongen aanpas
ten aan de omstandigheden. 
Tegelijkertijd kan Die Philatelie im 
'Dritten Reich', dat is opgedeeld 
in vijf lange hoofdstukken, als 
naslagwerk Eigentijdse Geschie
denis worden geraadpleegd. Het 
toont onder meer aan hoe dwaas 
het was dat Hitler zijn partij een 
'nationaalsocialistische arbei
derspartij' noemde. De NSDAP 
was niet socialistisch en bestond 
evenmin uit arbeiders. In het 
personenregister zonder feilen 

komen ze allemaal voor: 'media
tycoon' Alfred Hugenberg, de 
door moord aan zijn eind geko
men leider van de paramilitaire 
SA Ernst Röhm, de megalomane 
architect van betonnen 'totaal
kunstwerken' Albert Speer, de 
zich altijd hees schreeuwende 
propagandaminster Joseph 
Goebbels, de gedistingeerde 
directeur van de Rijksbank Hjal
mar Schacht en vanzelfsprekend 
de chef van de 'Reichspost', Wil
helm Ohnesorge, die het als zijn 
taak zag die Deutsche Reichspost 
zu einem zuverlässigen Instrument 
der nationalsozialistischen Führung 
zu mache'. 
Toch zijn de meeste namen 
in het register ons onbekend. 
Zoals die van Philip Kosack en 
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Em greep mi watfilatelisten 
zoal in hun collecties konden 
opnemen stempels met teksten 
als jeder Volksgenosse Rund
funkhörer', 'Und Ihr habt doch 
gesiegt', 'Am io Apnidem 
Fuhrer Dein "Ja"' (gebruikt 
in Neurenberg, 'Stadt der 
Reichsparteitage') en zoiets 
onschuldigs als 'Besucht das 
Hons-Momatal' Ook afgebeeld 
de bekende 'Hitler-Blocke' met 
de in de huidige tijd nogal pathe
tisch aandoende slogar) van de 
Fuhrer 'Wer em VOIK retten will, 
kann nur heroisch denken' 

Postkarte 

r GcbaudflFil Stockwerk oder PomdiUcB^dinu 

Henry Stolow uit Berlijn en Jakob 
Littner uit München, joodse 
postzegelhandelaren die zoals 
destijds te doen gebruikelijk 
al gauw 'onteigend' werden. 
De prachtige zaak van Kosack 
aan de Burgstraße, voortgezet 
dooreen 'Arische' filatelist, 
werd in 1945 door Britse en 
Amerikaanse bombardementen 
totaal verwoest, waardoor een 
grote hoeveelheid interessant 
materiaal, waaronder zeldzame 
vervalsingen en proefdrukken, 
voorgoed verloren ging. 

TOETSEN 
Behalve de erudiete manier 
waarop Hans Meyer zijn studie 
opzette (hier kun je, zonder je 
aan gewichtigdoenerij te bezon
digen, werkelijk spreken van een 
magnum opus) is ook de uitvoe
ring en opmaak van het boek 
perfect. Een boek zoals een boek 
behoort te zijn. Die Philatelie im 
'Dritten Reich' is op hoogwaardig 
papier gedrukt, het is keurig 
gebonden, bevat een leeslint en 
is gehuld in een stofomslag. Elke 
bladzijde bevat zoveel informa
tie, dat een allesomvattende 
recensie - zoals die mogelijk is 
bij het genre fictie - hier niet toe 
te passen valt. Wie het boek op 
een willekeurige plek openslaat 
en begint te lezen, moet het 
na een paar bladzijden alweer 
dichtslaan om de aangereikte in
formatie te toetsen aan de eigen 

kennis van de filatelie en die van 
het Derde Rijk in het bijzonder. 
Om maar iets te noemen: nazi-
propagandastempels. Ze zijn 
allemaal in woord en beeld in 
Meyers boekte vinden: in 1939 
en 1942 werden de enveloppen 
gesierd door de waarschuwing 
Denk immer daran: Feind hört 
mit; in 1939 en 1940 moest de 
sloganjeófer Dienst am Vaterland 
stählt unsere Kraft een hart onder 
de riem steken; in 1942 was het 
parool Erst siegen - dann reisen. 
Et cetera. 

MONOLOOG 
Hans Meyer gaat als deskundige 
gids diep in op de materie. Al 
heeft het boek een academisch 
niveau, hij schuwt niet de suc
cesrijkste Duitse film van het 
jaar 1937 te noemen. In Hitlers 
favoriete bioscoop UFA Palast 
am Zoo ging op 15 juli in Berlijn 
Der Mann, der Sherlock Holmes 
warm première. Hans Albers 
en Heinz Rühmann worden als 
pseudo Holmes en Watson door 
de Franse politie belast met het 
opsporen van de dief of dieven 
van de vier exemplaren van de 
Blauwe Mauritius die op de 
Wereldtentoonstelling in Parijs 
werden tentoongesteld. Zo'n 
rond vier postzegels draaiende 
rolprent is bijna een trivialiteit in 
vergelijking met Meyers verslag 
van een bijeenkomst in 1938 van 
Adolf Hitler met Speer, Bormann 

(secretaris van Hitler), Ohnesor
ge en Hoflrnann (fotograaf van 
Hitler) waarbij over het 'Kultur
fonds' van de Führer gesproken 
zou worden. Zoals altijd stak 
Hitler een monoloog af, waarbij 
hij ditmaal ernstig mopperde 
over het gebrek aan financi
ële middelen ten behoeve van 
voorgenomen bouwactiviteiten. 
Het zou Wilhelm Ohnesorge zijn 
geweest die Hitler er voorzichtig 
op attendeerde dat de Führer, als 
op postzegels afgebeelde figuur, 
het volledige portretrecht bezat. 
Dat recht kon hij toch te gelde 
maken?! Zo kwamen miljoenen 
op de privérekening van Hitler 
terecht; de correcte afwikkeling 
van die geldstroom werd door 
Martin Bormann in goede banen 
geleid. 

TOPSPORT 
Het functioneren van het post
bedrijf in het Derde Rijk, de or
ganisatie van filatelisten, de post-
zegelhandel, de filatelistische 
pers, de nationaalsocialistische 
ansichtkaarten, de ontwerpen, 
de vervalsingen, de talrijke 'bij
zondere emissies': Hans Meyer 
laat geen aspect van de filatelie 
in Hitler-Duitsland onvermeld. 
Kenmerkend is dat hij dat niet 
doet door middel van gortdroge 
opsommingen, maar in goed 
leesbare stukken. Bevrijdend is 
ook het ontbreken van filatelisti
sche lijstjes, die schrijver dezes 

altijd doen denken aan de wereld 
van de topsport. Door dat te 
vermijden is zijn boek zelfs voor 
niet in postzegels geïnteresseer
den heel aantrekkelijk geworden. 
Beeldend legt hij de (jonge) lezer 
uit dat de nazi's alles en iedereen 
In de gaten hielden, niet alleen 
tijdens werktijden, ook daarna. 
Van de vroege ochtend tot de 
late avond, aan het perfide con
trolesysteem was niet te ontko
men. Vanaf 1936 tot en met 1943 
organiseerde het Amt Feierabend 
van Krafi durch Freude, onderdeel 
van het Deutsche Arbeitsfront, in 
de eerste week van januari de 
Tag der Briefmarke met als motto 
(lees: het bevel): Deutsche, sam
melt deutsche Markenl 

Het verzamelen van buiten
landse postzegels werd door het 
regime niet op prijs gesteld, van 
het verloop van clubavonden 
moest een nauwkeurig rapport 
worden opgesteld. Volwassen 
leden van 'gelijkgeschakelde' 
postzegelverenigingen waren 
geregistreerd en zij 'corrigeer
den', puur uit zelfbehoud, bij 
voorbaat hun filatelistische 
verzamelgebied. Lidmaatschaps-
nummer van de Partij en - indien 
van toepassing - van een 'Gilde' 
van de Kulturkammer, zulke 
gegevens waren bekend bij Krafi 
durch Freude, cq. het Deutsche 
Arbeitsfront, cq. de legistatieve 
macht van de gevreesde topnazi 
Robert Ley. Het was maar beter 
de Hitler Blöcke uit 1937 met 
opschrifi: in kapitalen: WER EIN 
VOLK RETTEN WILL KANN 
NUR HEROISCH DENKEN 
prominent in album en insteek-
Doek te hebben. Vanzelfsprekend 
zowel postfris als 'gelopen'. Er is 
een tijd geweest dat postzegels 
verzamelen een heel riskante, 
bijna levensbedreigende hobby 
was. Damals, in Hitler-Duitsland. 

Van Thomas Leeflang, de auteur 
van deze bijdrage, verschijnt in het 
najaar bi) uitgeverij Aspekt het boek 
Spookfeesten - De RijlGpartijdagen van de 
NSDAP in Nsurenberg. In 2006 I<vv'am 
van hem de biografie Lern Riffenstahl 
- De macht van het beeld - De onmacht van 
het uioord uit. 

o o n f f t S T f i i ; 

ÏIEFENSTAHL 

Het boek Die Philatelie im 'Dritten Reich' 
is verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt, 
Piet Heinstraat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227. Het 
boek kost 39.90 euro (exclusief 
verzending). 
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DE LAATSTE BRITSE 
KOLONIALE OORLOG 

Falklandoorlog is vijfentwintig jaar geleden 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Wemig Britten maakten zich in 
1982 druk om de Falklandeilan
den Ze waren weliswaar Brits 
gebied, maar ze lagen ver weg, 
een paar honderd kilometer 
uitde kustvan Vuurland De 
eilanden, met een handjevol 
Britse onderdanen en heel veel 
schapen, waren de laatste resten 
van een groot koloniaal verleden, 
maar niet bepaald een parel aan 
de Britse kroon [afbeeldingen i, 2 
en 3) Ze waren m 1592 ontdekt 
door John Davis Aan het eind 
van de zeventiende eeuw werden 
de eilanden voor het eerst 
betreden en toen de Falklands ge

Vijfentwintig jaar geleden meende de Argentijnse 

president Leopoldo Galtieri de Falklandeilanden zonder 

problemen te kunnen innemen. Maar hij onderschatte de 

standvastigheid van de Britse premier Margaret Thatcher 

en riskeerde daarmee een oorlog die Argentinië zou ver

liezen. Jeffrey Groeneveld neemt deze laatste koloniale 

oorlog van GrootBrittannië nog eens onder de loep. 

doopt, naar de schatbewaarder 
van de manne. Lord Falkland. 
Op oude kaarten worden de 

eilanden ook nog wel Sebaldine

eilanden genoemd, naar de 
Nederlander Sebald de Weert, 

die de eilanden ook had bezocht 
Het zou tot 1765 duren voor de 
Britten er een kolonie stichtten 
{afbeelding 4) Een paar jaar eer
der had de Fransman LouisAn
toine de Bougainville de eilanden 
een Franse naam gegeven Hes 
Malouines Hij sticntte de mari
nebasis Port LOUIS [afbeelding^, 
die de Fransen vervolgens aan 
Spanjeverkochtten De Span
jaarden maakten aanspraken op 
het bezit van de gehele archipel 
Toen Spanje zijn kolonie Argen
tinië onafhankelijkheid verleen
de, gingen de Argentijnen ervan 
uit dat ook de Mahinas, zoals 
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Bouen en hieronder 1/2 Ds halUandnlanden [Oost en West faikiand) en 
South Georgia ujerden in 1982 plotseling het strijdtoneel van een onueriüachte 
oorlog die de geschiedenis zou ingaan als de Falklandoorlog 
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Rechts 8 De Britten hijsen in 1855 de Unionjack om aan te 
gevtn dat zij heer en meester zijn ouer de eilanden 



zij de archipel noemden, aan 
hen toebehoorden. Argentinië 
betwistte de Britse heerschappij 
over de eilanden voor zijn kust 
[ajbeeld'mgen 6 en 7). De Britten 
weigerden de Falklandeilanden 
op te geven, namen in 1833 bezit 
van alle eilanden {apeeldirtg 
S) en maakten er in 1843 een 
kroonkolonie van met een eigen 
gouverneur. Het conflict zou 
bijna 140 jaar lang voortsud-
deren, met een jaarlijks, ritueel 
protest van Argentinië, totdat het 
in 1982 tot een explosie kwam 
[ajbeeldmgen gen 10). 

Provocatie 
Argentijnse soldaten in burger 
hesen op 19 maart 1982 de 
Argentijnse vlag op het eiland 
South Georgia. Het was een pro
vocatie van de eerste orde. De 
Britse regering diende meteen 
een klacht in bij de Veiligheids
raad wegens deze schending van 
haar grondgebied. De Argen
tijnse militaire junta bereidde 
ondertussen een invasie voor op 
de Falklandeilanden. Met deze 
actie hoopte president Caltieri 
de aandacht af te leiden van de 
economische malaise waarin 

zijn land verkeerde. In de Argen
tijnse hoofdstad Buenos Aires 
demonstreerde de bevolking 
tegen de regering, die een eco
nomisch beleid voerde waarvan 
zij de desastreuze effecten aan 
den lijve ondervond. Bovendien 
manifesteerde zich steeds meer 
onvrede over het gebrek aan 
vrijheid onder het dictatoriale 
regime. De afleidingsmanoeuvre 
van de Argentijnse regering had 
aanvankelijk succes. Op 2 april 
1982 viel een grote Argentijnse 
troepenmacht de Falklandeilan
den aan en binnen enkele uren 
waren de Britse verdedigers ge
noodzaakt om de wapens neer 
te leggen {aftieelding n). Een golf 
van vreugde overspoelde heel 
Argentinië. 

Vlootopbouw 
Men rekende erop dat de Britten, 
nu ze geconfronteerd waren 
met een voldongen feit, afstand 
zouden doen van hun rechten 
op de Falklandeilanden. Maar 
hoewel de Falklandeilanden zich 
economisch altijd op Argentinië 
hadden gericht, voelden de 
bewoners van de eilanden zich 
Brits en dat wilden ze blijven. 

De regering in Londen weigerde 
toe te geven aan het Argentijnse 
geweld en eiste dat Argentinië de 
eilanden zou verlaten. Premier 
Thatcher {afieelding 72), die haar 
populariteit enorm had zien 
dalen, toonde zich van het eerste 
moment een onverzettelijke oor
logsleider, die in de voetsporen 
trad van Winston Churchill. De 
Britse vlootopbouw (Operatie 
Corporate) volgde meteen na de 
invasie. Een voorhoede van sche
pen onder admiraal John Forster 
Woodward werd naar Ascension 
gestuurd (apeelding 13). Op 5 
april vertrok de Carrier Battle 
Croup (CVBG) met de vliegdek
schepen HMS Hermes en HMS 
Invincible (afoeeldingen 14 en 15). 
Het verbouwde passagiersschip 
Queen Elizabetli II vervoerde 
drieduizend militairen naar het 
gebied. Ook prins Andrew, zoon 
van koningin Elizabeth II en 
tweede in de lijn van troonopvol
ging, deed zijn militaire plicht en 
ging als helikopterpiloot met zijn 
eenheid mee {apeeldingij). 

Bemiddeling 
De Amerikaanse president Ro
nald Reagan trachtte het conflict 

door middel van diplomatie op 
te lossen en bood bemiddeling 
aan {ajbeeiding iS). De algemene 
verwachting in Groot-Brittannië 
was dat Argentinië uiteindelijk 
wel eieren voor zijn geld zou 
kiezen en het niet op een oorlog 
zou laten aankomen. Er werd 
druk onderhandeld, maar zonder 
resultaat. Op 25 april konden 
troepen van de Royal Marines en 
de elite-eenheid van de Special 
Air Services (SAS) South Georgia 
onder barre weersomstandig
heden heroveren. Op 30 april 
werd de bemiddelingspoging 
gestaakt. De Verenigde Staten 
en de overige NAVO-bondge-
noten schaarden zich achter 
Groot-Brittannië. Een dag later 
bombardeerden de Britten het 
vliegveld van Port Stanley, dat de 
Argentijnen hadden omgedoopt 
tot Puerto Argentino. 

Verontwaardiging 
Op 2 mei werd duidelijk dat 
de Britten vastbesloten waren 
om de oorlog te winnen. Via de 
Chileense regering kwam de 
waarschuwing dat de Argentijnse 
kruiser General Belgrano en twee 
fregatten bezig waren om met 

Boven 15 Net ah de tnvmahk wwr'p ook HMS 
Herm« zich m de stnjd 



een omtrekkende beweging op 
te stomen naar South Georgia. 
De Britten vreesden in de val te 
lopen en besloten de kruiser tot 
zinken te brengen, ook al bevond 
die zich buiten de door de Brit
ten uitgeroepen oorlogszone. 
Zo'n 250 Argentijnen kwamen 
hierbij om het leven en de ver
ontwaardiging in Argentinië en 
daarbuiten was groot. Margaret 
Thatcher was echter niet onder 
de indruk en zou vele jaren later 
nog haar dankbaarheid tonen 
aan de toenmalige president 
van Chili, Pinochet. Hij had, 
zo meende zij, met het laten 
doorgeven van de gevoelige 
informatie de levens van vele 
Britse militairen gered. 

Verkeerde inschatting 
Het antwoord van de Argen
tijnen liet niet lang op zich 
wachten. Men beschikte over 
uitstekend materieel dat onder 
andere door Frankrijk was 
geleverd. Op 4 mei werd het 
Britse fregat Sheffield tot zinken 

Op 4 mei igSi brachten de Argentijnen Ket Britse Jregat de HMS Shegield tot zinken 

gebracht, waarbij twintig man 
omkwamen. En daar bleef het 
niet bij. De Argentijnse lucht
macht wist twaalf Britse schepen 
uit te schakelen [afbeelding 19) 
en hoewel het de Britten lukte 
om aan land te gaan, kostte 
het hun grote moeite om hun 
opmars voort te zetten [afbeel
dingen 20 en 21). Het aantal 
aanwezige Argentijnse militairen 
was vele malen groter dan de 

Britten dachten. Ten koste van 
flink wat doden en gewonden 
lukte het toch om op 8 juni Port 
Stanley te bereiken [afbeeldingen 
22 en 23). Het zou nog tot de 
avond van 14 juni duren voor 
de Argentijnen zich overgaven. 
Daarmee kwam een eind aan 
een oorlog die tweehonderd Brit
ten en drieduizend Argentijnen 
het leven kostte [afbeeldingen 24 
en 2^. 

De vreugde van de Argentijnen 
om de inlijving van de Mal-
vinas sloeg bij net verlies van 
de oorlog om in grote woede 
[afbeeldingen 26 en 2'f). 
Massaal ging men de straat op 
om zijn frustratie te uiten. Op 
17 juni werd president Galtieri 
afgezet en de eerste stappen 
werden gezet tot herstel van 
de democratie in Argentinië. 
In Groot-Brittannië werd de 
overwinning onder andere 
gevierd met een dankdienst in 
St Paui's Cathedral, waarbij de 
koninklijke familie aanwezig was 
[afbeelding 2S). 
Na terugkeer van de soldaten 
werd in de straten van Londen 
een feestelijke parade gehou
den [afbeeldingen 2^, 30 en 
JT), met premier Thatcher als 
stralend middelpunt. De oorlog 
had haar geen windeieren ge
legd. Haar prestige was enorm 
gestegen en bij de eerstvol
gende parlementsverkiezingen 
behaalde ze een klinkende 
overwinning. 

Links 20. Britse 
militairen in actie op 
Oost-Falkland 

Onder- 21, Luitenant-kolonel H Jones 
en sergeant lan J McKay kregen belden 

het Victonakruis, de hoogste Bntse 
onderscheiding Beiden verloren hun leuen 

bij de herouenng uan de Falklandeilan-
den De dappere houding van]on^ zou 

ertoe geleid hebben dat de Argentijnen 
gedemoraliseerd hun positie opgauen uit 

respect mor de luitenant-kolonel die ze zelf 
hadden gedood 

Bonen ig Degemiddelde leeftijd van de igg man aan boord 
uan HMS Ardent ujas 23 jaar toen het schip op 2 imei ig82 
tot zinken uierd gebracht. Er vielen 22 doden te betreuren. 

22 12} HMS Herald (bonen) ujas speciaal ingericht om 
geujonden te vervoeren Het passagiersschip Uganda (onder) 
fingeerde tijdens de oorlog als hospitaalschip 

Onder: 24. Oorlogsmonument in Port Stanlej 
ter herinnering aan de slachtojfcrs van de 
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Onder 25. Oorlogskerkhqfin San Carlos. 
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nieroouen 26 Een poitstuk dat medio mei 1982 naar een op de Waluinasijeleäerde militair iterd 
gestuurd Na ueel omziueruin^en en uoorzien uan talloze postale aanduidingen ujaaruit blijkt dat het 
stuk niet bezorgd kon ujorden uierd het maanden later meer bij de ajzender terugbezorgd 

Hieronder 27 De oorlog ujasuerloren maar de postoorlo^ moedde 
no^ heui^ uoort toen een Duitse uerzamelaarster in/ormatie uiilde uan 
de PTT op de Falklandeilanden De kaart lüerd m Argentinië uoorzien 
uan een stempel u^aaruit bhjirt dat de eilanden nog steeds Argentijns 
grondgebied ujoren en uan een propo^andastempel dot spreekt ouer de 
illegale bezetting uan Argentijns gebied 

Lmks r 28 Konitiflin moeder 
Elizabeth en pnns Charles 
verlaten de St Paul s Cathedral 
nadat ZIJ de dankdienst hebben 
bijgeiooond op zöjuli 1982 
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H.M.S. ACTiVE 

Rechts 2g Post uerstuurd uanajHMS Active op terugreis naar Deuonport (GB) ujaar het schip en zijn 
bemanning onder^rote belangstelling op 3 september 1982 zouden lüorden intjehaald 

COMMANDING 
OFFICER 

2 1JUN1982 

H.M.S. ACTIVE 

Mr Hugh Keitch 
11 3t i I chea l s W. 
Gdterhn: 
Jurray 

THE FALKLANDS VICTORY PARADE 
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FALKLANDS 
VICTORY 
PARADE 

12 OCT 1982 LONDON E.C. 

Links 30 Vlet eenJeestelijke 
ouerunnnin^sparade door de 
straten uan Londen ujerd 
de terugkeer uan de troepen 
^euierd 

Onder 51 De South 
Atlantic Medal de speciale 
onderscheiding uoor hen die 
de Falklandeilonden hadden 
helpen beunjden 

FALKLAND 
ISLANDS 
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ALS DE ADMINISTRATI 
MAAR IN ORDE IS 

Achter de voordeur van Wim Top 
TEKST EN F O T O ' S : W I E L A N D B U I T , A M E R S F O O R T 

\ 

276 

Achter sommige deuren gaan 
prachtige verhalen schuil. In een 
poging deze deuren voor u te 
ontsluiten, gaat Filatelie op zoek 
naar de sleutel. Vandaag zien we 
de voordeur van een prachtige 
villa, in een dorp midden op de 
Veluwe. Wim Top opent en loopt 
direct de trap op. We gaan naar 
de werkkamer, annex postzegel
kamer. 

Ik kijk m'n ogen uit. Een bu
reautje, kacheltje, computertje. 
Ook een tafeltje, orgeltje en drie 
stoeltjes. Plus een reuzenkast. 
De deur staat halfopen en ik zie 
alleen maar postzegelalbums. 
Keurig in het gelid. Er staat een 
kluis. Nog meer albums. Zou 
hier een verzamelaar wonen? 'ja, 
van dat orgel wil ik eigenlijk ook 
wel af Ik speel er toch niet meer 
op. En de stenen, ze liggen nog 
wel ergens, maar ik doe er ook 
niets meer mee. Het schilde
ren? Eigenlijk is de grootste lol 
er al weer af' Maar wat er ook 
gebeurt, de postzegels blijven. 
Hoe komt dat toch? Wat is dat 
voor een magie? Zit het in de 
opvoeding? Hebben we met z'n 
allen een tik? Maar dan gelukkig 
wel een prettige. 

Zegels overleven altijd 
'Nee, bij mij was het niet de 
opvoeding.' Wim zit op een 
stoeltje en kijkt even naar een 

schilderijtje. De reuzenkast staat 
er onverstoorbaar naast. 'In 
1965 kwam ik met TBC in een 
sanatorium in Soest te liggen. 
Daar hadden ze hele baklen 
met postzegels. En je moet toch 
wat. Ik vond dat wel leuk. Thuis 
had ik al jaren een herbarium. 
Biologieleraar, je kent dat. Maar 
ja, alle gewone planten had ik al, 
aan de bijzondere kwam ik niet. 
Wat moet je dan? Bovendien 
gaan planten dood.' Hé, dat 
is inderdaad een voordeel van 
postzegels. Doodgaan komt 
daar niet voor Ze overleven altijd 
hun eigenaars. 'Waarom ik me 
tot die bakken aangetrokken 
voelde? Eigenlijk had ik postze
gels altijd al wel leuk gevonden. 
En mijn vrouw heeft vroeger op 
een postkantoor gewerkt,' voegt 
Wim er droog aan toe. Zie je het 
voor je? Zou de romance daar 
begonnen zijn? 'Heeft u ook een 
postzegel van anderhalve cent?' -
dat vergeet je natuurlijk niet. Dat 
komt weer boven drijven. Het 
tafeltje wiebelt mee. Emotie? 

'Het is een tik, denk ik' 
In Rotterdam heeft de filate-
listische opvoeding van Wim 
Top plaatsgevonden. Op de 
postzegelclub. 'Ik kocht daar wel 
eens wat. Op de club, op een 
veiling, de rondzending en zo. 
Maar sinds mijn pensionering 
in 1988 ben ik er pas echt mee 
begonnen. Oh ja, naast veel 
andere dingen, hoor. Ik heb 
stenen verzameld, maar daar 
weet ik inmiddels helemaal niets 
meer van. En mijn vrouwen ik 
schilderen samen.' Erhangen in
derdaad wat gevulde lijsten aan 
de wand. 'Allemaal leuk, maar 
de postzegels blijven toch het 
belangrijkste tijdverdrijf Ik kan er 
uren zoet mee zijn. Waarom dat 
zo leuk is? Het is een tik, denk 
ik.' Er breekt een onheilspel
lend lachje door. Gelukkig roept 
mevrouw Top van beneden of we 
trek in thee hebben. Net op tijd, 
het begon pijnlijk te worden. 
'Nederland heb ik bijna com
pleet, Europa CEPTook, dus 
daar doe je dan weinig meer 
mee. Maar de hoofdmoot is 
voor mij altijd nog geweest, de 
bloemen. Ja, die heb ik vroeger 
altijd lopen zoeken - en dan 
determineren met de flora. En 
nu probeer ik dat met de postze
gels. Een paar jaar geleden ben ik 

Gealfabetiseerd, verdeeld in families, geslachten en soorten is Wim Top eenfilatelische accountant"^ 

FIUTELIE IS OP ZOEK.. 
HELPT U MEE? 

Kent u iemand die een verras
send filatelistiscli verhaal te 
vertellen heeft? Hij of zij kan 
iets unieks hebben ontdekt, 
een geheel eigen verzamelstijl 
hebben ontwikkeld of op een 
onverwachte plek een gewel
dige vondst hebben gedaan. 
Wie deed er op een rom
melmarkt, postzegelbeursje 
of ruildag een filatelistische 
ontdekking van betekenis? 
Wie kwam er op zolder bij 
zijn of haar oudtante een heel 
kostbare postzegel tegen? 
Trof iemand oud papier aan 
de stoeprand aan en zag hij 
daar wat negentiende-eeuwse 
brieven uit Mauritius tussen 
zitten? 
Schrijf of mail de redactie 
en vertel waarom u vindt dat 
uw man, vrouw, oom, tante, 
buurman, buurvrouw of een 
andere kennis een verhaal in 
Filatelie waard is. De redactie 
maakt een selectie uit de 
binnengekomen reacties. Het 
adres is Klipper 2,1276 BP 
Huizen. U kunt ook mailen: 
philatclie@tip.nl Wim Top 'Ik heb een album met niet gevonden 

planten Dan zoek ik op het Internet en dan 
vind ik er weereen paar Prachtig vind ik dat.' 

mailto:philatclie@tip.nl


begonnen met de hele zaak om 
te zetten. Volgens het systeem 
van de flora. Alfabetisch opgezet, 
verdeeld in families, geslachten 

%n soorten. Dat is een giganti
sche klus geweest. Ik had er toen 
4.800, die ik allemaal heb om
gezet.' Wim loopt naar de kast 
en pakt wat albums. 'Kijk, deze 
planken, dat zijn de bloemen, 
uitgezonderd de cactussen, die 
heb ik apart. Ik zit nu ruim boven 
de vijfduizend.' 

Tachtig pagina's ' ' ""' 
Ondertussen heeft hij een map 
te pakken waar een register in 
blijkt te zitten. Alleen dat register 
beslaat al een pagina of tachtig! 
Alles werkelijk ongelooflijk keurig 
getypt. Net als alle kaartjes die 
in de albums voor de postzegels 
zitten om de indeling te marke
ren. Waar zijn we terechtgeko
men? Op een administratiekan
toor? Vijf albums met bomen, 
allerlei soorten palmen, een 
album met cactussen, padde
stoelen. 
En het houdt natuurlijk niet op. 
Want wat is het verschil tussen 
planten en dieren? 'Lagere dier
soorten, die doe ik ook: koralen, 
poliepen, bloemdieren, wormen, 
zeekomkommers, dat is nog 
wel leuk.' ja, leuk. Hoe ver kun 
je gaan? 'Oh, maar mijn zoon 
is nog veel erger. Die doet in 
vogels, aantekenstrookjes en 
stempels. Dat is echt gigantisch.' 
Ik kan het even niet meer aanho
ren en haal wat stofjes van het 
orgeltje. Jij kunt er ook niets aan 
doen hè, dat het zo uit de hand 
is gelopen met je baasje.. 

HIJ telt, registreert en administreert Wim Top beheert in zijn '^eluwse villa wat hij 'de hoofdmoot' van zijn collectie noemt bloemen op postzegel. 

Tellen, registreren, administreren 
'Het leukste is het moment na 
mijn nieuwe aankopen. Die 
moeten dan weer keurig gead
ministreerd worden. Uitzoeken 
welke plant er precies opstaat. 
Heel soms kom ik daar niet uit. 
Ik heb een album met nog met 
gevonden planten. En zo nu en 
dan zoek ik weer eens het inter
net af. Dan vind ik er weer een 

paar. Kijk, dat is dan prachtig. 
Kunnen die ook weer de boeken 
in. En vooral januari, dat is een 
hele drukke tijd. Dan wordt de 
hele zaak geteld.' Inderdaad, het 
register toont feilloos hoeveel 
zegels er in welk album zitten, 
geregistreerd per bloemensoort. 
In januari 2006 waren er 57 
anjers, een jaar later waren dat 
er 64. De oud-leraar blijkt een 

actief boekhouder. Werkelijk 
alles is geadministreerd. Net 
als accountants heeft ook Wim 
in januari een Topmaand. Maar 
als je nu zoveel zegels hebt van 
je favoriete onderwerp, vind je 
er dan nog wel eens wat bij? 
'Vaak genoeg,' zegt Wim. 'in de 
rondzending, op Internet. En het 
gekke is, ik weet bijna feilloos 
wat ik al heb.' ja, geen wonder, 
als je alles al jarenlang in januari 
opnieuw telt en inboekt. 'Dat 
vind ik het leukste, het bezig zijn 
en het uitzoeken. Dat heb je met 
planten. Dan moetje uitzoeken 
welke plant je nu weer op een 
zegel hebt en waar die bijhoort.' 
En administreren natuurlijk. Nu 
begrijp ik waarom mevrouw 
Top rustig beneden blijft. Die 
zit waarschijnlijk ontspannen 
te schilderen. Dat hoeft niet 
geadministreerd te worden. Of 
de aardappels te schillen, dat kan 
natuurlijk ook. 
Ondertussen praat Wim 
onverstoorbaar door. Hij komt 
nu goed op dreef. Behalve een 
verzameling bloemen en planten 
heeft hij ook een collectie schil
derijen op postzegel. En niet al
leen op postzegels. Hij probeert 
me inmiddels de systematiek 
van zijn verzameling schilderijen 
uit te leggen. Er komt een nieuw 
register te voorschijn, maar ik 
voel klam zweet langzaam langs 
mijn rug naar beneden lopen. 
Tijd om opvallend m'n jas aan 
te trekken en te brommen dat 
ik nodig weg moet. Het zal toch 
niet besmettelijk zijn? 
Een minuut later rijd ik opge
lucht langs de Jan Topweg. Jan 
Top: zou dat familie zijn? Dat 
is toch wel goed geregistreen 
Volgende keer toch eens vragen 
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N.V.RH, onder de loep 

Veel filatelisten, die cl wat langer verzamelen, hebben goede 
herinneringen aan de vorige internationale postzegelshows van 
de NVPH, De laatste, Amphilex 2002, werd vijf jaar geleden 
gehouden. De volgende, Stamppassion 2008, vindt op 11, 12 en 
13 april van het volgende jaar in de Brabanthallen van Den 
Bosch plaats. Deze 6e NVPH show, mede ter gelegenheid van het 
tachtigjarige bestaan van onze vereniging, wordt een absolute 
must voor iedereen, die postzegels verzamelt of ooit heeft 
overwogen om dit te gaan doen Henk van Lokven is zeer nauw 
betrokken bij de organisatie van dit grootschalige evenement. 
Hij vertelt hoe de voorbereidingen, die al een jaar geleden zijn 
gestart, tot nu toe zijn verlopen Ook legt hij uit waarom u de 
data van Stamppassion 2008 nü alvast, het liefst met een grote 
dikke rode viltstift, in uw filatelistische agenda moet noteren. 

'Stamppassion moet het internationale 
visitekaartje van de filatelie >vorden, 
maar dan op voetbalveldformaat.' 
In gesprek met Henk van Lokven, hoofd organisatie 
Stamppassion 2008 

Den Bosch heet een paar dagen Oeteldonk en er lopen veel 
mensen in boerenkielen op straat Henk van Lokven is geen grote 
liefhebber van het carnaval Bovendien staat hij op het punt om 
zijn volgende veiling af te sluiten Een deel van het ingebrachte 
materiaal staat op de bureaus en in grote dozen klaar om 
verkaveld te worden Daarnaast vraagt de organisatie van 
Stamppassion 2008 steeds meer van zijn tijd Inmiddels is hij 
minimaal een dag per week bezig om de voorbereidingen in 
goede banen te leiden. 

'Op stamppassion 2008 worden 
zo'n 150 handelaren uit binnen-

en buitenland verwacht' 

was geen optie. Tenslotte is de keuze op de Brabanthallen, hier in 
Den Bosch, gevallen. De prijs/kwaliteit verhouding is goed en de 
ligging in het middelpunt van de Randstad, het Roergebied en 
Brussel is perfect, zeker als we naar de internationale aspiraties 
van de show kijken We zullen er alles aan doen om behalve het 
Nederlandse publiek ook Duitse en Belgische filatelisten voor dit 
mega-evenement te interesseren.' 

Het logo van Stamppassion zorgt nu al voor de nodige voorpret 

'V/e beschikken in de Brabanthallen over een ruimte van maar 
liefst 5800 vierkante meter en daar kan je heel wat mee doen. 
De exacte aantallen zijn nog niet bekend, maar we rekenen op 
zo'n 150 handelaren uit binnen- en buitenland, alsmede 30 tot 
40 postadministraties Daarnaast wordt er op uitnodiging 
tentoongesteld. Behalve een aantal conventionele collecties van 
hoog niveau worden er ook bijzondere verzamelingen van 
handelaren, onder andere brievenwegers, oude albums en 
postautootjes getoond Om de tentoonstelling wat speelser en 
toegankelijker te maken wordt deze volledig in de show 
geïntegreerd. Het is de bedoeling dat het publiek als jury zal 
fungeren, waarmee aardige prijzen zijn te verdienen.' 

'Vorig jaar maart zijn we gestart om een geschikte locatie voor 
Stamppassion te vinden. Het congresgebouw van Den Haag is 
gedeelteli|k afgebroken en de RAI in Amsterdam en het 
Jaarbeursgebouw in Utrecht zijn nauwelijks te betalen. Ook Ahoy 

'Naast conventionele topcollecties 
ook bijzondere verzamelingen 

van handelaren op Stamppassion' 

'Ook voor de jeugd zal er heel wat te beleven zijn Er worden 
allerlei spelletjes en evenementen georganiseerd om de jongste 
generatie te stimuleren en met het verzamelen van postzegels 
vertrouwd te maken Meenemen dus die kinderen! Zelfs voor 
mensen, die nog niet verzamelen, maar wel op zoek zijn naar 
een zinvolle en leuke invulling van hun vrije tijd zullen voldoende 
activiteiten worden ontplooid.' 



Showelement 
'Het showelement moet tijdens Stamppassion ook een 
belangrijke rol gaan spelen. Er leven veel ideeën op dit 
gebied, maar op dit moment is het nog te vroeg om hier veel 
over te kunnen zeggen. Als thema van de aankleding zal de stad 
Den Bosch een rol spelen. Johan Enschedé zal waarschijnlijk 
aanwezig zijn om de ingenieuze machine te demonstreren, 
waarmee de Mooi Nederland velletjes worden geperforeerd. 

'Uw ideeën en suggesties zijn 
van harte wellcom op de 

website van de NVPH' 

Het Museum voor Communicatie zal een deel van hun nog nooit 
eerder getoonde collectie Telegramzegels laten zien. En uiteraard 
zullen er diverse lezingen en seminars op het programma staan. 
In deze fase van de voorbereidingen zou ik het leuk vinden als 
het publiek, dat volgend jaar gaat komen, ook eens laat weten 
wat er bij hun leeft. Ideeën en suggesties zijn van harte 
welkom op de website van de NVPH. Binnen enkele maanden 
moet ook de speciale website van Stamppassion operabel zijn 
(www.stamppassion.nl). Ook op de site van TNT-Post, samen 
met de Nederlandse Bond voor filatelistenverenigingen nauw 
betrokken bij de organisatie van Stamppassion, kan de 
aanstaande bezoeker zijn wensen kenbaar maken.' 

Stamppassion 2008, een must voor iedere filatelist! 

'Het is buitengewoon goed voor de filatelie om naast de jaarlijkse 
evenementen als die van Loosdrecht en Apeldoorn minimaal eens 
in de vijf jaar een grote postzegelshow van dit kaliber te 
organiseren. De watersportliefhebber gaat naar de Hiswa, de 
autoliefhebber gaat naar de AutoRAI, de kunst- antiekverzamelaar 
naar de Tefaf in Maastricht en de filatelist naar Stamppassion in 
Den Bosch. Alles wat nationaal en internationaal leeft in de 

wereld van de filatelie, zal gedurende deze drie dagen voor de 
bezoekers toegankelijk zijn. Een onuitputtelijke informatiebron! 
Bovendien een uitstekende gelegenheid voor het leggen van 
waardevolle contacten, die niet alleen het plezier in de hobby 
kunnen verhogen, maar ook het niveau ervan. Tijdens 
Stamppassion kan, met volledig behoud van de eigen inzichten 
en vrijheid, worden bekeken hoe er wordt verzameld, wat er 
wordt verzameld en waar men het beste aanbod kan vinden om 
de collectie uit te breiden. Vergeet niet dat alle standhouders zo 
goed mogelijk voor de dog willen komen. Naast een zo 
interessant mogelijk aanbod zullen velen ook met speciale 
beursaanbiedingen de aandacht op zich willen vestigen.' 

! 

Visitekaartje 
'De hele organisatie van Stamppassion 2008 is er op gericht om 
een internationaal visitekaartje voor de filatelie af te geven. 
Maar dan wel op voetbalveldformaat,' lacht Van Lokven. Ik zou 
niets liever willen, dat we aan het einde van de laatste dag van 
de show kunnen zeggen, dat we in deze opzet zijn geslaagd. 
Voor het zover is, staat ons nog het een en ander te wachten en 
te doen. Wel zou in nu alvast willen vragen of alle enthousiaste 
filatelisten hun best willen doen om zoveel mogelijk familie, vrienden 
en bekenden te willen mobiliseren, om die ook eens met de 
onbegrensde en boeiende wereld van hun hobby te laten 
kennismaken. Wij werken er in ieder keihard aan om Stamppassion 
2008 daarvoor een prima gelegenheid te laten zijnl' 

Contactadres- Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 
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Aankomst K-XWII m Soerabaja (Ncderlands-Indië) op ii juli 1955. 

BUITENLANDSE BLADEN 

Post uit de diepte 
In deze rubriek probeer 
ik zoveel mogelijk ook 
verslag te doen van 
Nederlandse personen 
of gebeurtenissen die in 
de buitenlandse filatelis-
tische literatuur worden 
vermeld. Vaak vormen die 
het onderwerp van een 
boeiend verhaal, waarvan 
het de moeite waard is 
om hier te worden ver
meld. The Netherlands 
Philatelist van november 
2006 bevat twee van 
zulke artikelen. In de 
eerste bijdrage wordt 
ingegaan op de vraag of 
het KPM-schip de Van 
der Wijck in de nacht van 
20 oktober 1936 in de 
Javazee wellicht werd ge
troffen door een tsunami. 
Het schip verdween in 
enkele minuten en zonder 
waarschuwing vooraf met 
225 opvarenden naar de 
zeebodem. Ooggetuigen 
maakten melding van een 
enorm hoge golf, die het 
gehele schip bedekte. 34 
opvarenden overleefden 
de ramp niet. Enkele 
poststukken van de Van 
der Wijck worden getoond, 
echter géén van die be
ruchte nacht. 
In PostJTom the depths door 
Julian van Beveren, staan 
de onderzeeërs model die 
in de jaren '20 en '30 van 
de vorige eeuw prof dr. 

= ir. F.A. Vening Meinesz 
= (1887-1966) hielpen bij 
_, diens zwaartekracht-
Z metingen. De wanden 
% van deze onderzeeërs 
1̂  waren gelast in plaats van 
i geklonken, waardoor de 
2 onderzeeërs tot ruim vijf-
^ tig meter diepte konden 

T duiken, een wereldpri-
y meur en ideaal voor het 

verrichten van weten
schappelijk onderzoek. 
Diep onder water was 
Vening Meinesz de eerste 
wetenschapper die de 

zwaartekracht op zee in 
kaart bracht met behulp 
van dubbel uitgevoerde 
precisieslingers. Hij 
ontdekte een asymmetri
sche zwaartekracht bij de 
diepzeetroggen. Daaruit 
leidde hij af, dat een deel 
van de aardkorst daar 
omlaag werd gebogen. 
Ook identificeerde hij het 
subductieproces, waarbij 
platen onder enorme 
druk over elkaar worden 
geschoven. Daarmee 
leverde hij nieuwe bouw
stenen voor de theorie 
van de plaattektoniek 
van Wegener. Hij werd 
onder meer ontvangen 
door de Amerikaanse 
president Roosevelt en de 
Zuid-Afrikaanse veld
maarschalk J.C. Smuts. 
Onderweg wachtten 
duizenden hem op de 
kade op. Met zijn lengte 
van twee meter - waarvoor 
hij dispensatie moest 
vragen bij de Koninklijke 
Marine - bracht hij tussen 
1923 en 1939 ruim 100 
duizend kilometer onder 
de zeespiegel door. De 
deelnemende onderzee
ërs waren de Hr Ms K-XIII 
(i926),deK-XVIIende 
XVIII (de 'K' stond voor 
'Koloniën'). Op de reis 
in 1934 pikte het schip 
post op met bestemming 
Kaapstad, afkomstig van 
de 150 bewoners van het 
meest afgelegen eiland ter 
wereld: Tristan da Cunha. 
Onderweg werd ook post 
verzonden, onder andere 
vanuit Montevideo en 
Mauritius. Het artikel is 
verluchtigd met foto's en 
poststukken, waarvan de 
stempels hier helaas niet 
reproduceerbaar zijn. De 
K-XVIII verloor in januari 
1942 twee opvarenden 
en er waren vier gewon
den toen het schip bij 
Singapore - vermoedelijk 
in een Japans mijnenveld 
- schade opliep. Het schip 
herstellen in hetMarine-

EtaWissement op Soera
baja vergde teveel tijd en 
daarom werd het schip, 
na de Japanse landing 
op Java, door de beman
ning tot zinken gebracht. 
De commandant, Ltz ie 
klasse C.A.J. van Well 
Groeneveld, kwam hierbij 
om het leven. Hij werd 
postuum onderscheiden 
met de Militaire Willems
orde 4e klasse. 

Gebrekkig postsysteem 
Lawrence Cohen be
spreekt in een artikel 
in American Philatelist 
(A^hanistan's Broken Postal 
System, februari 2007) zijn 
recente belevenissen op 
postaal gebied in Afgha
nistan. In de afgelopen 25 
jaar maakte hij op diverse 
plaatsen in de wereld ken
nis met gebrekkig of niet 
functionerende poststel-
sels. Opvallend was de 
serene rust die heerste in 
de Afghaanse hoofdpost
kantoren in Kaboel (de 
hoofdstad) en Herat (de 
tweede stad van het land). 
In genoemde steden wor
den nauwelijks huisnum
mers gebruikt en brie
venbussen zijn er uiterst 
zeldzaam. Cohen werd 
er een bekend bezoeker, 
die bij aankomst een 
welkomstdrankje kreeg 
en daarna met vragen 
werd overstelpt. Menig 
buitenlands militair kreeg 
alsnog zijn post dankzij 
Cohens interventie of 
hulp. Na het beantwoor
den van een reeks vragen 
kreeg hij volop de tijd te 

snuffelen in de voorraad 
postzegels. De oudste da
teerden van 1939 en 1951. 
Was de keuze eenmaal 
bepaald, dan moest hij 
niet het totaal van de aan
gegeven waarde betalen: 
men vroeg gewoon wat 
hij ervoor overhad. De 
inflatie vierde jarenlang 
hoogtij. Alle postze
gels uit de tijd van het 
koninkrijk (1933-1973, 
met de afbeeldingen van 
koning Mohamed Zahir 
Shah), de Russische 
bezetting vanaf Kerstmis 
197g of uit de tijd van de 
mujahidin (Pakistaanse 
verzetsstrijders die vanuit 
Pakistan opereerden) of 
van de latere Taliban zijn 
nog geldig. Cohen kreeg 
bovendien, op beide 
genoemde postkantoren, 
een groot aantal retour 
ontvangen onbestelbare 
brieven. Daarbij ook een 
uit 2004, die was terug
gezonden vanuit Emmen. 
Men gebruikt de postze
gels door elkaar, onge
acht het jaar van uitgifte. 
Oudere postzegels zijn 
ook voorzien van Franse 
opschriften; vanaf 2004 
meestal van Engelse. 
De in Afghanistan 
opererende militaire 
(NAVO)eenheden maken 
doorgaans gebruik van 
hun eigen veldpostdien
sten. In ons land wordt de 
postbehandeling geleid 
door het Centraal Veld
postkantoor in Utrecht. 

Proef op eigen lichaam 
Op 9 november jl. zag een 
bijzondere Duitse zegel 
van 0.90 euro het licht. 
De tekst met foto luidt: 
50 Jahre Nobelpreis: Werner 
Forszmann. Forszmann 
leefde van 1904 tot 1979. 
Het onderzoeken van het 
hart met behulp van een 
hartcatheter is in onze 
tijd min of meer alledaags 
medisch handelen. Buiten 
dit onderzoek kennen we 
het dotteren en de cathe-

A^haanse zegels uit uerschilicnde perioden. ...-no^ steeds in uoorraad., 

terisatie. Daarop heeft 
deze postzegel betrek
king. Toen Forszmann 
in 1928 zijn artsensmdie 
succesvol had afgerond, 
werd hij assistent-arts op 
de afdeling chirurgie in 
Eberswalde. Daar voerde 
hij, in de zomer van 1929, 
de eerste catheterisatie 
uit... op zichzelf De proef 
slaagde volledig, maar 
van zijn directie mocht hij 
deze techniek niet toepas
sen op patiënten. Kort 
daarna trad hij in dienst 
bij de Berliner Charité. 
Daar werd hem bijna on
middellijk na aankomst 
ontslag aangezegd, onder 
het motto:' Met zulke 
proeven haal je alleen een 
brevet in een circus'. 
In 1931 werd hij terug
gehaald naar de Berliner 
Charité, om daar onder 
nieuwe leiding te gaan 
werken. Proeven nemen 
deed hij voorlopig niet, 
voornamelijk vanwege 
de grote afkeer die zijn 
collegae van dit soort 
praktijken hadden. 
In de Verenigde Staten 
erkenden twee artsen, A. 
Cournaud en D. Richards, 
welke mogelijkheden 
catheterisatie bood. 
Bovendien konden zij 
over ruime financiële 
middelen beschikken. Zij 
ontwikkelden het proces 
verder tot het daar een 
routine-ingreep werd. 
In 1956 kregen zij alle 
drie de Nobelprijs voor 
Geneeskunde. (Bron: Am 
eigenen Herzen in Briefmar
ken-Spiegel, nummer 11, 
november 2006). 

Gekrakeel om postzegel 
De Franse posterijen 
wilden op 19 januari 2007 
een postzegel onder de 
titel Les Justes de France 
(de rechtvaardigen van 
Frankrijk) uitgeven. De 
voorstelling op de zegel 
bestond uit een groen 
veld (symbool van de 
hoop) met een boom op 
de voorgrond en aan de 
wortels daarvan, respec
tievelijk gedeeltelijk in de 
aarde een gele Davids-
ster met het woord JuiJ 
(jood). Tegen dit ontwerp 
rees zoveel verzet, dat 



de autoriteiten op het 
laatste moment besloten 
de uitgifte niet te laten 
doorgaan. 
In Israël bestaat sinds 
1963 het Gedenkteken van 
deShoa(h),YadVashem. 
Shoa(h) is de Hebreeuwse 
term voor systematische 
volkerenmoord of holo
caust. Zij die in de Tweede 
Wereldoorlog met gevaar 
voor eigen leven joden 
hebben gered van de dood 
of van deportatie naar 
vernietigingskampen, 
krijgen de eretitel Recht
vaardige. Een aantal Ne
derlanders heeft die titel 
of draagt de Yad Vashem
medaille, genoemd naar 
de organisatie die de 
herinnering aan de holo
caust en de gevolgen voor 
de joden levend houdt. In 
Frankrijk dragen 2.693 
Fransen de titel; hun 
namen staan ook op een 
gedenkteken, dat in mei 
2006 werd onthuld. De 
protesten tegen de zegel 
richtten zich onder meer 
op het doen herleven van 
een voor Frankrijk heel 
pijnlijke periode. Ook 
tegen het gebruik van 
de Davidsster bestond 
bezwaar: het ging immers 
om de redders en niet 

Bouen: het omstreden ontmerp. 
Onder: de dcfïnitieue zê el. 

om de geredden, zo zei 
men. Verder wekte het 
ontwerp de indruk dat 
de ster onder de grond 
geschoffeld werd. En ook 
de keuze van de boom viel 
niet goed. Er kwam op 6 
februari jl. een postzegel 
in een nieuw ontwerp uit, 
met daarop het Pantheon 
(waar 73 van Frankrijks 
groten rusten) en de tekst 
'Eerbetoon aan de Recht
vaardigen van Frankrijk'. 
Eerder, op 18 januari jl., 
onthulde de Franse presi
dent een plaquette in het 
Pantheon, met daarop de 
de namen van Lesjustes de 
France, (bron: Actualitës 
philatéliques du mois de 
Février 2007). G.A. GEERTS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Een muzikale blooper? 
Na lange tijd ontvingen 
we weer het prettig 
leesbare blad Hertogpost 
('sHertogenbossche 
Filatelisten Vereniging). 
Het heeft sinds kort een 
echte columnist in de 

In dejout('): Liechtensteinse zegel 
met onjuist notenbalkfragment. 

persoon van A. van der 
Vliet. Hij kijkt rond in de 
wereld van de filatelie, 
bericht over de merk
waardigheden die hij 
daar tegenkomt en geeft 
ook zijn eigen mening. 
In het januarinummer 
2007 behandelt hij een 
serie postzegels uit 
Liechtenstein, waarop 
acht beroemde muziek
stukken met bijpassende 
humoristische afbeeldin
gen worden getoond. Op 
een van de zegels zien 
we walsende bloemen. 
De inspiratie voor dit 
plaatje is ontieend aan 
de Bloemenu)als uit het 
ballet De Notenkraker van 
Tsjaikovsky. Eronder staat 
een notenbalk. Maar het 
notenbeeld komt niet uit 
de genoemde wals, maar 
is een gedeelte uit de 
Serenode uoor strijkers van 
dezelfde componist. Van 
der Vliet vraagt zich nu 
af of hier echt een fout is 
gemaakt. Hij constateert 
dat het aantal verza
melaars van 'fouten op 
postzegels' groeit en wijst 
erop dat de verzamelaars 
van bloopers nu dus weer 
een leuk exemplaar voor 
hun collectie hebben. 
Commerciële spitsvon
digheid in plaats van een 
ontwerpfout? Wie het 
(zeker) weet, mag het 
zeggen. 

Postzegels en politiek 
Begin 2007 verscheen 
weer een aflevering van 
Dai Nippen (vereniging 
van gespecialiseerde 
verzamelaars van de 
postzegels van Neder
landsIndië onder Japanse 
bezetting en die onder het 
bewind van de Republiek 
Indonesië voor de soeve
reiniteitsoverdracht). In 
het blad vertelt de heer 
L.B. Vosse over een niet 
uitgegeven republikeinse 

zegel voor NoordBorneo. 
De Indonesische auto
riteiten meenden dat 
bepaalde delen van de 
archipel die nog niet 
onder Indonesisch gezag 
stonden, deel moesten 
worden van Indonesië. In 
1961 begon de confronta
tiepolitiek met Malakka, 
dat de soevereiniteit voer
de over NoordBorneo. 
Er werden zelfs guerrilla
activiteiten ondernomen 
vanuit het Indonesisch 
deel van Borneo. Om de 
 nooit gerealiseerde  an
nexatie te vieren, werden 
alvast postzegels ontwor
pen, die uiteraard nooit 
werden uitgegeven. Toch 
kwamen er enkele nog 
onafgewerkte zegels op 
de markt. Vosse kwam op 
het spoor van correspon
dentie tussen de druk
kerij en de initiatiefnemer 
voor deze emissies. Uit 
de berekeningen in deze 
briefwisseling blijkt dat 
het de bedoeling was een 
serie van zes verschillen
de waarden uit te geven. 
Behalve de financiële kan
ten van de actie komen 
ook de politieke aspecten 
aan de orde. 

'Ieder voordeel hep 
z'n nadeel' 
In Sliedrecht en omgeving 
was tot voor kort de par
ticuliere postdienst Reli 
Post werkzaam. De beide 
eigenaren begonnen in 
1988, in welk jaar ze 520 
poststukken bezorgden. 
In latere jaren werd vooral 

Reh Groep: ...succesverhaal... 

hun kerstpost bekend; ze 
gaven eigen kerstzegels 
uit. Een paar jaar geleden 
sloot het bedrijf zich aan 
bij Sandd, het op één na 
grootste postbedrijf in 
ons land. Het gaat nu zó 
goed dat ze 21 sorteer
ders, acht chauffeurs en 
330 bezorgers in dienst 
hebben, gegevens die we 
ontlenen aan het blad van 
de Studiegroep Particu
liere Postbezorging. 
De groei van het bedrijf 

heeft ook nadelen. Reli 
Post (nu Reli Groep) 
heeft zóveel werk aan het 
bezorgen van catalogi, 
drukwerk en mailings 
(acht miljoen per jaar!) 
dat er geen tijd meer is 
voor de bezorging van 
post van particulier naar 
particulier. De kenmer
kende blauwe brievenbus
sen, die overal te vinden 
waren in Sliedrecht en 
omgeving, zijn nu ver
dwenen. Ook de uitgifte 
van die prachtige kerstze
gels is gestaakt. Mensen 
die nog zegels van Reli 
Post in voorraad hebben 
kunnen ze inleveren op 
het hoofdkantoor; ze krij
gen dan hun geld terug. 

Sven ging in de handel 
Een leuk artikel over Sven 
Hedin, wetenschapper, 
ontdekkingsreiziger en 
leider van een aantal ex
pedities in China, staat in 
China Filatelie van de ge
lijknamige studiegroep. 
Het blijkt dat Hedin ook 
in de filatelie zijn sporen 

publicaties vertelde deze 
luchtvaarthistoricus (zo
als hij zichzelf noemde) 
over zijn heldendaden 
als vliegenier tijdens de 

msnt 
Guynemer: ...kende Meos met... 

Eerste Wereldoorlog. Zo 
meldde hij naar Frankrijk 
te zijn gestuurd om in de 
Armee de l'Air te dienen, 
het beroemde escadrille 
van de Franse jacht
vlieger Guynemer. Hij 
schoot in die tijd diverse 
Duitse vliegtuigen neer. 
Later l<wam hij terug 
in Estiand en ellende er 

Mt 
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Ondernemend man en slimmejïnancier: Suen Hcdin (18651952). 

heeft nagelaten, met een 
merkwaardige uitgifte die 
bedoeld was om geld in 
het laatje van de expeditie 
te brengen. In 1924 was al 
eens een vignet uitge
geven om een expeditie 
naar de Mount Everest te 
financieren. De actie le
verde weinig tot niets op. 
Hedin pakte het anders 
aan: dankzij zijn goede 
contacten met de Chinese 
autoriteiten wist hij te 
regelen dat de nationa
listische regering in juni 
1932 een serie postzegels 
uitgaf die in zijn geheel 
door de expeditie werd 
aangekocht. Hedin ging 
in de postzegelhandel en 
wist een groot deel van de 
emissie te verkopen. 

Echt of niet 
Frits Gerdessen vertelt 
in Het Baltische Gebied, 
blad van de gelijkna
mige club, het fascine
rende verhaal van de 
Estse vlieger Edgar Meos 
(19011971). In allerlei 

in de luchtmacht. Zijn 
artikelen waren heel goed 
en gingen meestal over de 
Sovjetluchtvaart. Gerdes
sen onderzocht in 1997 
(nadat de grenzen open 
waren gegaan) in het 
Rijksarchief van Estiand 
het leven van Meos. Hij 
ontdekte dat Meos nooit 
bij de luchtmacht heeft 
gediend en gefraudeerd 
had. Door documenten te 
vervalsen bouwde hij een 
loopbaan op als luitenant
vlieger bij de voormalige 
Estse luchtmacht. In zijn 
artikelen vertelde hij dat 
hij daar iedereen kende, 
maar na onderzoek bleek 
dat niemand hem kende. 
In december 2005 werd 
op de internetveiling eBay 
een luchtpostbrief aange
boden met als afzender 
luitenantvlieger E. Meos; 
er zat een certificaat van 
echtheid bij. Die echtheid 
klopte wel, maar met de 
echtheid van zijn functie 
was toch echt iets mis. 

DAAN KOELEWIJN 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

Als m deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden m 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. Uitsluitend zegels 
van landen die  voor zover valt 
na te gaan  zi)n aangesloten 
bij de Wereldpostunie (UPU) 
worden vermeld. 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
i5i'o7. Wapenschild. 
€ o.5o. Wapenschild An
dorra. 
262'07. Legendes, het 
testament van de wolf. 
€ 0.49. Wolf zit in konings
kleren met kroon achter 
schrijftafel. 
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ARMENIË 
i2i'o7. Wereldkampioen
schap schaken in Turijn. 
170, 220, 280, 350 d. 
Beeldmerk kampioenschap 
en vlagkleuren Armenië 
met resp. wereldbeker, 
schaakstukken en medaille, 
schaakstukken, koningin. 
Ook samenhangend en 
boekje. 
i2i'07. WWF* schildpad
den. 
Viermaal 70 d. Verschillende 
afbeeldingen Testudo hors
fieldii met pandabeeldmerk 
WWF. Ook samenhangend. 

r AZERBEIDZJAN 
° 28i2'o6. Datum melding 
■~ 3/208, brandweer. 
i 24i'o7. Duiven. 
„ Velletje met zesmaal 0.20 m.; 
^ blok I. m. Zesmaal verschil

^ lende duiven en verschillend 
— panorama Bakoe; duif op 
" balustrade brug. 

qap 

30i'07. Douane. 
0.20, 0.60 m. (samenhan
gend met tussenveld). Resp. 
gebouw (tweehonderd jaar 
douane Bakoe), gebouw 
(vijftienjaar douane Azerbeid
zjan); op tussenveld insigne 
en vlag. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
3ii'o7. Huisdieren, 
o.io, 0.20, 0.30, 0.40, 0.70, 
I. KM. Resp. schaap (Ovis 
aries), geit (Capra hircus), 
koe (Bos taurus), ezel (Equus 
asinus, paard (Equus cabal
lus), kat (Felix silvestris). 

i52'07. Europa 2007, scou
ting honderd jaar. 
Tweemaal 2. KM. Twee 
scouts, resp. met rugzak
ken, koken op kampvuurtje 
voor tent. Ook velletje met 
beide zegels en velletje met 
tweemaal beide zegels en 
tussenveld; op zowel rand als 
tussenveld: bijl, tentharing, 
hamer, touw, zakmes en 
verrekijker. 

BosnaiwmEcoviK/i 

i52'o7. Muziek, zestig jaar 
Nationaal Operatheater in 
Sarajevo. 
0.50 KM. Vignet. 
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i52'o7. Toerisme. 
2.50 KM. Prokosmeer. 

BOSNR t HERCEGOUINR 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
9io'o6. Etnologische 
schatten, vrouwensieraden 
uit museum Franciscaner 
klooster in Humac. 
5. KM. Hanger met kruis
beeld. 

BULGARIJE 
3ii'07. Bulgarije lid Euro
pese Unie. 
Blok 1.50 L. Europese sterren 
en Bulgaren in nationale kle
ding, op rand kaart Europa 
en vlaggen lidstaten. 

CYPRUS 
i53'07. Oude motorfietsen. 
13, 20,40 , 60 c. Resp. 
Triumph Daytona T looR
1972, Matchless G3L1941, 
BSAWM201940, Ariel Red 
Hunter NH 3591939. 

283'07. Automaatzegels, 
'beelden uit Denemarken'. 
0.25 tot 99.75 kr. Drie 
verschillende foto's van 
hunebedden. 

Dan m a r 
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283'o7. Expeditie rond de 
wereld, Galathea 3. 
4.75, 7.25 kr. Resp. schip en 
zeedieren met planten, schip 
en wereldbol met route. Ook 
velletje met beide zegels. 

DUITSLAND 
i3'o7. Dag van de post
zegel, luchtschipvaart naar 
ZuidAmerika. 
Blok € 1.7010.70. LZ127 
'Graf Zeppelin' en route Frie
drichshafen (met slotkerk) 
naar Buenos Aires; op rand 
lijnentekeningen luchtschip. 

2007. Vluchtelingenfonds. 
I c. Herdruk emissie 1974, 
jaartal 2007. 

DENEMARKEN 
283'o7. Nationaal Museum 
tweehonderd jaar. 
4.75, 6., 8.25,10.25 kr. 
Museumstukken, resp. twee 
ceremoniële bijlen, waterkan 
in vorm leeuw, armillarium, 
masker uit Borneo. Ook 
boekje. 

i3'07. Honderdste geboor
tedag Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg (19071944) en 
van Helmuth )ames Graf von 
Moltke (19071945). 
€ 0.55. Foto's beide heren 
met namen en data. 
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e laus Schenk Graf « o Stauffenberg 
n en 15 1! 1907 

1 iSoiser 11 O'1941 

He(mutfi lames Graf von Mohke 
rjchorpn 11 011907 
"irtipnchtel 2101 1^45 
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i'3"'°7 Ondertekening 
verdrag van Rome vijftig jaar 
geleden. 
€ 0.55. Historische foto 
ondertekening Verdrag tot 
oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap 
(EEG) en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoom
energie op 25 maart 1957. 

i3'o7. Duitse schilder
kunst, Adam Elsheimer 
(15781610). 
€ 0.55. Schilderij 'De opgra
ving van het kruis'. 
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ADAM ELSHEIMER 
■ ̂i 

i3'o7. Vierhonderdste 
geboortedag Paul Gerhardt 
(16071676). 
€ 0.55. Portret predikant en 
dichter kerkliederen met 
notenbalk en tekst 'Lobet den 
Herren...'. 

l'AUL 
ülRHAftüT 
1607 1676 
DEUTSCHlANr 

i3'07. Joods centrum 
München. 
€ 0.55. Detail gevelarchitec
tuur hoofdsynagoge. 

ESTLAND 
i42'o7. Serie landhuizen, 
Sagadi. 
5.50 kr. (€ 0.35). Landhuis 
(oorsprong 15de eeuw) met 
hotel restaurant en bosmu

seum. 

■ir^mtmw 



22-2-'o7. Persoonlijke zegel. 
5.50 kr. (€ 0.35). Band met 
waarden, op aanhangsel van 
post gebouw in Tartu. 

TARTU ( 

8-3-'o7. Vuurtoren, Juminda. 
6.- kr. (€ 0.38). Kaart kustge
bied met plaatsaanduiding 
en vuurtoren Juminda (1937). 

EESTUJ.OO€0.38 j 

FRANKRIJK 
5-2-'o7. Valenciennes (depar
tement Nord). 
€ 0,54. Standbeeld Antoine 
Watteau (1684-1721, Frans 
schilder, tekenaar en etser) 
door beeldhouwer Jean-Bap-
tiste Carpeaux (1827-1875). 

^'4MftiÉMfe4UMMirilb4Mb'Mk4kAtfhJkAift 

i2-2-'o7. Humanistische 
bibliotheek in Sélestat. 
€ 0.60. Versierde beginletter 
uit middeleeuws manuscript 
'Le livre des miracles de 
Sainte-Foy'. 

i9-2-'07. Helikopter honderd 
jaar. 
€ 3.-. Helikopter EC 130 bo
ven kust met kleine tekening 
helikopter van Louis Bréguet, 
lUchet en Cornu. 

26-2-'o7. Serie portretten 
van regio's, IX, Frankrijk om 
te zien. 
Velletje met tienmaal € 0.54. 

Dorp Les Baux-de-Provence, 
waterval Doubs, rotsstenen 
in bos Fontainebleau, oevers 
Loire, kasteel Chantilly, dorp 
Saint-Tropez, bergmassief 
Grande-Chartreuse, ves
tingstad Saint-Malo, top van 
1.247 t" 'Le Ballon d'Alsace', 
Canal du Midi; op rand rots 
m zee met zeilbootjes. 

0,54€ 

Le balton I 
P d'Alsace 

GIBRALTAR 
3i-3-'o7. Prinses Diana. 
8, 40, 42 p., £ 1.60. Vier 
verschillende portretten met 
handtekening Diana. Ook 
velletje met de vier zegels en 
boekje. 

GROENLAND 
i5-i-'07. Gezm kroonprins. 
14.25 kr. Kroonprins Frede-
rik en prinses Mary met zoon 
prins Christian in kleding 
Groenland. 

• I l l l l l l l l l l l l l l l l 
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IERLAND 
24-i-'o7. Iers Franciscanen-
college in Louvain vierhon
derd jaar. 
€ 0.75. Monnik en deur naar 
auditorium college. 

\ ême i>. 

24-i-'o7. Driehonderdvijftig-
ste sterfdag eerwaarde Luke 
Wadding (1588-1657). 
€ 0.75. Portrettekening. 

26-i-'o7. Wenszegels. 
Tweemaal N; N. in boekjes. 
Resp. taart met kaarsjes, 
postzegel met gezicht en 
hoedje en hart; twee handen 
met trouwringen. 

9-2-'07. St.-Patrick's Day 
2007. 
€ 0.75. Klavertje (symbool 
Ierland). 

9-2-'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
€ 0.75; velletje met driemaal 
€ 0.75. Twee kleurige, gete
kende varkentjes op groene 
ondergrond; tweemaal de 
varkentjes op groene, een
maal op rode ondergrond. 

23-2-'o7. 'Flight of the earls' 
vierhonderd jaar geleden 
(de graaf van Tyrone, leider 
van opstand tegen invoeren 
protestantisme, moest met 
honderdtal andere Ierse 
leiders de wijk nemen naar 
Rome nadat Engeland weer 
de macht kreeg). 
Tweemaal € 0.48 (door
lopend beeld). Kaart en 
schepen met resp. Hugh 
O'Neill graaf van Tyrone, 
Rory O'Donnel graaf van 
Tyconnel. Ook velletje met 
beide zegels. 

ITALIË 
29-i-'o7. Stichting Antonio 
Genovesi in Salerno twintig 
jaar. 
€0.60. Huizen. 

io-2-'07. Dorp Giuliana di 
Fertilia in Alghero zestig jaar 
(dorp gesticht voor Italiaans 
sprekende migranten uit 
Istrië). 
€ 0.60. Gezin met koffers, 
kaart Sardinië met Alghero, 
kaart Istrië en ansicht met 
Fertilia. 

Bauutuu 
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i6-2-'o7. Honderdste 
sterfdag Giosue Carducci 
(1835-1907). 
€ 0.60. Portret dichter met 
opengeslagen boek en pen, 
inktpot en vloeiblok. 

i6-2-'07. Pater Lodovico 
Acernese (1835-1916). 
€ 0.23. Portret. 

26-2-'07. Serie 'scholen en 
universiteiten', universiteit 
Brescia. 
€ 0.60. Palazzo Martinengo 
Palatini (zetel rector univer
siteit). 

JERSEY 
i9-6-'07. Vogels op Jersey, I, 
tuinvogels. 
34, 37,42, 51, 57, 741). Resp. 
Passer domesticus, Fringilla 
coelebs, Parus caeruleus, 
Turdus merula, Pica pica, 
Parus major. Ook velletje met 
51, 57, 74 p. en velletje met 
de zes zegels. 

22-6-'o7. Zeilrace, II, Gorey 
Regatta (1:15-5-1998). 
BIok£ 2.-. Zeilboten in baai 
van Grouville met kasteel 
Mont Orgueil. 

25"7"'°7- Zomerbloemen. 
34. 37.42, 51, 57.74 P-Resp. 
clematis 'The president' en 
'Nelly Moser', rozen 'Just 
Joey' en 'Compassion', 
kamperfoelie (Lonicera x 
americana), fiichsia 'Swing-
time' en 'Dark Eyes', lathyrus 
(Lathyrus odoratus), sering 
(Syringa vulgaris). 

i JERSEY 

25-7-'07. Frankeerzegels, III, 
wilde bloemen. 
10. 25.35.45.55.60. 80 p., 
£ 1.50. Resp. Tamus com
munis, Hippocrepis comosa, 
Sedum anglicum, Hypericum 
androsaemum, Leucanthe-
mum vulgare, Spergularia 
rupicola, Pilosella officina-
rum, Succisa pratensis. 

KROATIË 
8-12-06. Verplichte toe
slagzegel Rode Kruis, week 
van solidariteit (8 tot 15 
december). 
1.15 kn. Kerstman met pakjes 
op ski's. 
22-2-'o7. Nationale- en 
universiteitsbibliotheek in 
Zagreb vierhonderd jaar. 



5. kn. Facade nieuwe 
gebouw waarin oude gebouw 
weerspiegelt. 

LETLAND 
32'o7. Wapenschilden. 
0.05, o.io, 0.22 Lvl. Wapen
schild van resp. Staicele (ooi
evaar), Sabile (tros druiven), 
Vecumnieki (lelies). 

VECUMNIEKI 

: !LATVIJAÄ22 ; 

i72'o7. Schilderkunst, Lu
dolfs Liberts (18951959). 
0.58 Lvl. 'Tilts tornkalna': 
brug, gebouwen en kerk. 

LUXEMBURG 
2o3'07. Verdrag van Rome 
vijftig jaar. 
€0.70,1.. Resp. tafel 
waarachter ondertekenaars, 
Europese sterren en namen 
ondertekenaars. 

203'o7. 'Caritas Luxem
bourg' vijfenzeventig jaar. 
€ 0.50. Vrouw met zeepbel. 

2o3'o7. Rolzegels. 
Viermaal € 0.25, viermaal 
€ 0.50. In verschillende kleu
ren'Postes', waarde. 
203'07. ACL (Automobile 
Club du Luxembourg) vijfen
zeventigjaar. 
€ 0.50. Auto wordt op hulp
auto gezet. 
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IVIACEDONIÉ 
ii2'o6. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week van 
strijd tegen aids. 
6 den. Tekst. 
3ii'o7. Cultureel erfgoed. 
12,12, 36, 36 den. Resp. 
klooster en fresco (klooster 
Slivnik vierhonderd jaar), ge
zicht uit steen (megalithisch 
observatorium Kokino), 
fresco en klooster (klooster 
St. Nikita zevenhonderd 
jaar), berg met ster (Kokino). 

i42'o7. Handwerk en 
folklore. 
12, 36 den. Resp. 'tepelak' 
metalen hoofdbedekking 
gevonden in Kichevo (14''°
18'''' eeuw), kistje uit Ohrid 
(g*"' eeuw). 

MONACO 
ii2'o6. Nieuw nationaal 
museum Monaco. 
€ 0.92. Deel schilderij 'Made
moiselle Genevieve Vix dans 
Ie róle de Salome' door Kees 
van Dongen (18871968). 

MONTENEGRO 
72'07. Beschermde dieren. 
€ 0.50. Vogel boven water en 
reddingsband. 

NOORWEGEN 
62'o7. Valentijnsdag. 
A (6.50 kr., hartvormig te 
maken). Twee gezichten 
vormen hart. 

62'o7. Autosport (wereld
kampioenschap rally's drie 
dagen in winters Noorwe
gen). 
Inland A, Europa A, Verden A 
(6.50, 8.50,10.50 kr.). Auto 
van resp. Petter Solberg, 
Hennig Solberg, Thomas 
Schie. Ook velletje met de 
drie zegels. 

2i2'o7. Dieren in 't wild, II. 
12., 22. kr. Resp. egel (Eri
naceus europaeus), eekhoorn 
(Sciurus vulgaris). 

2i2'o7. Internationaal 
pooljaar, gezamenlijke 
uitgifte met Denemarken, 
Groenland, Finland, Zweden, 
Canada en Verenigde Staten, 
Ilsland. 
Velletje met 10.50,13. kr. 
Resp. waterbemonsteraar 
voor oceanografische me
tingen en ijskern met boor 
op achtergrond testbuisjes, 
schip 'Svalbard' en schotel
antenne met noorderlicht; op 
rand satellietfoto Spitsber
gen en onderzoeker Fridtjof 
Nansen, ballonvaart in 
NyAlesund en beelden glet
sjerexpeditie naar Austfonna 
in 2004. 

2i2'o7. Zeventigste verjaar
dag koning Harald V. 
6.50 kr. Portret in uniform 
met medailles. 
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OEKRAÏNE 
26i'o7. Frankeerzegels. 
50, 60, 85 k. Drietand en 
resp. spinnenwiel, mandfles 
wijn, houten kan. 
g2'o7. Oekraïense kerken 
in het buitenland. 
3.35 Hr. Kathedraal St. Mi
chael in Adelaide (Australië), 
op aanhangsel glasinlood
raam. 
232'o7. Tweehonderdste 
geboortedag Taras Sjevt
sjenko (18141861), dichter, 
auteur en kunstschilder. 
Velletje met 2.50, 3.35 Hr. 
Resp. boerderij met gezin en 
handschrift, zelfportret. 

OOSTENRIJK 
5'3''°7 Liechtensteinmuse
um in Wenen, gezamenlijke 
uitgifte met Liechtenstein. 
€ 1.25. 'Portret van een dame' 
door B. Zaganelli (+ 1460
1510). Afbeelding 3/209. 
83'07. Internationale dag 
van de vrouw, geen geweld 
tegen vrouwen. 
€ 0.55. Gezicht met blauw 
oog en dichtgenaaid oog en 
mond. 

KEINEGEWALTi 

:AN FRAUEN! 
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iMÉt lÉÉt l lMÉÉÉMMÉft 

93'o7. Gebruiken, paas
ratelen. 
€ 0.55. Ratel, kerktoren en 
kerkklok (van Witte Donder
dag tot Paaszaterdag geen 
klokgelui maar ratelgeluid 
door jongeren om tot gebed 
op te roepen). 

■««««««v^nviwvn^^^wMv^n 
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i37'07. Honderdvijftigste 
geboortedag Wilhelm Kienzl 
(18571941). 
€ 0.75. Portret componist. 

POLEN 
i9i'07. Poolse steden, 
Gorzow Wielkopolski. 
1.35 Zl. Gebouw en beeld van 
vrouw met juk. 

ROEMENIE 
27i'07. Internationale her
denkingsdag holocaust. 
3.30 NL. Hand en prikkel
draad, jodenster en tekst. 

3.30 L 
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92'07. Fauna uit Zwarte 
Zee. 
0.70,1.50, 3.10, 7.70 NL. 
Resp. Hypocampus hypo
campus, Delphinus delphis, 
Caretta caretta, Trigla 
lucerna; op rand kaart Zwarte 
Zeegebied. 

232'o7. Gedenkdagen 
personen. 
0.60, 0.80, 2.10, 3.50 NL. 
Portretten van resp. Gustave 
Eiffel (18321923, Frans inge
nieur) met poot Eiffeltoren, 
Maria CutaridaCratunescu 
(18571919, eerste vrouwe
lijke arts in Roemenië) met 
esculaap, Virginia Woolf 
(18821941, Brits schrijfster) 
met tekst en handtekening, 
Nicolae Titulescu (1882
1941, Roemeens politicus 
en diplomaat) met tekst en 
handtekening. 

RUSLAND 
92'o7. Academie Russische 
Economie honderd jaar. 
5. r. Gebouw. 



23'07. Tweehonderdvijf
entwintigste geboortedag 
O.A. Kiprensky (17821836), 
schilder. 
Tweemaal 7. r. Zelfportret 
(1828), portret Bednaja Liza 
(1827). 
i23'07. Post Rusland. 
6.50 r. Beeldmerk post. 

SERVIË 
i39'o6. Servisch team wint 
Europees kampioenschap 
waterpolo. 
46. Ndin. Spelscène en 
gouden medaille. 
299'o6. 'Joy of Europe', 
internationale bijeenkomst 
Europese kinderen. 
46., 73. Ndin. Kinderteke
ningen, resp. trein, meisje 
met vogel. 
7io'o6. Frankeerzegel. 
8. Ndin. Klooster van Zica 
(I3'''' eeuw). 
24io'o6. Dag van de postze
gel, honderdveertig jaar 
Servische postzegels. 
46. Ndin. Zegel op zegel: 
YvertI. 
30io'o6. Museumstukken, 
sieraden. 
16.50,16.50, 46., 46. Ndin. 
Resp. kroon (ig''' eeuw), ring 
(i7''''i8'''eeuw), oorbellen 
(20"" eeuw), ketting (19''' 
eeuw). 
ioii'o6. Theater 'Atelje 212' 
vijftig jaar. 
46. Ndin. Gebouw en vier 
portretjes van stichters. 
i6ii'o6. Tweehonderd
vijftigste geboortedag 
W.A. Mozart (17561791), 
vierhonderdste geboortedag 
Rembrandt (16061669). 
Tweemaal 46. Ndin. Portret 
Oostenrijkse componist, por
tret Nederlandse schilder. 
Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
iii'o6. Antieke munten. 
€ 0.20, 0.30, 0.50,1.. Resp. 
zilveren munten, munt uit 
regeringstijd keizer Probus, 
gouden munt uit tijd keizer 
Justinianus I, bronzen munt 
uit tijd keizer Dardanus. 

SPANJE 
53'07. Monumentale 
bomen, pijnboom. 
€ 0.78. 'Pino de Fuente
pina' in Moguer (Huelva) 
op terrein huis dichter en No
belprijswinnaar Juan Ramon 
Jimenez (18811958). 

83'o7. Archeologie. 
Tweemaal € 0.30. Mozaïek 
Romeinse villa La Olmeda 
(Palencia), Romeinse 
baden Campo Valdes (Gijon, 
Asturië). 

233'07. Vijftig jaar EEG* 
Europese Unie. 

€ 0.58. Kaart met lidstaten en 
jaar van toetreding. 

CflANWERSARIODELACLE.; 
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ESPAtVlA CORKEOS 

TSJECHIË 
2i2'o7. Oosterse kunst uit 
collectie nationale galerie in 
Zbraslav. 
12., 24. Kc. Resp. hout
snede: 'Meisje met pop' van 
Utagawa Kunisada (1786
1865), godheden 'Shiva, 
Parvati en Ganesha' uit India 
(igde eeuw). 
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2i2'07. Voorkomen kanker. 
7.50 Kc. Figuur met blauwe 
vleugels aangetast door 
kanker. 

CESKÄ REPÜBUKA 

hM«Ml«*M*M 
2i2'o7. Postzegelontwerp 
met vrij onderwerp, wedstrijd 
voor grafisch ontwerpers. 
12. Kc. Tweede plaats: slang. 

P«««««V*«««**M« 
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WITRUSLAND 
22i'o7. Wapenschilden. 
Tweemaal 600 r. Wapen
schild van resp. Krugloe 
(hoefijzer), Pinsk (pijl en 
boog). 
i42'o7. Tweehonderdste 
geboortedag Napoleon Orda 
(18071883). 
2.000 r. in velletje van twee 
zegels. Zelfportret pianist. 

componist en artiest, op 
aanhangsel gebouwtjes, 
ordeteken en sabel, op rand 
handtekening en vleugel. 
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ZWEDEN 
223'o7. Redding op zee, 
Zweedse reddingsmaat
schappij honderd jaar. 
Föreningsbrev, Ekonomi 
brev, Brev inrikes (4.80, 
5., 5.50 kr). Resp. reddings
scooter en roeisloep, heli
kopter met mens aan touw, 
reddingsboot (type Victoria) 
en waterkaart. 

223'o7. Serie 'gevleugelde 
vlinder'. 
20. kr. Detail tijmblauwtje 
(Macuhneaarion). 

223'07. Europa 2007, scou
ting honderd jaar: vrienden 
van heinde en verre. 
Tweemaal Brev in boekje 
van vier. Jongen met meisje 
en silhouet twee personen 
in kano, tekst 'jamboree' en 
vliegtuig. 

■ÜHWGE BREV 

223'o7. Zweedse innova
ties. 
Viermaal Ekonom brev. Uit
vinding (door, in) resp. plug 
(Oswald Thorsman, 1957), 
bloemen in 'allglobe' hierin 
kunnen levende bloemen 
mee naar omgevingen met 
strenge allergieeisen (Eli
sabeth Gagnemyhr, 2002), 
koelglobe: dubbele stolp 
om voedsel koel te houden 
(Birgitta FolckerSundells, 
1997), verstelbare moersleu
tel (Johan Petter Johansson, 
1892). 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i72'o7. Vuurtorens. 
15., 20., 38 Dh. Vuurtorens 
resp. op eiland Arzew (1865), 
op Gap Sigh (1905), van Ras 
Afia (1907). 

ANTIGUA EN BARBUDA 
30io'o6. Vijfentwintig jaar 
onafhankelijk. 
$0.39,1., 1.50; velletje 
met viermaal 25 c; blok 
$ 5.. Resp. ananas, vlag, 
wapenschild en vuurwerk; 
tweemaal fregatvogel, 
tweemaal damhert; nieuwe 
parlementsgebouw. 
20i2'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
(16061669). 
$ 0.50, 0.75,1., 2.; twee 
velletjes met viermaal $ 2.; 
tweemaal blok $ 5.. Details 
schilderijen, resp. De doop 
van de eunuch,Landschap 
met rijtuig, Rivierlandschap 
met ruïne, Landschap met 
kasteel; viermaal verschil
lend detail Simson vertelt 
een raadsel op zijn feest; 
tweemaal Heilige familie, De 
barmhartige Samaritaan bij 
de herberg, Rebecca neemt 
afscheid van haar familie; 
Moeder van Rembrandt, 
zelfportret. 

20i2'o6. Betty Boop (van 
Max Fleischer, 18891972). 
Velletje met zesmaal $ 1.50; 
velletje met driemaal $ 3.. 
Verschillende afbeeldingen 
Betty Boop. 

BAHAMAS 
23i'07. WWF*, spitssnuit
dolfijn van de Blainville. 
15,25, 50, 60 c. in velletje van 
zestien zegels. Verschillende 
afbeeldingen Mesoplodon 
densirostris met pandabeeld
merk WWF. 

BANGLADESH 
233'o6. Vijfendertig jaar 
onafhankelijkheid. 
10. T. President Zia urRah
man (19361981) met kaart 
Bangladesh, nationale vlag 
en monument. 
56'o6. Nationale campagne 
herbebossing. 
10. T. Bomen en tekst. 

BERMUDA 
i52'07. Datum melding 
2/125. pioniers vooruitgang. 

BOLIVIA 
i22'o6. Overdrukken. 
I., 2., 2.50 Bs. over zegels 
1986, resp. Aztekenstadion 
(Yvert 66g), mascotte we
reldkampioenschap voetbal 
(Yvert 668), oliemaatschappij 
vijftig jaar (Yvert 67g). 
47'o6. Faculteit technische 
wetenschappen honderd jaar. 
6. Bs. Gebouw en beeld
merk. 
i58'o6. President Evo 
Morales (igsg). 
5., 6. Bs. Resp. statieportret 
en nationale vlag, president 
in nationaal kostuum. 

CORREOS DE BOLIVIA 
1 Bs6.00 

^——

i68'o6. Rode Kruis Bolivia. 
5. Bs. Reddingswerker en 
auto Rode Kruis bij gestutte 
huizen. 
' « « « * * ■ ■ ■ ■ ■ * ■ * « « * « ■ • • ■ 

CORREOS OE BOLIVIA 

2i8'o6. Vijftien jaar Ecobol 
(Empresa de Correos de 
Bolivia). 
I., 1.50 Bs. In groen en 
blauw: koerier en brieven. 
248'o6. Dag van de post
zegel. 
Driemaal 1.50, driemaal 
6. Bs. Resp. kaders op 
postzegeltentoonstelling, 
handen bij postzegelalbum, 
twee postzegels met vogels 
(Yvert Bolivia 161, Honduras 
luchtpost g8i), kaders, twee 
postzegels met schepen 
(Bolivia i78'o5, IJsland 
243'03: Yvert g62), twee 
postzegels flora (Yvert Bolivia 
luchtpost 221, Dominicaanse 
Republiek 1365). 



BOTSWANA 
i-i2-'o6. Kerst, palmen. 
1.10, 2.60, 4.10, 4.90 P. Resp. 
boom Hyphaene petersiana, 
boom Phoenix reclinata, 
dadels Hyphaene petersiana, 
dadels Phoenix reclinata. 

BOTSWANA J 

BRAZILIË 
ig-i-'oj. Vijftiende Pan-
Amerikaanse spelen in Rio 
de Janeiro. 
Vijfmaal '1° porte carta 
comercial'. Mascotte 
spelen tijdens resp. voetbal, 
synchroon zwemmen, zwem
men, waterpolo, duiken. 
8-2-'o7. Dansen. 
Tweemaal '1° porte carta nao 
comercial' Resp. carimbo, 
frevo. 

BRUNEI 
Onbekend. Frankeerzegels. 
10,15, 20, 30, 50, 60, 75, 
go s., $ I.-, 2.-, 5.-, 10.-. 
Twaalfmaal portret. 
2006. Departement publieke 
werken honderd jaar. 
Driemaal 75 s. Portretje en 
resp. modern gebouw, klein 
gebouw, beeldmerk gelegen
heid. 

ii-io-'o6. Postale diensten 
honderd jaar. 
Viermaal 100 s.; velletje met 
zesmaal 100 s. Portretje 
en resp. viermaal verschil
lend gebouw en beeldmerk 

t̂  gelegenheid (ook velletje 
° met de vier zegels); zesmaal 
ex kindertekening over post 
_. en beeldmerk gelegenheid 
Z. (wereldbol met vhegtuig 
°- en brieven, man, huis met 
^ briefen vliegtuig, gebouwen 
^ en brievenbus, wereldbol, 
" wereldbol). 

= COLOMBIA 
i3-i2-'o6. Kerst. m $ 1.300. Geboorte Christus 
naar schilderij Peter Paul 
Rubens (1577-1640). 

COSTARICA 
28-7-'o6. Upaep*, energiebe
sparing. 

155 Cs. Wereldbol als stekker 
en beeldmerk Upaep. 

25-8-'o6. Nationale parken. 
Isla del Coco, fauna. 
Tienmaal 180 Cs. Sula sula, 
Mycteroperca olfax, Zanclus 
comutus, Eretmochelys im-
bricaas, Tursiops truncatus, 
Myripritis berndti, Dendroica 
petechia aureola, Carcharchi-
nus limbatus, Anous stoli-
dus, Acarus rubroviolaceus. 

25-g-'o6. Honderdste 
geboortedag José Figueres 
Ferrer (igo6-iggo). 
115 Cs.; blok i.ooo Cs. 
Portret staatsman; portret, 
op rand orchidee (Stanhopea 
confusa). 
i2-io-'o6. Inheems fruit. 
Driemaal 155 Cs. Hymenaea 
courbaril, Bixa orellana, 
Garcinia intermedia. 

f(utos Indigenas Si lvei t f« i 

27-ii-'o6. Staatssymbolen. 
Tweemaal 155 Cs. Wapen
schild, vlag. 
i-i2-'o6. Liefdadigheidsze-
gels kinderen. 
Viermaal 32 Cs. Rand in vier 
verschillende kleuren: kind 
bezig aan tafel. 

EGYPTE 
i4-i-'07. Egyptische automo
biel- en reisvereniging. 
30,150 P. Dezelfde af
beelding: antieke auto en 
beeldmerken. 

TI ®"t* 
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FILIPIJNEN 
28-4-'o6. Frankeerzegels, 
vlinders. 
I.-; tienmaal 7.- P. Resp. 
Arisbe decolor stratos; 

Hebemoia glaucippe philip-
pensis, Moduza urdaneta 
aynii, Lexias satrapes hiwaga, 
Cheritra orpheus, Achil-
lides chikae chikae, Arisbe 
ideaoides ideaoides, Delias 
schoenigi hermeli, Achillides 
palinurus daedalus, Delias 
levicki justini, Troidaes ma-
gellanus. 
io-5-'o6. Frankeerzegels, 
vlinders. 
2.-, 5.- P. Resp. Arhopala 
anthelus impar, Parantica 
danatti danatti. 
7-6-'o6. Frankeerzegels, 
vlinders. 
Viermaal 20.- P. (samenhan
gend). Dezelfde afbeeldingen 
als frankeerzegels 17.- P. uit 
2005: Idea electra electra, 
Charaxes bajula adoracion, 
Trogonoptera trojana. 
9-6-'o6. Frankeerzegels, 
vlinders. 
Viermaal 26.- P. (samenhan
gend). Dezelfde afbeeldingen 
als frankeerzegels 22.- P. 
uit 2005: Parantica noeli, 
Chilasa osmana osmana, 
Graphium sandawanum 
joreli, Papilio xuthus ben-
guetanus. 
i5-6-'o6. Frankeerzegels, 
vlinders. 
Viermaal 24.- P. (samenhan
gend). Dezelfde afbeeldingen 
als frankeerzegels 21.- P. uit 
2005: Cethosia biblis baran-
gingi, Menalaides polytes 
ledebouria, Appias nero 
palawanica, Udara tyotaroi. 
3-7-'o6. Frankeerzegels, 
vlinders. 
I.-, 5.- P. Dezelfde afbeel
dingen als 28-4 en 10-5 
van andere drukker en met 
blauwe band. 
g-8-'o6. Honderdste geboor
tedag Roque B. Ablan sr. 
7.- P. Portret held Tweede 
Wereldoorlog met Filipijnse 
vlag en kust Saddle Rock met 
onderzeeër. 

28-8-'o6. Chan-Cu associatie 
honderd jaar. 
Tweemaal 7.- P. Chan-Tze 
(geboren 505 v.C), beeld
merk gelegenheid. 

GRENADA 
i-i2-'o6. Frankeerzegels, 
vlinders. 
$ o.10, 0.25,1.-, 2.-, 4.-, 5.-, 
10.-, 20.-. Resp. Nympha-
lis antiopa, Libytheana 
bachmanii, Tithorea pin-
thias, Hypolimnas misippus, 
Megisto rubricata, Taygetis 
chrysogone, Pierella hortona, 
Morpho aega. 

Grenada 
i S20 

2i-i2-'o6. Kerst. $ 0.25, 
0.50, 0.75,1.-; velletje met 
viermaal $ 2.-. Verschillende 
details Aanbidding door 
de herders van Peter Paul 
Rubens (1577-1640). 
22-i2-'o6. Betty Boop (van 
Max Fleischer, 1889-1972). 
Vel met zesmaal $ 1.50; vel
letje met viermaal $ 2.-; twee 
velletjes met tweemaal $ 3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
Betty Boop. 

^ 
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GRENADA/CARRJACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
2i-i2-'o6. Kerst. 
$0.75,1.-, 1.25, 2.-; vel
letje met viermaal $ 2.-. 
Verschillende details Heilige 
Willibrord in verering voor 
Maria van Peter Paul Rubens 
(1577-1640). 

GYANA 
i4-i2-'o6. Betty Boop (van 
Max Fleischer, 1889-1972). 
Vel met zesmaal $ 100.-; vel
letje met tweemaal $ 200.-. 
Verschillende afbeeldingen 
Betty Boop. 

INDIA 
26-i-'o7. Tamil Nadu Cricket 
Associatie. 
5.- R. Cricketspelers. 

NIS. 2.50; 3.30. Kleine 
plaatjes van resp. Negev: 
zonnebloem, moederbord, 
vogel, kust, rots; Galilee: glas 
en fles wijn, palmen, vogel, 
olijven. 

20-2-'o7. Lichamelijke 
opvoeding en sport. 
NIS. 2.90; 3.-; 7.30. Resp. 
schoolgym: basketbal, 
gymnast, touwklimmer, 
fluitje; Wingate instituut: 
judoka, tennisster, hardloper 
op loopband, medaille; 
sport voor allen: hardloper, 
wandelaar, wielrenner en 
stopwatch. 

20-2-'07. Schooltelevisie. 
Driemaal NIS. 2.50. Gebouw, 
uit 'Close relations', Alfie uit 
'No secrets', cactuspop uit 
'You don't Say'. 

Tamil Nadu Cricket Association 

y-i-'oy. Rozen (geurende 
zegels). 
5.-, 5.-, 15.-, 15.- R. Rozen, 
resp. 'bhim', 'neelam', 'Delhi 
princess', 'jawahar'. 

(S9) 

KIRGIZIË 
27-i-'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
3.-s. Varken. 

KIRIBATI 
3i-i-'07. Koningin Eliza
beth II zestig jaar getrouwd. 
50, 75 c , $1.-, 1.50; blok 
$ 5.-. Verschillende afbeel
dingen paar; bruidsfoto, op 
rand koets. 

9-2-'o7. Manoharbhai Patel. 
5.- R. Portret industrieel uit 
Nadiad, Gujarat. 

ISRAËL 
2o-2-'o7. Ontwikkelingvan 
Negev en Galilee. 

KOREA ZUID 
i8-i-'o7. Rivieren. 



Viermaal 250 w. Nakdongri
vier in resp. voorjaar, zomer, 
herfst, winter. 
29i'07. De wereld van 
artiest Nam June Paik (1932
2006). 
Velletje met viermaal 250 w. 
Kunstwerken, resp. 'TV 
boeddha' (1974), 'Hoe meer, 
hoe beter' (1988), 'Megatron/ 
matrix' (1995), 'Moeder' 
(2006). 

2i2'o7. Honderd jaar 
geleden beweging om schuld 
aan Japan te betalen (en zo 
onafhankelijk te worden). 
250 w. Gouden ring. 

mwmm 
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LAOS 
iii'o6. Bananen. 
i.ooo, 2.000, 4.000, 8.000 k. 
Vier verschillende trossen 
bananen. 

20i2'o6. Ingebruikneming 
2* Vriendschapsbrug tussen 
Laos en Thailand. 
Tweemaal 7.500 k. Twee 
verschillende afbeeldingen 
brug tussen Mukdahan en 
Savannaket met vlaggen Laos 
en Thailand. Afbeelding bij 
Thailand: 12/869. 

MACAU 
32'o7. Aardewerk uit Shek 
Wan. 
1.50,1.50,1.50, 2.50; blok 
8.0 ptcs. Beeld van resp. Lao 
Zi, Lu Yu, de geleerde, zit
tende Luo Han; de concubine 
na het bad. 

MALEISIË 
62'o7. Zeeleven, gezamen
lijke uitgifte met Brunei. 
Tweemaal 50 s.; velletje met 
tweemaal i. RM. Resp. 
Balistapus undulatus, Taeni
anotus triacanthus; Nautilus 
pompilius, Ostracion me
leagris. 

Malaysia 

MARSHALLEILANDEN 
i6i'07. Wenszegels. 
Viermaal 39 c. 'Happy 
birthday', 'Congratulations', 
'Thank you', 'Best wishes'. 

iVIEXICO 
22i2'o6. Negentig jaar 
tijdschriften in Mexico. 
$ 10.50. Stapel nieuwsbla
den. 

90.„s «.UNIVERSAL 
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MICRONESIË 
i5ii'o6. Frankeerzegels, 
vlinders. 
I, 2, 4, 5,10 ,19 ,20 ,22 , 
75, 84 c , $ I., 4.05. Resp. 
Papilio euchenor, Troides 
aeacus, Delias henningia, 
Bassarona duda, Graphium 
sarpedon, Arhopala cleander, 
Arhopala argentea, Danaus 
aspasia, Arhopala aurea, Ca
leta mindarus, Hypolycaena 
danis, Jacoona amrita. 
4i2'o6. Kerst. 
22, 24, 39, 75, 84 c. Resp. 
symbolische boom, kous, 
sneeuwpop met hoed en das, 
kaars met hulst, kerstbal. 
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20i2'o6. Concorde. 
Viermaal 75 c. in twee vel
letjes van zes. (Eerste vlucht 
1101969:) Concorde boven 
bergen, concorde; (gou
den jubileum luchtparade, 
462002:) Concordes en 
standbeeld, Concordes in 
formatie. 

NAMIBIË 
i52'07. Frankeerzegels, 

biodiversiteit Namibië. 
Standard mail, nonstandard 
mail, 5,10, 30,40, 60 c , 
$ 2., 6., 10., 25., 50.. In 
landschap resp. woestijngek
ko (Palmatogecko rangei), 
Afrikaanse havikarend (Hiera
aetus spilogaster), brulkik
ker, middagbloem (levende 
steen), spin (solifuge), kever 
('juwel beetle'), kompas
kwal, vis ('Otjikoto tilapia'). 
Euphorbia damarana, impala 
(Aepyceros melampus pe
tersi), korstmos, apenbrood
boom (Adansonia digitata). 

: ' ^ 

NAURU 
3ii'o7. Koningin Eliza
beth II zestig jaar getrouwd. 
$1., 1.50, 2., 3.; blok $5.. 
Verschillende afbeeldingen 
paar; koningin in bruids
kleding, op rand Trafalgar 
Square. 
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NEPAL 
228'o6. vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Rusland. 
30. R. Sakyamuni boed
dha in Russische republiek 
Burjatien, Haratimatatempel 
in Swayambhunath bij Ka
thmandu, nationale vlaggen. 
ig'oö. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Japan. 
30. R. Nyatapoletempel 
in Bhaktapur, Mt. Everest, 
Horyutempel in Nara, 
Fujiyama. 
99'o6. Honderdvijfentwin
tig jaar postzegels in Nepal. 
5., 20., 100.; blok 125 R, 
Zegel op brief, Yvert resp. i, 
2, 3; zegels Yvert len 2 en 3. 
igg'oö. Frankeerzegels. 
I., 2., 5. R. Resp. Mt. Eve
rest, kever (Dorcus girafFa), 
Mt. Everest. 
9io'o6. Vijftig jaar lid we
reldpostvereniging UPU*. 
15. R. Enveloppe met vlag 
Nepal, beeldmerk UPU en 
beeldmerk post Nepal. 
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NIEUWCALEDONIË 
62'07. CPS (Secretariat ge
neral de la Communauté du 
Pacifique Sud) zestig jaar. 
120 F. Beeldmerk. 

62'o7. Chinees nieuwiaar, 
jaar van het varken"*̂ *. 
iio F. Varken. 

NIEUWZEELAND 
7'3''o7 Dieren in 't wild in 
NieuwZeeland. 
45,90 c., $1.35,1.50, 
2. (ronde zegels). Resp. 
brughagedis (Sphenodon 
punctatis), kiwi, kikker 
(Leiopelma hamilton), 
geeloogpinguïn (Megadyptes 
antipodes), hectordolfijn 
(Cephalorhynchus hectori). 

~rJ'irJ^ 

303'07. Postzegeltentoon
stelling Northland 2007 
en 'Whangarei Philatelic 
Society' vijftig jaar. 
Velletje met tweemaal $ 2.. 
Pohutukawabloem van 
35'o6, vuurtoren in Cape 
Reinga van 57'o6; op rand 
haven Whangarei en beeld
merk tentoonstelling. 

NIGERIA 
22ii'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
20, 50 N. TWeemaal konin
gin. 
22ii'o6. Miss World 2001. 
20, 50 N. Miss World 2001 
Agbani Darego uit Nigeria. 

M50 
MISS wans 3001 

cüneasoa 
OEZBEKISTAN 
December 2006. Vijftien jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met China. 
200. (S). Gebouwen 
Chinese muur met vlaggen 
Oezbekistan en China. 
December 2006. Sport, 
Aziatische spelen Doha 2006. 
90., 250., 350., 350.(S). 
Resp. hoogspringster, ten
nisser, basketbal, voetbal. 

OMAN 
268'o6. Muscat, hoofdstad 
Arabische cultuur 2006. 

Blok 100 b. Beeldmerk, op 
rand stad. 

279'o6. Internationale dag 
toerisme. 
Viermaal 100 b. Dorp op rots 
en jongen bij bloemen, man
nen en fort, baai en duiker, 
woestijn met kamelen en 
vrouw met textielhandel. 

6ii'o6. Post Oman. 
100, 250 b. In twee verschil
lende kleuren: beeldmerk. 
i8ii'o6. Zesendertigste 
nationale dag. 
100 b. Portret. 

PAKISTAN 
8io'o6. Aardbeving een jaar 
geleden. 
5 R. Houten huis en tekst 
'Build back better'. 

9i2'o6. Internationale dag 
tegen corruptie. 
5 R. Beeldmerk Verenigde 
Naties. 
20i2'o6. Baltit Fort in Hi
malaja tien jaar erfgoed. 
15 R. Gebouw. 

28i2'o6. Moslim Liga hon
derd jaar geleden opgericht. 
Achtmaal 4 R. Document, 
zevenmaal Muhammad Ali 
Jinnah (18761948, politicus) 
bij verschillende gelegen
heden. 
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PALAU 
6-i2-'o6. Kerst. 
Velletje met viermaal 84 c. 
Kerstversiering, resp. 
soldaatje, kerstman, meisje 
met muts, twee poppetjes op 
treintje. 
20-i2-'o6. Concorde. 
Viermaal 75 c. in velletjes 
van zes. Resp. tweemaal 
Concorde; (recordvlucht New 
York naar Londen, 7-2-1996:) 
Concorde boven New York, 
Concorde boven Londen. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
i5-i i- 'o6. Elvis Presley (1935-
1977)-
0.80, 3.20, 3.25, 5,35; vel
letje met viermaal 0.80; blok 
10.- K. Elvis en handteke
ning, resp. met microfoon, 
met zonnebril, metvlinder-
das, in jumpsuit met gitaar; 
(platenhoezen:) '50.000.000 
Elvis Fans Can't Be Wrong', 
'I 'm 1.000 Years Old', 'His 
Hand in Mine', 'King Cre
ole'; Elvis met teddyberen. 

POLYNESIÉ 
i9-2-'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
130 F. Varken met biggetjes 
en pagode met bruggetje. 
i9-2-'o7. Tweehonderd jaar 
Rekenkamer. 
90 F. Gebouw, Franse vlag en 
weegschaal. 
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SALOMONSEILANDEN 
3i-i-'o7. Koningin Eliza
beth II zestig jaar getrouwd. 
$ 2.10, 2.50, 5.-, 20.-; blok 
$ 20.-. Verschillende afbeel
dingen koningin met prins 
Philip. 

SAUDI ARABIÉ 
23-g-'o6. Nationale dag. 

2 R. Moskee en kind. 
i3-io- 'o6. Arabische paar
den. 
Zesmaal 2 R, Verschillende 
paarden. 

i i- i2-'o6. Bedevaart naar 
Mekka 1427 (2006). 
2 R. Man en bedevaartgan
gers. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
3-i- '07. Kerst. 
$ 0.25, 0.60,1.- , 1.20; velletje 
met viermaal $ 2.-. Details 
schilderijen Peter Paul 
Rubens (1577-1640), resp. 
Maria in aanbidding bij sla
pend Kind, tweemaal Heilige 
Familie onder appelboom, 
Franciscus van Assisi met 
Maria en kindje Jezus; vier
maal Heilige Familie onder 
appelboom. 
3-i- '07. Ruimtevaart. 
Vel met zesmaal $ 1.60; vel
letje met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Resp. komeetverken
ner Giotto, driemaal komeet 
Halley, Giotto, Giotto op Ari-
ane-raket; Loena-9 met Mol-
niya lanceervoertuig, toestel, 
zachte landing, maanlanding 
in Sorm Oceaan 3-2-1996; 
MIR ruimtestation. 
3-i-'o7. Scouting honderd 
jaar. 
$ 3.-; blok $ 5.-. Tweemaal 
duif en lint van nationale 
vlaggen. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
2i-2-'07. Serie 'je hart 
ophalen'. 
e i .oi . Paarden bij zonsop
gang. 

ST. VINCENT 
6-i2-'o6. Kerst. 
$ 0.20, 0.70, 0.90, i . io; vel 
met viermaal $ 2.-. Verschil
lende details 'Madonna met 
Kind omgeven door heiligen' 
door Peter Paul Rubens 
(1577-1640). 
6-i2-'o6. Concorde. 
Twee samenhangende 
paren van $ 1.40. (Laatste 
commerciële vlucht 24-10-
'03:) piloten zwaaien met 
Britse vlaggen, landing op 
Heathrow; (laatste vlucht 26-

ii- 'o6:) Concorde G-BOAF, 
Concorde terug naar Filton. 
i2-i2-'o6. Vijfentwintig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Taiwan. 
$ o.10, 0.20, 0.50, 0.70, 0.90, 
i . io , 1.40; driemaal blok 
$ 5.-. Resp. president Chen 
Shui-bian en premier Ralph 
Gonsalves, vrouw, president 
en premier, president, pre
sident en premier, premier, 
kinderen met vlaggen; presi
dent en premier, beambten 
tekenen document, president 
en premier met echtgenotes. 

SURINAME 
2006. Vogels. 
SR$ 0.05, 0.05, 0.15, 0.15, 
0.20, 0.20, 0.45, 0.45, 0.80, 
0.80, Q, Q (samenhangend). 
Resp. Phaethornis ruber, 
Threnetes niger, Podager 
nacunda, Columbina pas-
serina, Leptotila rufaxilla, 
Claravis pretiosa, Campylop-
terus largipennis, Megascops 
choliba, Porzana albicoUis, 
Polyerata fimbriata, Cic-
caba virgata, Nyctidromus 
albicoüis. 

S U R I N A M E : 

i4-2-'o7. Vlinders. 
T (SR$ 0.05), SR$ 1.20, 
1.70, 2.-, 3.-, 4.-. Resp. 
Speyeria cybele, Junonia 
almana, Limenitis archippus, 
ongeïdentificeerde 'taxco', 
Junonia genoveva, Limenitis 
populi. 

S U R I N A M E 

SYRJÉ 
i-8-'o6. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Volksrepubliek China. 
£ 10. Chinese Muur en ruïne 
van Palmyra. 
i3-8-'o6. Internationaal jaar 
woestijnen en woestijnvor
ming. 
£ 10. Wereldbol en boom met 
en zonder blad. 
3-g-'o6. Drieënvijftigste in
ternationale tentoonstelling. 
£10. Getal ' 53 ' . 

TADZJIiaSTAN 
December 2006. Hoofd
deksels. 
Viermaal 1.50 Tr. (samen
hangend). Vier verschillende 
mutsen. 

December 2006. Honden. 
0.20, 0.55, 0.75,1.- , 2.-, 
3.- Tr. Resp. West-Siberische 

laika, perdiguero de Burgos, 
Afghaanse hond, Aziatische 
hond, saluki. 

THAILAND 
i-i-'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
3.-B. Varken. 
i3-i-'07. Nationale dag van 
het kind 2007. 
Viermaal 3.- B. Kinderteke
ningen, resp. dieren, wolk 
en kind op paard en vogels, 
poes mat schilderpalet, re
genboog en huis met tuin. 
30-i-'07. First Thai Bank 
(Siam Commercial Bank) 
honderd jaar. 
3.- B. Twee personen. 
i-2-'o7. Postzegeltentoon
stelling Bangkok 2007. 
Viermaal 5.- B. Vier verschil
lende poppetjes in Thais 
houtsnijwerk. 

f̂ *. 
7-2-'o7. Rozen. 
5.- B. Gele roos. 
i-3-'o7. Kunstig gesneden 
fruit en groente. 
Viermaal 5.- B. Vierverschil-
lende decoraties. 

29-3-'o7. Rode Kruis. 
3.- B. Laboratoriumgebouw 
en handen bij apparaat. 

TUVALU 
2i-9-'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 1.30; 
blok $ 3.-. Verschillende 
foto's koningin. 

HbR MAJISTV 

QUEEN ELIZABETH II 

jv^RËI 
, 
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2i-9-'o6. Onderzoek ruimte. 
Velletje met zesmaal $ i.-; 
velletje met viermaal $ 1.30; 
blok $ 3.- . Resp. (terugkeer 
Discovery missie STS 114:) 
viermaal verschillende 
afbeelding Discovery, twee
maal robotarm; (interna
tionaal ruimtestation:) 
tweemaal lancereing eerste 
delen in 1998, tweemaal 
station; satellieten Calipso 
en Cloudsat. 
26-io-'o6. Tweehonderd-
vijftigste geboortedag W.A. 
Mozart (1756-1791). 
Velletje met viermaal $ 1.30. 
Jonge Mozart bij raam, 
familie Mozart in 1780, 
Mozart aan piano in 1763 
met zingende vrouw en man 
met viool, jonge Mozart aan 
piano. 

9-ii-'o6. WWF*, dwerg
griend. 
40, 60, 90 c , $ 5.-. Verschil
lende afbeeldingen Feresa 
attenuata. 
9-ii-'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
{1606-1669). 
10,20, 35, 95 c , $ 1 . - , 
2.-; blok $ 3.- . Details van 
schilderijen, resp. Vrouw in 
bed. De vlucht naar Egypte, 
De zelfmoord van Lucretia, 
Esther wordt aan Ahasveros 
voorgetseld, Rembrandts 
moeder. Kind met dode 
pauwen; De roof van Gany-
medes. 
23-ii-'o6. Vlinders. 
Velletje met viermaal $ i.-; 
blok $ 3.-. Resp. Graphium 
agamemnon, Ixias undatus, 
Hebomoia leucippe, Trogo-
noptera brookiana; Cynthia 
cardui. 
23-ii-'o6. Vogels. 
Velletje met viermaal 
$1 . - ; blok $ 3 . - . Resp. 
Acrocephalus scirpaceus. 
Pitta brachyua. Pitta gurneyi, 
Lanius excubitor; Malurus 
melanotus. 

R ^ ..„ .JlMl....^.^ 

VANUATU 
9-2-'o7. Oostelijke rifreigers. 
Velletje met 10,20, 50, 70, 
250 vt. (doorlopend beeld). 
Verschillende afbeeldingen 
Egretta sacra. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
io-2-'o7. Internationaal 
pooljaar. 
€ o.go, 4.-; tussenveld. 
Pinguïn op ijs waarin cellen 
en structuur, postzegel 
uit 1957 (internationaal 
geofysisch jaar, Yvert g) en 
kaart zuidpool; beeldmerk 
gelegenheid. 

*: Gebruikte afkortingen: 
EEG Europese Economi

sche Gemeenschap 
Unmik United Nations Inte

rim Administration 
Mission in Kosovo 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

VfWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i8-2-'o7 tot 6-2-'o8 
Jaar van het varken. 
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De kop boven deze afle
vering van 'Thematisch 
panorama' - een variant 
op Help, de dokter verzuipt, 
titel van het bekende 
(zelfs verfilmde) boek uit 
1968 van Toon Kortooms 
- maakt duidelijk dat er 
deze maand een hoogst 
actueel onderwerp in de 
thematische schijnwer
pers wordt geplaatst. 
Alles wat met klimaatver
andering te maken heeft, 
krijgt bijna dagelijks 
aandacht in de media. 
Afgelopen winter (hoezo, 
winter?) sneuvelde het ene 
weerrecord na het andere; 
carnaval kon zelfs in len
tesfeer worden gevierd. 
Maar slechte boodschap
pen overheersen bij dit 
thema. De Amerikaanse 
oud-vicepresident en 
voormalige presidents
kandidaat Al Gore is zo'n 
beetje de verpersoonlij
king ervan: hij probeert 
met zijn boek en film An 
Inconvenient Truth de we
reld wakker te schudden. 
Want als de dreigende 
scenario's - zoals een 
zeespiegelstijging van 
zes meter - werkelijkheid 
worden, zou het kopje 
boven dit artikel wel eens 
heel toepasselijk kunnen 
worden - zeker voor ons 
land. Er zal dus echt iets 
moeten gebeuren om 
de gevolgen de van de 
klimaatveranderingen de 
baas te blijven. 
Tegen die achtergrond 
zijn onderwerpen als 
'Ons khmaat' en 'Het 
weer' thema's van de 
toekomst. Op tentoon
stellingen is 'Water' (een 
Willem-AlexanderefFect?) 
al in opkomst. Verza
melaars zullen er hun 
creativiteit op los moeten 
laten, want de thema's 
zijn in hun algemeenheid 
wellicht te breed om er 
een goede verzameling 
mee op te bouwen. 
Een goed voorbeeld van 
die ruime 'bandbreedte' is 
de filatehstische aandacht 
voor het vierde Interna
tionaal Pooljaar (Interna

tional Polar Year of IPY), dat 
officieel loopt van i maart 
2007 tot I maart 200g. 
Het is precies vijftig jaar 
geleden dat het vorige 
IPY werd georganiseerd; 
het eerste liep van 1882 
tot 1883 en het tweede 
ligt inmiddels 75 jaar 
achter ons (1932-1933). 
De poolgebieden spelen 
een grote rol als het om 
de gevolgen van klimaat
veranderingen gaat. De 
internationale weten
schappelijke onderzoeken 
die in het kader van het 
Pooljaar worden verricht, 
zijn dus van groot belang. 
Er nemen meer dan 
zestig landen aan deel. 
De Nederlandse inbreng 
wordt ondersteund door 
de Nederlandse Organisa
tie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) en de 
Koninklijke Academie van 
Wetenschappen (KNAW). 
Van beide organisaties zijn 
frankeerstempels beschik
baar en hetzelfde geldt 
voor het KNMI, dat een 
rijke ervaring heeft met 
poolexpedities. Behalve de 
stempels die in het artikel 
Het weer a\s mediaspektakel 
(FilateUe van januari 2004) 
te vinden waren, werden 
in 1997 een jubileum
stempel (100 jaar KNMI) 
gebruikt en later nog 
stempels met de tekst Het 
weer uit de eerste hand www. 
knmi.nl en - heel actueel 
- Het weeralarm (Teletekst 
pagina 710). 

Zoals gezegd: het vierde 
Internationaal Pooljaar 
kreeg ook filatehstische 
aandacht. Op 12 febru
ari was er een gezamen
lijke uitgifte van Canada, 
Denemarken, Finland, 
Groenland, Noorwegen, 
de Verenigde Staten, 
IJsland en Zweden. Ieder 
land gaf een blokje met 
twee zegels uit. De details 
vindt u in de rubriek 
'Nieuwe uitgiften' van 
de laatste maanden en 
op de websites van de 
postadministraties van de 
deelnemende landen. Ui
teraard zitten er degelijke 
zegels tussen die toege
spitst zijn op het te ver
richten wetenschappelijk 

onderzoek, maar er zijn 
ook spectaculaire zegels 
- zoals die van Finland en 
de Verenigde Staten - met 
het Noorderlicht (Aurora 
borealis) en het Zuiderlicht 
(Aurora australis). 
Interessant is ook de 
uitgifte van Canada. Die 
verschaft Vogelverzame-
laars, na op z'n minst zes 
eerdere postzegels, weer 
eens een nieuwe afbeel
ding van de koningseider 
(Somateria spectatibilis), 
die inheems voorkomt 
in Canada, Alaska en op 
Groenland. Een primeur 
is waarschijnlijk de 
afbeelding van een recent 
voor de kust van Canada 
ontdekte nieuwe kwallen-
soort: Crossota millsaeare. 
Ik hoop dat er themati
sche verzamelaars zijn die 
in de actuele ontwikkelin
gen rond het thema 'Het 
weer' een uitdaging zul
len zien om met een eigen 
benadering van dit thema 
te beginnen. Dat kan 
'klassiek' gebeuren (ge
woon het weer van alle
dag en alles wat daarmee 
verband houdt), maar 
ook wat minder conven
tioneel, door te kiezen 
voor een actuele aanpak. 
In het laatste geval kan 
dan toekomstgerichte 
visie op de problemen 
worden gegeven en op de 
oplossingen die daarvoor 
gevonden kunnen wor
den. In het laatste geval 
kan de berichtgeving in 
de media als een soort 
basishandleiding voor 
een verdere ontwikkeling 
van het thema dienen 

- denkt bijvoorbeeld aan 
de zware aardbeving in 
de Indische Oceaan op 26 
december 2004 en aan de 
orkaan Katrina die New 
Orleans in augustus 2005 
teisterde. Vergeet ook niet 
dat Nederland vanwege 
zijn langdurige strijd 
tegen het water over ken
nis en ervaring beschikt 
waarvan men ook elders 
in de wereld (bijvoorbeeld 
in New Orleans!) kan 
profiteren. 
Tot slot dit: er is volgens 
mij al een heel aardige 
hoeveelheid filatelistisch 
materiaal voor dit thema 
beschikbaar. Uit eigen 
ervaring weet ik dat het 
thematisch gezien loont 
vooral de blik te richten 
op frankeerstempels 
van wetenschappelijke 

instituten in de gehele 
wereld. Frankeerstempels 
zijn, als het om actuahteit 
gaat, vaak thematische 
'koplopers'. Een goed 
voorbeeld is het Zwitserse 
stempel van het Pro Clim-
Forum Jor Climate and Global 
Change. 

MUZIEK: TEMPO EN 
TEMPERAMENT 

Mijn favoriete postzegel
ontwerper. Oskar Weiss, 
krijgt van de Liechten
steinse posterijen altijd 
volop gelegenheid om 
zijn talenten te tonen. In 
november 2006 behandel
de ik zijn velletje Berühmte 
Werke van 4 september 
2006 al, maar ik viel ook 
als een blok voor de serie 
'Muziek: tempo en tem
perament' die Liechten
stein op 5 maart jl. uitgaf 
De vier zegels heb
ben onmiskenbaar de 
humoristische aanpak 
die kenmerkend is voor 
de ontwerpen van Weiss. 
Een kenner van het 
thema 'Muziek' ben ik 
niet, maar het lijkt me 
dat de uitwerking van dit 
onderwerp wel eens op 
een primeur zou kunnen 
neerkomen. In ieder geval 
kunnen Muziel<verza-
melaars op een opmer
kelijke manier aandacht 
schenken aan dit element 
van de klassieke muziek. 
Omdat Italië sinds de 
17de eeuw in Europa een 
toonaangevende en inno
verende rol op het gebied 
van de klassieke muziek 
vervult, hebben de tempo-
aanduidingen Italiaanse 
namen gekregen. 
De zegel van 85 c. (Allegro) 
verbeeldt een tempo dat 
door de Dikke van Dale 
wordt omschreven met 

'snel, levendig en vrolijk 
(maar langzamer dan 
presto)'. Weiss gebruikt 
hier een anatomisch 
gezien wonderlijk 
geconstrueerde violist, 
die met zijn linkerhand 
een in zijn rechterhand 
gehouden viool bespeelt, 
welk instrument - net als 
zijn hoofd - in de lucht 
zweeft, terwijl de musicus 
door een 'heuvelachtig' 
landschap wandelt. Dat 
worden vast wonderlijke 
tempi! 
Bij het thema Capriccio 
(1.80 f) - een instrumen
taal muziekstuk zonder 
vast schema - schuwt 
Weiss het 'geweld' niet. 
Hier blaast een ouderwet
se fonograaf de bladmu
ziek van de muziekstan
daard af De muzikale 
'functie' van de op deze 
zegel figurerende dame 
is op het eerste gezicht 
niet helemaal duidelijk, 
maar met de strijkstok 
in haar hand probeert ze 
kennelijk geluid aan haar 
standaard te ondokken. 
De zegel van 2.00 f 
drukt het thema Crescendo 
('toenemend, allengs 
sterkend wordend') 
uit. We zien vier musici 
met instrumenten van 
steeds groter volume in 
actie; volgens mij gaat 
het van links naar rechts 
- om een dwarsfluit, een 
klarinet, een trombone en 
een tuba. 
De betekenis van het 
thema Conjiioco (3.50 f) 
heeft Weiss vrij letterlijk 
genomen. Het betekent 
'met vuur, levendig'. Dit 
verklaart zijn keuze voor 
een pianist die zijn vleu
gel zo heftig bespeelt, dat 
de vlammen eruit slaan! 
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SERIES VAN JERSEY: 
AFSCHEID EN BEGIN 

Bepaalde landen leggen 
een voorkeur aan de 
dag voor de uitgifte van 
Flora en Faunareeksen 
met vervolgafleveringen. 
Zo begint Jersey op 19 
juni met een nieuwe reeks 
onder de noemer Jersey 
Birdlife, terwijl op 25 juli 
de derde en laatste afleve
ring in de serie Wild Flou;er 
Defenitiues verschijnt. 
De eerste serie in de 
reeks 'vogelleven op 
Jersey' zal gewijd zijn aan 
tuinvogels. Het resultaat 
 zegels met zes bekende 
vogels, die al veelvuldig 
zijn afgebeeld  is nogal 
alledaags, maar mis
schien passen bepaalde 
zegels uit deze serie net 
iets beter in de collecties 
van de Vogelverzame
laars. Afgebeeld worden 
huismus, vink, pimpel
mees, merel (mannetje 
en vrouwtje), ekster (met 
gespreide vleugels) en 
koolmees. Het zijn ook 
in onze tuin 'stamgas
ten'. De herhalingen op 
de twee bijbehorende 
velletjes (£ 1.82 en £ 2.95) 
lijken me overbodig, 
maar ja: ze brengen 
wel geld in het laatje. 
In de derde en laatste 
serie in de reeks 'Wilde 
planten' (de eerste 
verscheen in 2005, de 
tweede in 2006) zijn acht 
planten afgebeeld die 
algemeen op de klif
fen van Jersey kunnen 
worden aangetroffen. 
We zien de spekwortel 
(of zwarte heggerank), 
paardenhoefklaver, 
Engels vetkruid, een 
heesterachtige herfsttooi, 
de gewone margriet, een 
schijnspurri (Sper̂ ularia 
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rupicola, op internet kon 
ik er geen Nederlandse 
naam van vinden), mui
zenoor en blauwe knoop. 
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STEMPELS NODIG? 
KIJK OP HET INTERNET! 

In december jl. kon ik 
dankzij een tip van Brug
genverzamelaar Pieter Bos
man uit Alphen aan den 
Rijn melding maken van 
een bijzonder informa
tieve website over Duitse 
gelegenheidsstempels. 
Dat was voor Volleybalver
zamelaar Piet H.M. van den 
Ber̂  uit Roosendaal reden 
mij te attenderen op een 
vergelijkbare website voor 
Italiaanse stempels. Die 
kunt u bereiken via het 
adres u)U)u;.jsji.it/annulli/ 
annulli.htm. U komt dan 
op de site van de Federazi
one JTfl ie Societa Filateliche 
Italiane. De voertaal is 
helaas Italiaans, maar in 
de thematische filatelie 
zeggen beelden geluk
kig veel  en die zijn er in 
overvloed te vinden. De 
nieuwe stempels worden 
gemeld in bulletins. Het 

Zl 
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eerste bulletin van 2007 
is al te raadplegen. 
Ook de stempels uit de ja
ren 2003 tot en met 2006 
staan nog op de website. 
Dat betekent per jaar zo'n 
65 bulletins met tussen 
de dertig en de veertig 
stempels! Tamelijk veel, 
maar met het voordeel 
dat er zo nu en dan vast 
ook een stempel voor uw 
thema tussen zal zitten! 
Hoe aan die stempels te 
komen is evenwel een 
geheel ander verhaal. Die 
vraag heb ik voorgelegd 
aan de heer Van den Berg. 
Ik moet bekennen dat 
ik heel verrast was door 
zijn antwoord. Hij blijkt 
voor de stempels die in 
zijn thema passen een 
abonnement te hebben 
bij de Zwitserse Tliematic 
Club, gespecialiseerd in 
thematische poststempels 
van Europese landen (met 
uitzondering van de Oost
Europese). De afwikke
ling daarvan verloopt naar 
zijn mening perfect. Hoe 
de organisatie werkt kunt 
u uitgebreid lezen op 
internet, op de site u)U)U). 
themQticclub.ch/pafle/mdex. 
php>pa5e=indx&neu'_lfl=en 
Als u deze URL neqes in
tikt, krijgt u de Engelstali
ge versie voorgeschoteld. 
Of nog gemakkelijker: tik 
Thematic Club als trefwoor
den in de Googlezoek
balk en ziedaar: de eerste 
vermelding is meteen 
raak. U komt dan binnen 
op de Franstalige versie, 
maar door op het Engelse 
vlaggetje te klikken komt 
u waar u wezen wilt. 
Behalve een rubriek met 
nieuwe stempels en een 
lijst met thema's, is er 
onder de knop current ojïrs 
een immense lijst van nog 
beschikbare stempels te 
vinden. Per pagina wor
den tien items getoond. 
Door op een plaatje te 
klikken, krijgt u een 
grotere afbeelding te zien, 
zodat de details goed 
zichtbaar zijn. Men ver
meldt dat er 5.538 items 
beschikbaar zijn, kortom 
volgens het huidige taal
gebruik een tsunami aan 
stempels. Er komen veel 
populaire thema's langs, 
zodat veel verzamelaars 
hier iets van hun gading 
zullen vinden. Leuk is dat 
u ook op thema kunt zoe
ken. Dat vergemakkelijkt 
het zoeken aanmerkelijk. 

BEKENDE BLOEMEN 
LANGS DE KUST 

Aland geeft de laatste ja
ren aan het begin van het 
jaar drie frankeerzegels 

uit in de sfeer van Flora 
en Fauna. Thematisch 
gezien zijn het meestal 
heel aantrekkelijke series. 
Op I februari verscheen 
een serie zegels met drie 
soorten bloemen die 
langs de kust voorkomen. 
Het aantrekkelijke van de 
serie is dat iedere zegel 
een grote afbeelding van 
de bloem toont, terwijl 
rechts daarvan de gehele 
plant te zien is. Dankzij 
de witte ondergrond 
komen de afbeeldingen 
goed tot hun recht. 
Op de zegel van 80 cent 
is de zeeaster (Tripolium 
vulgare) te zien, vanouds 
ook bekend als zulte. 
Zeeasters groeien op de 
vloedlijn en bloeien van 
juli tot september. In 
ons land komen ze voor 
op de Waddeneilanden, 
langs de Waddenkust en 
de Friese kust. In Zeeland 
komen in het Verdronken 
Land van Saeftinghe twee 
vormen voor: behalve 
de afgebeelde vorm ook 
de Aster tripoIium. Zulte 
werd vroeger door arme 
mensen verzameld, maar 
ook nu worden de jonge 
blaadjes nog steeds als 
(dure) groente ('lams
oor') gegeten. Meer dan 
twintig verschillende 
insecten gebruiken deze 
plant als voedselbron. 
De kattenstaart (Lythrum 
salicaria) op de zegel van 
90 cent is ook inheems 
in ons land; saiicana be
tekent 'met een blad dat 
lijkt op dat van een wilg'. 
De plant dient als nectar
plant voor de grote vuur
vlinder (Lycaena dispar). 
De zegel van 5 euro (!) 
toont de grote engelwor
tel of aartsengelwortel 
(Angelica ardiangelica ssp. 
Litoralis). Deze plant is 
inheems in het hoge 
noorden in landen als 
Groenland, IJsland, Sibe
rië en Scandinavië. In de 
middeleeuwen stond deze 
plant ook in de klooster
tuinen. Een legende ver
telt dat de plant door een 
engel werd geopenbaard 
als een geneesmiddel 
tegen de pest  vandaar 
de naam engelwortel. 
Ook nu viel me bij het 
zoeken naar informatie 
op het internet op, dat 
veel planten  ook deze 
 niet alleen 'culinair' 
worden gebruikt, maar 
ook medicinaal worden 
toegepast. Opmerkelijk 
is daarbij dat één plant 
soms een middel is tegen 
vele uiteenlopende kwa
len of ziekten. Interes
sant, omdat daardoor 
thematische zijpaadjes 
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kunnen worden be
wandeld. Maar zelfs in 
een verzameling over 
uitsluitend medicinale 
planten - zie bijvoorbeeld 
de emissie van Israel van 
17 december jl. - lijkt mij 
dat soms knap lastig. Niet 
alleen verschilt de infor
matie over de toepas
singsmogelijkheden nog 
wel eens per bron, maar 
steeds dezelfde zegel 
voor iedere toepassing 
gebruiken, dat wordt te
veel van het goede. 'Flora' 
is ondanks zijn grote 
omvang voor mij een vrij 
onbekend terrein. Mis
schien is er iemand die 
een bruikbare oplossing 
voor dit probleem weet. 

EEN WEL HEEL ERG 
KORT RITJE... 

In het januarinummer 
heb ik bij de behande
ling van de Portugese 
Treinenserie verkondigd 
dat de Sud-Express tegen
woordig tussen Irun en 
Hendaye rijdt. Prompt 
werd ik door twee attente 
lezers zeer terecht op 
mijn vingers getikt. Oud 
NS'er en enthousiast 
verzamelaar van treinen 
op postzegelsJ.A. Verhagen 
uit Breukelen schreef 
in een e-mailbericht 'Ik 
mag toch aannemen, 
dat deze trein iets meer 
aflegt, want Hendaye is 
het Franse grensstation 
en Irun het ontvangende 
Spaanse'. Ook de heer 
Fneke uit Veldhoven 
maakte melding van 
dit wel erg korte ritje. 

= Achteraf herinner ik me, 
^ dat ik niet precies wist 
_, waar de twee genoemde 
^ plaatsen lagen. Inmiddels 
% weet ik dat de bekende 
^ quote van prinses Maxima 
i ('Een beetje dom') mij 
< parten heeft gespeeld, 
^ want weliswaar liet mijn 

. . . atlas me in de steek, maar 
vQv via Google Earth tover je 

met twee muisklikken 
de kaart van dit stukje 
grensgebied van Frankrijk 
en Spanje op het scherm! 
Ondanks mijn ruime 

internetervaring ging 
ik toch in de 'fout'. De 
Engelstalige versie van 
de internet-encyclopedie 
Wikipedia meldt dat de 
Sud-Express tegenwoordig 
een nachttrein is die van 
Irun naar Lissabon en van 
Lissabon naar Hendaye 
rijdt. De oorspronkelijke 
verbinding van en naar 
Parijs wordt onderhou
den door een TGV naar 
Irun en van Hendaye. 
De heer Verhagen wijst 
er nog op, dat zich in 
dit grensgebied een 
spoortechnisch interes
sante situatie voordoet, 
namelijk de overgang 
van normaal spoor naar 
breedspoor. Voor de 
'overbrugging' kunnen 
twee methoden worden 
toegepast. De eerste is 
de meest omslachtige: 
Men haalt de assen onder 
de rijtuigen vandaan en 
plaatst er andere onder. 
Dat is dus een tijdrovende 
bezigheid. De tweede 
methode ligt meer voor 
de hand: de rijtuigassen 
zijn daarbij van verplaats
bare wielen voorzie. De 
wielen kunnen via een 
overgangsspoor (van nor
maal- naar breedspoor) 
langzaam naar de buiten
kant van de assen worden 
verplaatst, zodat deze 
rijtuigen meteen geschikt 
zijn voor het breedspoor 
in Spanje en Portugal. 
En of het goed gekomen 
is met de verlenging van 
mijn rijbewijs (zie het 
vorige nummer)? Jazeker! 
Ik kan weer vijfjaar lang 
op de weg. Zoals het een 
goede NS'er betaamt, is 
dat voor de heer Verhagen 
niet nodig. Die maakt 
alleen maar gebruik van 
het openbaar vervoer 
en heeft dus geen auto. 
Hoeveel Nederlanders 
kunnen dat nog zeggen! 

EXTRA LEUK: ZWEEDSE 
FRANKEERSTEMPELS 

In februari 2006 nam ik 
een leuk Zweed dubbel-
kwartet van frankeer-
stempels in deze rubriek 

^MiaiiiiiiiiiiftiiM^^ 
op. 'Bij wijze van uit
zondering' verklaarde 
ik toen. Maar gezien 
de gestage aanvoer van 
mijn Belgische Smeden 
Line laat ik me toch weer 
eens verleiden tot een 
herhaling. De afbeeldin
gen zijn wellicht niet 
allemaal even exclusief, 
maar ze zijn thematisch 
wel aantrekkelijk en vaak 
ook interessant te noe
men. Ik kom geregeld 
voorbeelden tegen van 
onderwerpen (of de 
specifieke uitbeeldingen 
daarvan) die je elders 
niet gauw ontdekt. Alle 
reden dus om Zweden 
nogmaals in uw belang
stelling aan te bevelen. 
Ook nu heeft: collega
verzamelaar Annemarie 
van Croonberg uit Den 
Haag de vertaling van 
de Zweedse teksten voor 
haar rekening genomen. 
Het eerste stempel (SoIna) 
is bruikbaar voor het 
thema 'Gezondheid'; 
de aflDeelding van een 
ruggengraat wij stal in 
die richting. Het stempel 
wordt gebruilrt door een 
school voor chiropraxie, 
een opleiding tot chiro
practor of- zoals deze 
beroepsbeoefenaren ten 
onrechte wel worden 
aangeduid - 'bottenkraker'. 
De chiropraxie is een 
natuurlijke geneeswijze, 
in 1895 ontstaan in de 
Verenigde Staten en 
gebaseerd op de aanname 
dat de oorzaak van veel 
ziekten gezocht moet 
worden in de wervelkolom. 
De Nederlandse Chiropmrtoren 
Associatie werd opgericht 
in 1975. Chiropraxie moet 
niet worden verward met 
manuele therapie, een aan
vulling op de fysiotherapie. 
Het stempel met de 
pijprokende zeeman uit 
het kuststadje Greb-
bestad wordt gebruikt 
door een kiosk waar je 
niet alleen terecht kunt 
voor tabakswaren, maar 
ook voor videobanden 
en de deelname aan 
kansspelen (Spel & 
Tobak), zoals de lotto. 

de paardenraces etc. 
Niet alleen grappig, maar 
volgens mij ook thema
tisch zeldzaam, is het 
stempel van het bedrijf 
Gotlandsjlis in het haven
stadje Klinkenhamn, op 
het eiland Gotland. Het 
bedrijf houdt zich bezig 
met het versplinteren 
van takken en bomen. 
Heel leuk is de bever die 
het bedrijf als illustratie 
gebruikt: het knaagdier 
heeft een boom met 
zijn tanden 'geveld'; 
de boom helt al over! 
Een zoetwater-labora
torium uit Drottning-
holm gebruikt ook een 
frankeerstempel; het 
laboratorium houdt 
zich bezig met vis, het 
vissen en schoon water. 
Het stempel met een 
afbeelding van een otter 
(afkomstig uit Skellefte-
hamn) is mogelijk 
gebruikt door een restau
rant uit deze havenstad 
aan de Botoische golf 
Een voorbeeld van een 
stempel dat iemand 
gemakkelijk op het 
verkeerde been kan zetten 
is dat uit Sundsvall. Het 
stempel wordt gebruikt 
door de plaatselijke 
zwemvereniging en het 
toont wellicht een zee

monster. Het kan wellicht 
een leuke aanwinst zijn 
voor de verzameling 
Creepy or scary, uihat's the 
matter' van de jeugdige 
verzamelaar Patrick 
Peschke, die met zijn 
verzameling op Belgica 
2006 vermeil behaalde. 
Zo'n collectie is im
mers een doorlopende 
ontdekkingstocht naar 
nieuwe aanwinsten. 
Het zevende stempel 
wordt gebruikt door een 
tandtechnisch laborato
rium. De details komen 
niet echt uit de verf, 
maar duidelijk is dat 
er aan een kies wordt 
gewerkt. Voor dit thema 
zijn diverse frankeer-
stempels beschikbaar, 
vooral uit Duitsland. 
Na een eerste blik op het 
laatste stempel dat ik hier 
laat zien, moest ik aan 
het thema Milieu denken, 
maar daarmee zat ik toch 
op een verkeerd spoor. 
Rent Mjol' betekent 'zuiver 
meel!'. Dit stempel uit 
Kävlinge wordt gebruikt 
door de beheerder van 
een pletmolen (Valskarn). 
De naam staat in heel 
kleine letters boven het 
woord rent. Een leuke 
aanwinst, bijvoorbeeld 
het thema'Molens'. 
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o p zaterdag 5 mei a.s. 
Grote Verzamelbeurs in Nunspect 

Sport en Recreatiecomplex 'De Brake' 
Aan de Oosteinderwegl9 te Nunspeet. 

Van 10.0016.00 uur 
■♦GRATIS buspendeldienst van/naar station NS ■€

Vrij ent ree  Inlichtingen 034125 61 63  Vr i j ent ree 

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

Postzegelen Muntenhandel D e O l o b c 
Nieuwstraat Ö 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 0555213708, Postbank 908176 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland! 

* 5 maal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en nieuws uit de thematische 
wereld 

* rondzenddienst, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van 

verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels 

e.d. 
* motiefcontact: uitwisseling van informatie en 

materiaal met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsbibliotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.ni voor actuele informatie 
* korting op een abonnement maandblad Filatelie 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 25,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5, 6871 TJ Renkum 
Email: h.j.tollenaar@hccnet.nl 

Telefoon: 0317317930 of aanmelden vla www.nvtf.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG 

WIIT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PUIATS 
EEN KIEINE ANNONCE IN FILATELIE! 

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

AnENTIE! 

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

oAANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

I 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

I 
10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

(handtekening). 

Ten name van:. 

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

http://www.nvtf.ni
mailto:h.j.tollenaar@hccnet.nl
http://www.nvtf.nl
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SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL NUR FÜR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

« 

AANGEBODEN 

www.postzegeIonline.nl voor 
uw Nederlandse postzegels Pzh 
lansen Telefoon 0493-320949 

Duitsland 2006 pfr 87 euro, 
2005 78 euro Gest 2005 en 2006 
ook leverbaar Zwitserland pfr 
'044g euro, '05 49 euro, '06 56 
euro Oostenrijk pfr '06 mooi NL 
va nr 3 2 40euro Euromunten 
San Marino'o6cpl 65 euro, Dei, 
2 en 5 et 2 euro, speciale 2 euro 
vanaf 3 25 euro Belg/Lux /It etc 
Verseveld-Boschman, De Olmen 
80, 6903 BP, Zevenaar Telefoon 
0316-343537 Giro 5312882 Bank 
304810398 

www.motiefonlme.nl Voor motief
postzegels met scan Pzh Jansen 
Telefoon 0493-320949 

Duitsland 85 versch van 2004-
2006 voor 10 euro, 500 versch van 
1990-heden 50 euro Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 6903 BP, 
Zevenaar Telefoon 0316-343537 
Giro 5312882 Bank 304810398 

Kilowaar, 60% herdenkmgszegels 
150 gram Filand of Noorwegen 
20 - euro, 120 gram Denemarken 
ofZweden 15 - euro m een brief 
of op Postbank gironummer 
1624853 Franco ±uis Want-list 
service Correspond m English 
LennartRunfors, Gotlandsgatan 
I, SE-602 17 Norrkoping, Zweden 
E-mail lennart rurifors(5)suJipnet se 

Postzegels enz verkoop of ruil 
tegen cat waarde C Stockmann 
Zevenaar Telefoon 0316-526265 

Rusland-Polen verzamelingen 
15% C V Beveren, Oosterschel-
destr 32,4302WJZierikzee 
Telefoon 06-23587327 

Prijslijsten Nederland en O G met 
vele aanbiedingen K Buisman, 
Liendenhof 217,1108 HN Am
sterdam 

Gest van vele landen, ook postfr 
Vraag mijn prijslijst aan Nergens 
goedkoper' J Roos, Jozefplem 22, 
5552 HV Valkenswaard Telefoon 
040-2017307 

Polen Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
TsjechoSlowakije Pzh V\̂ iktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
Telefoon 046-4512751 E-mail 
robcrt ujiktor̂ home n! 

° DDR 25% Bund, Berlin, Reich, 
NL endiv Eurolandenva 35% 

Z! FDC'setc J Romkens Telefoon 
^ 045-5462894 

— www philatoon nl scherp aanbod 
^ plaatfouten/p boekjes/Ned 
< Ant /rolt A Stegeman Telefoon 
^ 0545-295508 

294 Postzegels van diverse landen 
ookverz Series e dg enveloppen 
e d www stampsmannus nl E-maiI 
Jrecrkmarmus@planrt nl F Marinus 
Telefoon 0516-513337 

£urocat Europa Cept. Inkoop de 
hoogste prijs Cept en uitgebreid 
meelopers Ook voor uw manco's 
AvanderPluijm Telefoon 
0180-520069 E mail pluijmp:es@ 
hotmail com 

Poststukken hele wereld oud tot 
nieuw 5 000 st 600 euro onder
handelbaar A Breebaart Telefoon 
0344-615697 E-maiI kleincdujerg^ 
planet nl 

6 Veilingen, 6 clubbladen voor ver
zamelaars van Italië en geb voor 
12 euro pj J de Rijke Telefoon 
0165-535859 wwwjiUtaha nl 

Gratis prijslijsten postfnsse zegels 
van vele thema's Wien, Postbus 
22517, iiooDAA'damZO Tele
foon 020-6974978 en www Wien nl 

Ver. Naties Unicef collectie vlaggen 
160 landen, fdc en de postfnsse 
blokken in 6 speciale albums met 
hoezen 250 euro H Kuipers, Beet-
hovenlaan 15, 7604 GC Almelo 
Telefoon 0546-532155 E-mail 
hkuipcrs 5@ihccnet nl 

www.librenphilatelie.com Uit
gebreide voorraad NL+Kolonien 
enz FC Stavast Telefoon045-
5251176 

Japanse bezetting, interim, 
Weense dr, Indonesië foutdr, 
compl jaarg etc J Slangen 
Telefoon 045-5751934 

Te koop diverse collecties 
Nederland plus postz Onder 
nom C Willemsen Telefoon 
072-5348856 

Gratis prijslijst, leuke aanbiedin
gen J Stienstra, Banetgeel 21, 
2718 BL, Zoetermeer Telefoon 
079-3610229 

Curasao lp 1-3 postfris blok van 
4 luxe gekeurd sanabia n ŷ  580 
euro Fred van Nielen Telefoon 
06-28733660 

Voordelige kilowaar voor de 
bundelaar 5 kg Ned 20 euro incl 
porto "Bruno" Gouda Telefoon 
0182-538460 

Bod gevr Israelzegels Cat Philex 
nr 1172 t/mi392endb 21-25-27 
D Diepenveen Telefoon 0318-
513583 

Kijk voor motief ook eens op www 
themaiegels com Ook voor de nieuw
ste motieven M v Dal Telefoon 
0492-522224 

Nederland pf zegels, vellen, 
automaatboekjes, combinaties uit 
boekjes, 35% idem gestempeld 
30% België gestempeld 30% 
offic Belg gestempeld offic 
Belg catalogus Duitsland philex 
gestempeld 30% Bestellen schrif
telijk boven 50 euro portovrij. N 
Schmeitz Telefoon 046-4519277 

Indonesië, pres pack Slowakije 
schaars blokvel, oplage 2006 st 
29 euro, 2 st 55euroincl porto 

N de Neef, Pb 143,7700 AC De-
demsvaart Telefoon 0523-614978 

Nederland en Overzee vnl. klassiek 
topmateriaal, redelijke prijzen 
Pzh Advantage, Jacq Perkstr 39, 
3351 CPPapendrecht Telefoon 
078-6153386 Web lüuju' aduan-
ta^e-stamps com 

Kilowaar 200 gr grf Europ lan
den w b nieuw II euro Bankrek 
nr 894812335 HJ de Vries, 
Heemskerklaan 16, 2181 XRHil-
legom Telefoon 0252-518302 

500 Versch Europa 5 - euro m 
brief of giro 2040928 ) Stel-
hngwerff, Belgielaan 96 7543 ZC, 
Enschede 

loox p/l voor 5 - euro van BRD, 
UK, USA, Japan, Australië, Noor
wegen, Zwitserland en Canada P 
v Uden Telefoon 078-6151330 

GEVRAAGD 

Ik zoek voor mijn verz Belg. 
geïnterneerde m NederI 1914-1918 
goede stukken en document H 
Staps Tel 0499-371062 harne 
staps(§>hetnet nl 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld 
Wvd Berg, Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam Telefoon 070-
3272108 

Italië en Kolomen, San Marino & 
Vaticaanverzamelaars worden lid 
van Jilitfliia nl voor 12 euro per jaar 
Aanm Leov d Brun Telefoon 
070-3460328 

Zoek firmaperforaties alle landen 
ruil of koop W Manssen Telefoon 
0341-417980 E-mailjaapmanssen@ 
hotmail com 

Zoekt u iemand die rondzend-
boekjes voor u plakt? Gaarne 
behoorlijk mat C Stoekenbroek 
Telefoon 0299-652109 

Zend mij 100 gr form geh wereld 
z m n keuze retour J Audenaerd, 
Kievit 20, 4872 RB, Etten-Leur 

Brieven met etiket resp sticker 
geen gehoor-retour T Molenaar, 
Rohofstraat 66, 7605 AW Almelo 

Oud-Roemenie 8t Moldavië aang 
en gevraagd, zegels, brieven, 
bijzonderheden R Brandsen 
Telefoon 0418-642035 

Ik verzamel sedert 60 jaar alle 
soorten stripboeken' Zou u mij 
hieraan kunnen helpen? R B 
Emck, Plesmanstraat 4,4143 HL, 
Leerdam Email janneke@schreu-
derssport com 

In EF op stuk NVPH 206-207-213-
2i9-257-376en87 inDF Email en 
scan aan Ijp a!bers@Ketnet nl L J P 
Albers Telefoon 035-6922278 

Plaat/etsingnummers koop/ruil 

HT Hospers, Binnenhorst 10, 
7909CM, Hoogeveen Telefoon 
0528-268642 

DIVERSEN 

Span)e en/of Portugal? 4 x pj bij
eenkomsten m Utrecht met veiling 
(ook sehr) Ook met-leden mogen 
bieden Kwartaalblad en rondzen-
dingen 22 euro p j Inlichtingen 
079-3611910 of muJUJ ksp-ibcna nl 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier Join the 
club, see you' 

Israël gratis prijslijst en verzor
gingvan abonnementen Inl 
A Bouwense, tel 0113-212762 
E-mail ambouuj(2)zeelandnet nl 

Postzegelboekjes^ Rolzegels^ 
Automaatstroken? Hangblok 
jes? Mailers ? De filatelie is m 
beweging' Blijf op de hoogte en 
word lid van Postaumaat (www 
postaumaat n!) met o a veilingen 
met zeer gunstige prijzen S J 
Delfos Tel 030-2932685 

Contactgroep Frankrijk 
verzamelaars (CFV), brieven en 
postzegels van Frankrijk & voorm 
Franse kol, eigen blad, veilingen, 
rondz ,4 bijeenkomsten p j in Bilt 
hoven Contr 19 euro Info Piet|an 
Zwaag Telefoon 020-6277894 
E-mail p zwaag(§ihccnet nl 

Contact schept Kracht (CsK), op
gericht in 1926, IS een postzegel-
rondzendvereniging die gerichte 
kwaliteitsrondzendingen verzorgt 
per land of groep van landen (met 
thematisch) Contributie 9 euro 
per jaar, entreegeld 5 euro, leden 
door geheel Nederland Secretaris 
B K Okma, Zeeuws-VIaanderen 
7, 8302 PD, Emmeloord Zie ook 
www csk nu 

Grote verzamelbeurs Nunspeet 
zaterdag 5 mei van 10 00-16 30 
uur in Sportcentrum "De Brake", 
Oosteinderweg 19 Entree, evenals 
buspendeldienst van/naar NS-
station Nunspeet gratis J den 
Besten Telefoon 0341-256163 

Partijenbeurs in Tiel (Posts + 
Pzg ) op 19 mei 2007 van 11-17 
uur Tafelpr 20 euro (30 tafels) A 
Breebaart Telefoon 0344-615697 
E-mail sobotka@planet nl 

Maandblad Filatelie ingebonden 
jaargangen 9 50 euro per jaar 
WIJ kunnen ook voor u inbinden 
H Kuipers, Beethovenlaan 15, 
7604 GC, Almelo Telefoon 
0546-532155 E-mail hkuipers 3@ 
hccnet nl 

Contactgroep Midden Oosten Al 
Barid 4 bijeenk p j in Woerden, 
eigen blad, rondz , veilingen 
Info Sytske Breunesse Telefoon 
0348-481070 Emailadres 
sytskebreunessetphotmail com 

Tuingroep Voorschoten wil alle 
gulle gevers van postzegels op 
deze manier hartelijk dank zeggen 
Nieuw materiaal is nog steeds van 
harte welkom J Voorschoten 
Telefoon 06-46098450 

T.g.v. 25 j . jub in eigen beheer 
uitgegeven pzb's, 2 versies 5X 
nvph 2248 of 2249 4 50 euro p st 
Giro 1546308 Fil Ver IJssel& 
Lekstreek te Krimpen a/d IJssel C 
de Vries Telefoon 0180-522530 

Verenigde Naties en/of Verenigd 
Europa Al vanaf i960 de gespeci
aliseerde vereniging m ons land 
Een must voor elke Verenigde 
Naties en Verenigd Europa speci
alist 4 Bijeenkomsten met veiling 
per jaar, 4X eigen gerenomeerd 
tijdschrift "Grenzenloos"per jaar 
Internationale contacten Contri
butie 23 - euro Voor inlichtingen 
telefoon 033-4943567 ofporfier@ 
hotmail com 

^ ^ 
De Ruiter BV 

Numismatiek & Filatelie 

Postzegels van Mozart! 
1756-2006-PortBetaald 

Twee verschillende 
zegels 1,-
FDC 7,95 PORT B E T A A L D «l'TPaPOST 

Tel. 0186-571366 of bestel op: 
www.verzamelaarsmarkt.nl 
In- & Verkoop van Postzegels 

http://www.postzegeIonline.nl
http://www.motiefonlme.nl
http://www.librenphilatelie.com
http://www.sgbritannia.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl


B R E PENH O F-POST Z E GE LIM P O RT 
Bovenstraat286-a, 3077BLRo«erdam-Usselmoncle • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emailBreclenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag lot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Maandag is de winkel geskrten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bonk 40.18.19.582. 
Verzencflwsten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. PrijsviÄjzigingen voorbehouden. 

DEZE MAAND VERWACHT; 
België grootformaat Duitsland grootformaat 

Australië grootformaat en missie, 
U.S.A. grootformaat en missie, Japan grootformaat 

Frankrijk grootformaat, Indonesië grootformaat. 

MAANDAANBIEDINGEN; 
Ikg. Duitsland missie nu 19,50 

lOOgr. Nieuw Zeeland iets ouder nu 10,00 
250gr. Wereld grootformaat nu 17,50 

lOOgr. Indonesië grootformaat nu 15,00 
ER ZIJN WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN EN RESTANTEN 

BINNEN KOM LANGS OM DEZE TE BEKIJKEN. 
BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

[ l i ( ^ l ! ] ( ^ | i l ( ^ ^ 

PRIJZEN PER STUK NORAAAAL lx 3x 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L4/24 48BLZW1T 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

DaLBßMjiß©!]̂ ^ mm msmMMm 
250 GRAM STIWJKEN ZWART OF BLANCO NU 17,50 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 59,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,50 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 64,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 80,00 NU 70,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LITOUWEN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T/M 2005 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
MODERNE MIX 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 

100 gr 
8,00 

14,50 
19,50 
8,00 
9,00 

12,50 
10,00 
58,00 
10,00 
14,00 
12,50 
86,00 
15,00 
17,50 
13,50 
12,50 
19,50 
35,00 
15,00 
7,50 
9,50 

13,50 
13,50 
15,00 
15,00 
10,00 
11,00 

32,00 
9,50 

13,50 
19,00 

250 gr 
18,50 
34,00 
48,50 
18,50 

20,00 

29,50 
22,50 

23,50 
34,00 
29,50 

35,00 
42,50 
32,00 
29,50 
42,50 

36,00 
17,50 

22,50 
32,50 
32,50 
36,00 
35,00 
22,50 
25,00 
79,00 
22,50 
32,50 
42,00 

500 gr 
34,50 

34,50 
37,50 

55,00 
42,50 

45,00 
68,00 

82,50 

62,50 

42,50 
47,50 

155,00 
42,50 
62,50 

mailto:emailBreclenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 ^tnietdijk 2007 

Postzegelveiling no. 388 
23, 24 en 26 april 2007. Paleiskerk Den Haag 

Kijkgelegenheid: 3 t/m 26 april 2007. 
i 
L o n d o n 

I * POSTERUEN NEDERL.INDIË. 

24 ZEGELS VAN I Z 2 CEST.^^A 

PRUS t 3,00. 

Kijkdagen: 
Voorafgaande aan 
de 388^ veiling: 
* Dinsdag 3 april 
* Woensdag 4 april 
* Donderdag 5 april 
* Dinsdag 10 april 
* Woensdag 11 april 
* Donderdag 12 april 
* Vrijdag 13 april 
* Maandag 16 april 
* Dinsdag 17 april 
* Woensdag 18 april 
* Donderdag 19 april 
* Vrijdag 20 april 
Weekend: 
* Zaterdag 21 april 
* Zondag 22 april 
Veilingdagen: 
* Maandag 23 april 
* Dinsdag 24 april 
* Woensdag 25 april 
* Donderdag 26 april 

Komende 388^ veiling bevat zeer interessant en gevarieerd 
materiaal. Wij nodigen u hierbij van harte uit deze veiling bij te 
wonen. Afbeeldingen van alle losse zegels, series en brieven en 
ook diverse collecties vindt u op onze website vanaf eind maart. 

Maandag 23 April 
Middagzitting: Een pracht aanbod van vele honderden stempels en 
posthistorie Nederland met halfrondstempels, kleinrondstempels en vele 
mooie poststukken. 

Avondzitting: Enorm aantal dozen met zeer avontuurlijke partijen en 
restanten waarbij een winkelvooraad. 

Dinsdag 24 April 
Middagzitting: Een overweldigend aanbod van Nederland en Overzee met 
Uitgebreid typen en tandingen zowel gebruikt, ongebruikt als postfris in 
mooie kwaliteit. Tevens een zeer belangrijke afdeling engros. 

Avondzitting: Zoals altijd een omvangrijke afdeling Nederland en O.R. in 
witte mappen en albums. 

Donderdag 26 April 
Middagzitting: Kwalitatief hoogstaande afdeling losse nummers buitenland 
met schaars materiaal. 

Avondzitting: Een groot aantal collecties 
wereldwijd waarbij onder andere opgenomen 
een 30 jaar lang onaangeroerde voorraad 
in oude laden en zakjes per land verkaveld. 
Enkele tentoonstellingscollecties o.a. censuur-
post. Tevens avontuurlijke wereldcollecties. 

t 
POSTERIJEN NFDERL.-INDIË. 

6 ZEGELS VAN 2V2 CENT z»»<<- «^ 
7V, 

„ 12VJ 

„ 20 
PRUS f2^i. 

"7 l*vW 

Wij durven te garanderen dat u iets van uw gading zult vinden 
in het grote aanbod! Vraag onze veil ingcatalogus aan en 

bezoek onze ki jk- en vei l ingdagen, u bent van harte we lkom! 

Bel ons voor alle informatie over kijk- en veilingdagen, wij zijn u graag van dienst! 
0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

Wij heten u, vanaf 3 
april van harte welkom 

op onze Kijkdagen! 

Voor inzendingen kunt 
u natuurlijk dagelijks 

bij ons terecht! 

Adres 

Telefoon 
Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
070-3647957 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdijl<-veilingen. nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Wilt u ook de catalogus 
van de 388e veiling 

ontvangen? 
Maak dan € 3,- over op 
ons bankrekening of 
girorekening onder 
vermelding van uw 

adresgegevens! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl

