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De Nederlandsche Postzegelveiling 
filatelie en postgeschiedenis 

Sensationele opbrengsten tijdens onze 
voorj aars veiling van 30 Maart t/m 2 April 

Wij verkochten o.a. de duurste collectie ooit 
geveild bij een Nederlands veilinghuis. 

kavel 1922: Wereld oltimercollectie t/m 1895 van een baronesse inzet € 50.000,= 

opbrengst: € 145.000 = !!! 

Het hoogste bedrag ooit betaald voor een puntstempel 
nr. 259 (Waddinxveen) op nr. 35 

opbrengst: € 12.700,= 

Topprijzen voor postfris klassiek Nederland met 
opbrengsten boven de catalogusprijs o.a. nr. 3 postfris, 

cataloguswaarde € 3.500,= opbrengst € 4.600,= 

Denkt u er over uw collectie te verkopen, twijfel dan niet langer en 
neem kontact met ons op, u wilt toch ook een topprijs krijgen voor uw 
collectie. Onze volgende veiling vindt plaats eind oktober, inzenden 

voor deze veiling is mogeliik tot medio Augustus 

Leeuv^enveldseweg 14 - 1382LX Weesp ^k 
0294-433020 - info@npv.nl - www.npv.nl^Ä 

mailto:info@npv.nl
http://www.npv.nl%5e%c3%84


THEO PETERS If JULIANA EN-FACE 
1949 I 

Nederland 1949 Juliana En-Face, 
catalogus nummers 518-537. 

LET EENS OP DE 
VOLGENDE VOORDELEN: 
Zeldzaamste serie van na de oorlog 
Unieke kwaliteit, zó van het vel 
Enorme catalogus waarde van € 1660,-
Nergens voordeliger 
Laagste prijs ooit 
Goed winstpotentieel 
Sierraad voor uw collectie 
Met certificaat van echtheid 

JULIANA EN-FACE 1949 
Dé zeldzaamste serie van na de oorlog I 

Deze serie postzegels is erg zeldzaam en ontbreekt bij 
veel verzamelaars in hun collectie. Dat komt mede 
door het feit dat de aanschafwaarde bij het post
kantoor in 1949 maar liefst f 23,35 was, in die tijd 
een enorm bedrag. Daarna is de prijs alleen maar 
opgelopen; rond 1980 was de marktprijs voor deze 
serie ruim f 3500,- (€1590,-). 
Nu kunt u deze serie aanschaffen voor een historisch 
lage prijs. 
Theo Peters kocht een veldeel van 50 series, een unieke 
eenheid, in perfecte postfrisse kwaliteit! Door deze 
grote inkoop kunnen wij u deze serie zéér voordelig 
aanbieden én, in een unieke kwaliteit! 
Profiteer van deze bijzondere aanbieding en bestel 
vandaag nog. 

Serie compleet met 
certificaat van echtheid (special 3) 

Onze prijs € 888,-
Laagste prijs ooit! 

Certificaat van echtheid 

SPECIAL 1 
Juliana 
En-Face 1949 
De 'kleine' 
waarden 
compleet. 

Cat.nrs. 518-533 
Luxe postf ris 

Cat.waarde € 360,-
Nü voor: C 225 , -

SPECIAL 2 
Juliana 
En-Face 1949 
De 'hoge' 
waarden 
compleet. 

Cat.nrs. 534-537 
Luxe postfris 
Met certificaat van echtheid 
Cat.waarde € 1300,-
Nü voor: € 6 9 5 , -

SPECIAL 3 
Juliana 
En-Face 1949 
De kleine en 
hoge waarden 
compleet. 

Cat.nrs. 518-537 
Luxe postfris 
Met certificaat van echtheid 
Cat.waarde €1660,-
Nü voor: € 888,-

SPECIAL 4 
Juliana 
En-Face 1949 
De kleine en 
hoge waarden 
compleet in 
blokken van 4. 

Cat.nrs. 518-537 
Luxe postfris 
Met certificaat van echtheid 
Cat.waarde € 6640,-
Nü voor: € 3 4 9 5 , -

il 
.riUUi'VUi' >.i."jt"»"">' 

Bestelbon zenden aan: Theo Peters, Nieuwezijds Voorburgwal 252, 1012 RR Amsterdam 

Ja, stuurt u mij a.u.b.: 

X Special 1 serie 518-533 luxe postfris 
X Special 2 serie 534-537 luxe postfris 
X Special 3 serie 518-537 luxe postfris 
X Special 4 serie 518-537 blok van 4 luxe postfris 

225,-
695,-
888,-

3495,-

franco huis 

€ 

€ 
€ 

NIEUW 
Verzeker uw zending voor slechts 
€ 1,50 tegen verlies en diefstal 

Subtotaal: 

L ! Ja, ik verzeker mijn zending 

TOTAAL: 

€ 

€ 

€ 

1,50 

Naam: 

Straat + huisnummer: 

Postcode: 

Telefoonnumnner: 

Relatienummer: m / v 

Woonplaats: 

E-mail: 

Handtekening: Q Ik ben reeds klant bij Theo Peters en 
betaal binnen 14 dagen. 

[ j Ik heb het verschuldigde bedrag over
gemaakt op Postbankrekening 2351646. 
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1 v a 

Indië 
r. met plakker 

1 x + Cert X 180,

1 fraa (X) 60,

2x + Cert. x 
5 
6 
6Fb 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
16 

X 75,

X 7,

(X) 80,

(X) 25,
X 49,

X 4,

X 18,

X 85,

X 18,50 
X 29,50 
X 77,

Tanding 
13B 
5G 
12G 
17/22 
23/30 
31/37 
40/47 
48/57 
58/59 

(X) 225,

(X) 100,

(X) 80,

X 45,

X 188,

X 85,

X 20,

X 72,50 
X 77,

Tanding 
59A + C X 520,

40/49a X 36,

60/61 
63/80 
67 a 
70 a 
71a 
74 a 
76 a 
77 a 
78 a 
79 a 
81/98 
85 f 
90 f 
92 f 
94 f 
95 f 
96 f 
97 f 

X 95,

X 124,

X 18,

X 5,50 
X 5,50 
X 22,50 
X 25,

X 70,

X 70,

X 198,

X 140,
X 2 1 , 

X 24,

X 7,50 
X 5,50 
X 12,

X 7,
X 155,

99/114 X 14,

115/28 X 30,
129/34 X 34,

134A X 10,
135/37 X 12,50 
138/41 X 5,50 
141 A X 67,50 
142/48 X 12,

149/59 X 135,

160/66 X 98,

167/70 X 9,

172/75 X 11 , 

176/79 X 5,50 
181 X 5,

182/85 X 5,50 
186/10 X 59,

211/15 X 6,65 
217/20 X 9,

221/25 X 5,25 
230/34 X 4,50 
241/45 X 3,50 
246/252 X 4,

253/59 X 27,50 
260 + 
262 
264 
265 
266/7 

C X 275,

X 50,

X 15,75 
X 14,75 
X 3,50 

274/76 X 3,

277 
278 
279 
280 
281 

X 24,

X 25,

X 3,
X 99,50 
X 9,

282/86 X 20,

287 + 
288 

C X 224,

X 30,

3Sia volgens Zonnet 

Ned. indië 
Ongebr. met plakker 
289 X 160,

282/86 Da (X) 34,

290/92 X 10,

293/97 X 16,

Zonderw.m. 
330 b + C X 325,

345 X 20,
346 X 42,

351/61 X 140,

359 X 25,

360 X 48,

361 X 68,

371 X 5,

374/88 X 124,

Lp. 1/5 X 9,50 
Lp.6/10 X 5,75 
Lp.13 X 11, 

Lp 14/16 X 15,

Porto 
1+C. X 198,

4 X 25,

9 A IV X 155,

9BIV X 155,

11 CIV X 20,

Plaatfcut 
9fc X 147,50 
5fdA X 18,

l l f d B X 22,

6fhA X 18,

5/13 X 98,

14/22 X 78,

23/39 X 24,

41/48 X 17,50 
49/52 X 34,

Dienst 
1/7 X 64,

1 f X 10,

5 f (X) 135,

8/27 X 70,

26 A fa X 7,

27 C fa X 35,

Brandkast 
1/7 X 144,

indonesia 
RIS 3/25 X 270,

Ned.indië 
mooi gebruikt 
1 goede rand 70,

1 fraai 30,
2 goed 88,

2 fraai 40,

3/16 110,
Dlv. tandingen 
leverbaar, gaarne 
manccli|st 
21 goed 17,50 
24 16,50 
30 25,50 
37 A 15,

37 B 17,50 
60 A 
61 e 27,50 
80 37,50 
97 3,

98 39,50 
63 a 2,40 
64 a 2,40 
65 a 5,

66 a 5,

67 a 20,

68 a 5,

70 a 5,

71 a 5,

74 a 10,

76 a 9,

77 a 10,

78 a 9,

79a+C. 198,

89 f 7-
92 f 7,

96 f 7,50 

Ned. Indië 
Ongebr. gebr. 
82 fb X 39,

94 fb X 39,

135/37 12,50 
136 f 224,

149/59 150,
160+Cert. 77,

165 24,

166 80,

166fr. 28,

167/70 7,50 
172/75 9,50 
176/79 4,60 
182/85 3,50 
195/10 15,

201 los 5,20 
209 los 8,

217/20 7,50 
221/25 4,50 
230/34 3,

241/45 2,75 
256 los 15,

262 los 28,

264 los 10,

265 los 10,

266/71 2,50 
269/70 a 5,

269/70 b 5,

278 27,

288 20,

289 77,

292 7,70 
293/97 15,

345 10,

346 42,

Goed getand 
359 6,
360 21 , 

361 41 , 

Porto 
1 198,
2 66,

3 14,

3 D 35,

4 12,

5/13 14,40 
14/22 16,50 
Plaatfout 
18 fc X 58,

18fc 44,

34 10,

49/52 38,

52 los 28,

Dlenst 
1/7 55,

7 los 42,

1 h 7,50 
6h 120,

7 h 42,

15fa + C 320,

'tndonesta 1 
nrs. Zonnebloem 
1/11 XX 188,

24/38 XX 154,
41/63 XX 325.

+ Gert. 
RIAU1/22X 320,

1 
Ned. Nw. Guinea 
1/9 XX 8,

10/18 XX 27,50 
19/21 XX 23,

22/24 XX 18,50 
22/24 (0) 17,50 
UNTEA 
1/191 XX 24,

1/191 (0) 28,

1/1911 XX 31 , 

)loem cat. xx=postfrls zonder plakker. 
r. met plakker, (x) = ongebr. zonder gom of nagegomd, geen teken 

mooi gebruikt of bij NNG (0). Bij opdracht boven € 1 5 0 ,  franco levering. 
Aanbod qeldig voorzove de voorraad strekt. Postgiro 271040. Geen winkel. 
bezoek gaarne na telef. afspraak. 

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

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN/PARTIJEN POSTZEGELS 

WINKELVOORRADEN 

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

Openingstijden van 10.00 t/m 17.00 
(ook op afspraal<) 

PHZ VAN VLIET 
Molecatenlaan 16 B 
7339 CK Ugclnelen/Apeldoorn 
(Gratis parkeren) 
Tel. 0555416108 
info@pzhvanvliet.nl 

Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 110^ veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 2 juni a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deunA/aarder J. Venema. 
In onze 110® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
111® veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken voortdurend goede collecties en 
voorraadpartijen voor onze volgende veilingen. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 31 mei van 13.0018.00 
vrijdag 1 juni van 10.0018.00 
zaterdag 2 juni van 08.0011.30 

Onze volgende veiling wordt gehouden 
medio, september en november 2007. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 0582122096 fax. 0582129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzvfriesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk 
geïllustreerde veilingcatalogus gratis toe. 

mailto:info@pzh-vanvliet.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl


i l Imnt voof deze vöïfing, m& op lU , f i êri f 2 sèpféïinbèr piaafsvliicff, 
goed materiaal inleveren tot en met juni . 

Van Dieten Postzegelveiiingen, al in drie eeuwen tot uw dienst! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

Lylantse Baan 3, 2908 LG Capelle aan den IJssel 
tel. 010 284 55 60 - fax 010 284 55 65 
info@vanclieten.nl www.vandieten.com 

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


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

Engeland 
Duitsland 
Beriijn 
Frankrijk 
Zwitserland 
Oostenrijk 

UBREHPHILATEUE 
KEM19 
6451GCSCHINVELD 
www librenphilatelie com 
e-mail:librenêplanet.nl 
e-mail:libren§home.nl 
Tel: 045-5251176 

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
Beroepsfilatehsten 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax. 0223-614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 
www.filateliehpz.nl 
hpzh@planet.nl 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Postzegels van De Ruyter! 
1607-2007 - Port Betaald 

Drie verschillende 
zegels 2,25 

Tel. 0186-571366 of bestel op: 
www.verzamelaarsmarkt.nl 

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

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 2006-uitgiftes 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. 038 - 4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
E-mail: boomstamps@home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Canada = € 0,30 per 1 CAD. 
Denemarken = € 0,08 per 1 DKK. 
Frankrijk = €0,06 per IFF. 
Engeland = € 0,90 per 1 GBP. 
Kanaaleilanden = € 0,50 per 1 GBP. 
Liechtenstein = € 0,45 per 1 SFR (vanaf 1996). 
USA = € 0,50 per 1 USD. 
Zweden = € 0,05 per 1 ZWKR. 
Zwitserland = € 0,40 per 1 SFR. 
Duitsland Euro Zegels = € 0,80 per 1 euro. 
Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 netto per boekje. 
(losse zegels 0,25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

Tel-Fax: 040 2044684 - E-Mail: r.vergossene ! hetnet.nl 

ftUffVjtlLftil 
Bezoek onze website Collect4AII.com voor: 

Postzegels en "volledig zichtbare" Partijen 
FDC's uitzoeken vanaf 22 cent! 

SALE met grote kortingen! 
Verder: telefoonkaarten, en nog veel meer! 

Elke zaterdag aanwezig In onze zaak: 
VIJF CENT - boeken, vele partijen, FDC's 
en nog veel meer... Kom ook eens kijken! 

Wij kopen ook In, o.a. uw uitgezochte kllowaar (kopjes) 

U kunt ons elke zaterdag van lOu - 16u en verder op afspraak 
bezoeken op de Zuiderparklaan 133, 2574 HD In Den Haag. 

Tel: 070 3925409 Email: mbezemer®.xs4all.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 geplaatstNiet alleen vanwege de kwaliteit en de faire 
prijzen,maar ook 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 lijst: 
'Even een belletje naar: 077 -35 12 698 of Fax: 084-7596330 
"Of: e-mail: info@postzegelhoes.nl 

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

RS.De gehele Ujst staat ook op internet: www.postzegelboes.nl 
Via het winkelwagentje-systeem kunt U ook direct Uw wensen kenbaar maken. 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 

•albums 

• catalogi 

• telefoonkaarten 

verpakkingsmateriaal 

mnmmiM 
• Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 
• Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
• Vaste aanbieding 

importa insteekboeken 
• Alle nieuwe catalogi: 

IVlichel, Yvert, NVPH, enz. 
• Franco vanaf 75,00 euro 

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

1 AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 

Elke maand leuke aanbiedingen 
waaronder Davo luxe land-albums 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

http://www.filateliehpz.nl
mailto:hpzh@planet.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
mailto:boomstamps@home.nl
http://hetnet.nl
http://Collect4AII.com
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.postzegelboes.nl


Jaargang 85  mei 2007  nr 959 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag. 
De officiële mededelingen van de 
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 
Khpper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: phi latei iei3)tip.nl 
Website: u'U'U'.Ji latei ie. UJS 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5,134g CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 03653 84 528 
Telefax: 03653 84 880 
injo(a)biireaudetroi|e.nl 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 025131 39 39 
Telefax: 025131 04 05 
Email: viaujuJUJ.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: 
1. een collectief abonnement: 
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Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 
8261 Aruba 1986-1997. Prijs: € 140,00 
Complete postfrisse collectie in duur Davo de Luxe album 
8266 Aruba 1986-1998. Prijs: € 150,00 
Complete postfrisse collectie Aruba 1986-1998 in Davo luxe album. 
8190 Australië. Prijs: € 125,00 
Dun stockboek met postfris materiaal van Australië. Bevat veel nominaal. 
8316 Bahamas. Prijs: € 140,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Bahamas in twee stockboeken. Bevat veel be
ter materiaal, hoge cat. waarde. 
8298 België 1953-1964. Prijs: € 210,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie België 1953-1964 in luxe Safe album. 
Collectie bevat veel beter materiaal, maar helaas ook wat waterschade. Ook wat 
gebruikte zegels aanwezig. 
8300 België 1965-1977. Prijs: € 145,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie België 1965-1977 inclusief Spoorwegzegels 
in luxe Safe album. Collectie bevat ook wat dubbel gestempeld materiaal. 
8310 Berlijn 1953-1984. Prijs: € 170,00 
Vrijwel complete, postfrisse collectie Berlijn 1953-1984 in luxe Safe album. 
8269 Bund 1949-1971. Prijs: € 380,00 
Postfrisse collectie Bund 1949-1971 in Lindner album. Beginjaren ook wat onge
bruikt materiaal. Zeer goed gevulde collectie, zeer hoge cat. waarde! 
8218 Bund 1965-1990. Prijs: € 175,00 
IVIeest postfrisse bijna complete collectie Bund 1965-1990 in 2 hele dure Lindner 
albums. 
8223 Bundespost 1949-1979. Prijs: € 425,00 
Complete gebruikte collectie Bundespost 1949-1979 in goede kwaliteit in Kabe 
album. Bevat alle goede series, hoge cat. waarde. 
8304 Chili postwaardestukken. Prijs: € 150,00 
Stockboek met ruim 120 postwaardestukken van Chili. Voornamelijk ongebruikt 
materiaal van rond 1900. 
8297 DDR 1949-1969. Prijs: € 425,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, vrijwel complete collectie DDR 1949-1969 
in Leuchtturm album. Blokken in wat gemengde kwaliteit. 
8288 DDR 1949-1976. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie DDR 1949-1976 in twee 
Schaubekalbums. Collectie bevat veel beter materiaal uit de eerste jaren en wat 
materiaal uit de Zones. 
8267 Denemarken 1851-1996. Prijs: € 230,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Denemarken 1851-1996 in oud album. Bevat 
veel leuk materiaal zoals (Yvert no's): 2, 5, 11, 47, 68 etc. Veel materiaal, hoge 
cat. waarde. 
8189 Diana. Prijs: € 125,00 
Stockboek met postfris en gebruikt materiaal over Diana. Heel veel zegels en 
blokken. Mooie kwaliteit. 
8200 Dieren. Prijs: € 170,00 
Dun stockboek met postfrisse series en blokken van het thema dieren. Veel mo
dern materiaal. Hoge cat. waarde! 
8245 Diverse landen. Prijs: € 175,00 
Drie stockboeken met postfris materiaal van diverse landen, voornamelijk 
Faeröer. Veel zegels, o.a. in blokken van 4. 
8249 Diverse landen. Prijs: € 240,00 
Vier stockboeken met postfris materiaal van diverse landen. Bevat veel modern 
materiaal waaronder nominaal en veel blokken. Leuke samenstelling! 
8307 Dominica postwaardestukken. Prijs: € 70,00 
Stockboek met ca. 60 postwaardestukken van Dominica. Voornamelijk onge
bruikt materiaal van rond 1900. 
8278 Duitsland feldpost Inselpost. Prijs: € 1.000,00 
Schitterende kleine **/*/0 overcomplete speciaalverzameling met diverse typen, 
cat.w. 5750 euro! 
8243 Duitsland. Prijs: € 425,00 
Stockboek met afwijkingen van Duitsland, zoals versneden velletjes, ongetande 
zegels etc. Leuk geheel, enorme cat. waarde! 
8312 Duitsland. Prijs: € 170,00 
Twee stockboeken met Duitsland en wat andere landen. Bevat o.a. 5 X het 
Beethoven blok van Duitsland (1959). 
8268 Engelse koloniën. Prijs: € 135,00 
Stockboek met Engelse koloniën. Bevat voornamelijk modern gebruikt materiaal. 
Tevens Midden Oosten aanwezig. 
8314 Engelse koloniën. Prijs: € 240,00 
Stockboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolo
niën. Bevat o.a. ouder materiaal en Omnibus uitgaven. 
8219 Engelse koloniën. Prijs: € 350,00 
Dik stockboek met voornamelijk postfris materiaal van diverse Engelse koloniën. 
Bevat o.a. veel motiefseries en tevens nominaal Canada en Engeland. 
8247 Engelse koloniën. Prijs: € 420,00 
Twee stockboeken met postfris materiaal van Engelse koloniën. Bevat veel 
Omnibus series en veel blokken. 

8283 Frans Gulnee 1959-1968. Prijs: € 125,00 
Map met blanco album bladen met een postfrisse collectie Frans Guinee 1959-
1968. Cat. waarde ca. 680 euro. 
8188 Frans Gulnee. Prijs: € 170,00 
Stockboek met postfris materiaal van Frans Guinee. Veel series en blokken in 
mooie kwaliteit. Hoge cat. waarde! 
8291 Ghana 1957-1969. Prijs: € 200,00 
Postfrisse complete collectie Ghana 1957-1969 inclusief blokken en veel onge-
tand materiaal in Leuchtturm album. Bevat ook wat dubbel gebruikt materiaal. 
8251 Ghana 1957-1980. Prijs: € 155,00 
Stockboek met postfris Ghana 1957-1980 waaronder veel blokken met goed mo
tief. 
8184 Ghana vanaf 1958. Prijs: € 170,00 
Postfrisse series en blokken w.o. ongetand + siervelletjes, in insteekboek 
8296 Gibraltar 1948-1996. Prijs: € 600,00 
Postfrisse vrijwel complete collectie Gibraltar 1948-1996 in Schaubek album. 
Voor 1962 ook wat series ongebruikt. 
8230 Gibraltar 1988-1998. Prijs: € 190,00 
Postfrisse, complete collectie Gibraltar 1988-1998 in Davo album. Inclusief blok
ken. 
8206 Gibraltar t/m 1990. Prijs: € 250,00 
Meest postfrisse collectie, begin spaarzaam en meestal * of O, vanaf jaren 60 
vrijwel compleet postfris incl. langlopende series en blokken/velletjes, in insteek
boek 
8271 Gibraltar Prijs: € 190,00 
Map met blanco album bladen met een gebruikte collectie Gibraltar. Bevat leuk 
klassiek materiaal en betere zegels. 
8284 Griekenland 1945-1972. Prijs: € 170,00 
Vrijwel complete gebruikte collectie Griekenland 1945-1972 op Schaubekbladen 
in map. 
8295 Guernsey 1969-1990. Prijs: € 225,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Guernsey 1969-1990 in luxe Davo album. 
Collectie bevat tevens de voorlopers uit de jaren 40, boekjes, extra velletjes etc. 
8290 Guernsey 1969-1990. Prijs: € 125,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Guernsey 1969-1990 in luxe Safe album. 
8289 Ierland 1961-1991. Prijs: € 210,00 
Postfrisse en gebruikte collectie Ierland 1961-1991 in luxe Safe album. Zeer 
goed gevulde collectie, tot 1980 voornamelijk gebruikt, daarna postfris. 
8293 Jersey 1969-1983. Prijs: € 135,00 
Postfrisse collectie Jersey 1969-1983 op Leuchtturm bladen in band. Goed ge
vulde collectie. 
8294 Jersey 1969-1990. Prijs: € 155,00 
Postfrisse collectie Jersey 1969-1990 in luxe Davo album. Ook de voorlopers uit 
de jaren 40 aanwezig. 
8239 Kroatië en IVIacedonië 1993-2004. Prijs: € 270,00 
Vrijwel complete postfrisse collectie Kroatië en Macedonië 1993-2004 in dik 
stockboek. Ook wat gestempeld materiaal aanwezig. 
8213 Malawi. Prijs: € 100,00 
Stockboek met postfrisse series en blokken Malawi. Veel goede motieven, zoals 
dieren en WNF Mooie kwaliteit. 
8260 Mali 1965-1989. Prijs: € 200,00 
Postfrisse collectie, geheel ongetand!!! Totaal ruim 150 zegels, zelden aangebo
den. 
8222 Malta 1949-1996. Prijs: € 350,00 
Vrijwel complete postfrisse collectie Malta 1949-1996 in Schaubekalbum. 
Collectie bevat o.a. Coronation 1948 en langlopende serie 1956. Hoge cat. waar
de! 
8317 Malta en Gibraltar Prijs: € 420,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Malta 1885-1998 en Gibraltar 
1886-1987. Enorm veel materiaal, voornamelijk postfris. In Schaubek en Davo 
album. 
8319 Man 1972-1990. Prijs: € 135,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Man 1972-1990 in luxe Safe album. 
Collectie bevat ook de eerste portserie. 
8207 Midden Oosten. Prijs: € 335,00 
Fascinerend lot met o.a. Palestina betere uitgaven w.o. met dubbele opdruk{!), 
Oostenrijks Levant met stempels, Oud Syrië met betere series w.o. Olympiade 
1924, Grand Liban, Libië, in stockboek. 
8196 Motief dieren. Prijs: € 170,00 
Postfrisse collectie van diverse landen + diverse blokken w.o. paarden, in insteek
boek 
8186 Motief schepen. Prijs: € 170,00 
Postfris/ongebruikt/gebruikt, deels dubbel aanwezig, meest Europese landen 
w.o. postfrisse nieuwtjes t/m 2000, in 2 insteekboeken 
8198 Motief schepen. Prijs: € 250,00 
Postfrisse en gebruikte collectie met groot aantal series, blokken en losse zegels, 
opgezet in 3 insteekboeken. Meest moderner materiaal w.o. doubletten 
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8240 Nauru. Prijs: € 150,00 
Stockboek met een postfrisse collectie Nauru tot 2000 Veel materiaal, waaron
der veel blokken en veel motiefseries 
8231 Nederland 1852-1981. Prijs: € 1.800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1981 in twee Davo 
albums Enorm veel beter matenaal aanwezig zoals 105o, 346-349*, 402B*, 
403B*, 518-537*, luchtpost 12-13* etc Zeer hoge cat waarde' 
8226 Nederland 1852-1988. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1988 in Davo al
bum Hoge cat waarde Koopje' 
8237 Nederland 1864-1977. Prijs: €170,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1864-1977 in Davo al
bum Collectie bevat zeer veel materiaal Hoge cat waarde' 
8255 Nederland 1907-1976. Prijs: € 1.250,00 
Stockboek met postfns en ongebruikt matenaal van Nederland 1907-1976 
Bevat leuk vooroorlogs materiaal en veel postfrisse senes van de jaren 50 Cat 
waarde ca 6200 euro 
8302 Nederland 1945-1969. Prijs. € 225,00 
Complete, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1945-1969 in 
Davo album Voornamelijk postfns en ongebruikt matenaal Collectie bevat geen 
blokken 
8285 Nederland 1970-1995. Prijs: € 150,00 
Postfnsse collectie Nederland 1970-1995 in Leuchtturm album Heel veel nomi
naal matenaal aanwezig 
8236 Nederland 1974-1992. Prijs: € 170,00 
Complete postfnsse collectie Nederland 1974-1992 in luxe Lindner album 
Collectie IS geheel compleet inclusief blokken, decembervelletjes en automaat
zegels 
8286 Nederland postzegelboekjes. Prijs: € 475,00 
Collectie postzegelboekjes Nederland in Leuchtturm album Collectie bevat zeer 
veel betere boekjes, zoals 6b, 6fFq, 9b, 9d {2X), 9eF, 9fF etc etc Mooie kwaliteit, 
zeer hoge cat waarde' 
8259 Nederlandse Antillen 1980-1997. Prijs: € 225,00 
Postfnsse complete verzameling incl blokken in duur Davo album, cat w ruim 
1000 euro 
8305 Nicaragua postwaardestukken. Prijs: € 210,00 
Stockboek met ca 190 postwaardestukken van Nicaragua Voornamelijk onge
bruikt materiaal van rond 1900 
8248 Noorwegen 1855-1875. Prijs: € 250,00 
Lotje betere gebruikte zegels (3 zegels {*)) wo nr 1, 1856 2s(2), 8s(3), 1863 
24s, 1867 1s, 2s, 8s{2), 1871 1s(2), 2s(3), 3s{3), 4s, 6s, 7s{3) etc in ietwat di
verse kwaliteit, cat w Yvert 1800+ euro, slechts 13 9% cat w 
8214 Noorwegen. Prijs €625,00 
Luxe stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt Noon/vegen Vanaf klassiek 
tot 1976 Eerst gebruikt, later postfns en ongebruikt Bevat heel veel beter mate
naal met doubletten zoals (Michel no's) 2o, 3o (3X), 4o (3X), 5o (5X), 9o (2X), 
10o(3X), 11o(3X), 12o(2X), 15o (2X), 62o (2X), 109-115*, 155-158*, 159-161*, 
168-171*, 172-175* {2X), 172-175o (2X), 236*, 258*, 353-356o, 372-374o, 380-
382*, 393-395*, 393-395o, 408-410* (3X) etc Hoge cat waarde' 
8256 Oostenrijkse gebieden. Pr €320,00 
Safe album met ongebruikt materiaal van diverse Oostenrijkse gebieden Bevat 
o a meerdere Ortspostmarke series en leuk Levant 
8309 Paraguay postwaardestukken. Prijs: € 75,00 
Stockboek met ca 60 postwaardestukken van Paraguay Voornamelijk onge
bruikt matenaal van rond 1900 
8262 Polynesié. Prijs: € 600,00 
Map met stockbladen met een postfnsse collectie Polynesie Bevat o a beter 
luchtpost, cat w 2000 euro 
8191 Portugal - Azoren en Madeira. Prijs: € 100,00 
Dun stockboek met postfns materiaal van Azoren en Madeira tussen 1980 en 
1990 Mooie kwaliteit, hoge cat waarde' 
8197 Portugal* Azoren/Madeira 1972-1990. Prijs: € 250,00 
Postfrisse uitgaven wo doubletten van de 3 verschillende landen, in stockboek, 
cat w ruim 1500 euro 
8263 Portugal 1876-1974. Prijs: € 400,00 
Map met zelfgemaakte albumbladen met een ongebruikte collectie Portugal 
1876-1974 Heel veel matenaal, cat waarde 3750 euro 

8277 Portugal 1922-1972. Prijs: € 250,00 
Map met een ongebruikte collectie Portugal 1922-1972 op albumbladen Mooie 
kwaliteit, hoge cat waarde 
8276 Portugal! 945-1971. Prijs: €210,00 
Map met Schaubek albumbladen met een vrijwel complete gebruikte collectie 
Portugal 1945-1971 
8275 Portugal 1958-1973. Prijs: € 125,00 
Map met blanco albumbladen met een ongebruikte collectie Portugal 1958-1973 
8185 Portugal gebruikt. Prijs: € 170,00 
Gebruikte partij van oud tot nieuw, deels in aantallen, in 2 insteekboeken, leuke 
uitzoekkoop 
8281 Spaans Andorra 1972-1989. Prijs: € 145,00 
Postfnsse collectie Spaans Andorra 1972-1989 op Safe albumbladen in map 
Bevat o a Europa CEPT 1972 
8229 Spanje en gebieden. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Spanje en gebieden in Kabe album 
op blanco bladen Tevens Europa CEPT en meelopers 1975-1977 postfns 
8258 Suriname 1873-1997. Prijs: € 1 950,00 
In de hoofdnummers HELEMAAL complete collectie met alle toppers, ook nr 
32a' Begin is gebruikt, vanaf 1975 postfns Verder luchtpost compleet en de por
ten compleet, in 3 Davo albums Zelden completer aangeboden Cat w ruim 
7700 euro 
8318 Taiwan. Prijs: € 150,00 
Collectie Taiwan in twee stockboeken Voornamelijk postfns materiaal 
8194 Togo 1959-1987. Prijs: € 175,00 
Postfrisse collectie incl blokken, in goedgevuld stockboek 
8279 Turks Cyprus 1974-1989. Prijs: € 140,00 
Vrijwel complete postfnsse collectie Turks Cyprus 1974-1989 Op Safe albumbla
den in map 
8201 Tuvalu 1976-1990. Prijs: € 265,00 
Zeer uitgebreide postfrisse collectie met veel blokken en velletjes, postzegel
boekjes + leuk deel vaneteiten, in dubbeldik insteekboek, leuke collectie 
8306 Uruguay postwaardestukken. Prijs: € 80,00 
Stockboek met ca 70 postwaardestukken van Uruguay Voornamelijk ongebruikt 
matenaal van rond 1900 
8211 Vaticaan. Prijs: € 200,00 
Dik stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Vaticaan Bevat 
heel erg veel senes en zegels met doubletten, waaronder ook wat beter maten
aal 
8228 Verenigd Europa CEPT 1956-1975. Prijs: € 435,00 
Vrijwel complete postfnsse en ongebruikte collectie Verenigd Europa CEPT 
1956-1975 in Davo album Begin ongebruikt, later postfns Bevat ook meelopers 
8232 Verenigde Naties 1951-1981. Prijs €240,00 
Postfnsse collectie Verenigde Naties 1951-1981 in Safe album Bevat New York 
(o a blok 1), Geneve en Wenen Tevens Untea sene aanwezig Ook wat dubbel 
gestempeld matenaal 
8241 Wereld falsificaten/herdrukken. Prijs: € 470,00 
Interessante C) referentiecollectie met vele klassieke uitgaven van o a West- en 
Oost Europa met Frankrijk, Spanje, Zwitserland en Zuid Amenka, in insteekboek 
Vele honderden" 
8234 Wereld. Prijs: € 665,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Wereld in 3 albums, waaronder 
West Europa, Azie etc Zeer mooie uitzoekpartij 
8233 West Europa 1840-1915. Prijs: € 1.500,00 
Voornamelijk gebruikte collectie West Europa 1840-1915 in oud Schaubek al
bum Bevat ook overzeese gebieden Collectie bevat o a zeer leuk Duitse 
Staten, Scandinavië, HongKong etc Zeer leuke collectie met veel beter materi
aal' 
8220 West Europa. Prijs: € 1.450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie West Europa in twee zeer dikke au
thentieke albums Collectie bevat zeer veel matenaal, waaronder leuk Nederland 
en Noorwegen (o a no 1) Mooie uitzoekpartij met een hoge cat waarde 
8242 Zweden. Prijs. € 150,00 
Stockboek met veel postfns matenaal van Zweden Bevat veel nominaal materi
aal en tevens wat zegels van de VN 
8244 Zweden. Prijs: €210,00 
Stockboek met een postfrisse collectie Zweden waarin veel paren en stnppen 
Bevat heel veel zegels 

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 
Gebooiledatuin 
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 



Postzegelveiling Wiggers de Vries 
G.J. Garritsen Heemraadschapslaan 100 telefoon 020  6249740 

bv 

RegisterTaxateur 1181 VC Amstelveen email gjgwdv@xs4all.nl 

^ * f c » » IT« « ■ * 

Onze 194^ veiling wordt gehouden 
op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni 2007. 

Met een mooi aanbod van goede losse series en zegels, kleinrondstempels, 
interessant Curagao, uitgebreid België, Italiaanse Staten, Polen lokaalpost, 

originele landencollecties, prentbriefkaarten 
en een prachtige afdeling munten met bijzonder Grieks en Romeins, 

stedelijk noodgeld, mooi provinciaal zilver en veel beter koninkrijk 

'*''■'o j I 
;J3~ 

, l^Ody^anc J [L'f 4tL^JÏllI?£ll£En2 
■I 

De gehele catalogus vindt u vanaf 18 mei op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 

mailto:gjgwdv@xs4all.nl
http://www.wiggersdevriespzv.nl
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NEDERLAND POSTFRIS 

Nr. 
36 
56 
71 
76 
77 
79 
84-86 eert. 
100 eert. 
104-105 eert. 
106 
114-120 
121-131 eert. 
134-135 
136-138 
236-237 eert. 
238-239 
240-243 
248-251 
252-255 
261-264 
262-268 
265-266 
269 
274-277 
278 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305J09 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 eert. 
350-355 
356^73 
356a-d 
374-378 
379-391 
392-396 
397-401 
402-403 
402t>403b 
404-427 
428-442 
443-448 
449-459 
460-468 
469-473 
474-486 
487489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 eert. 
538-541 
542-543 
544-548 
549 
550-555 
556«0 
561-562 
563-567 
568-572 
573-677 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596^500 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
alle zegels die wij 
leveren zijn van 
uitstelcende Itwaiiteit 

Prijs e 
85 , -
55,--
37,50 
87,50 

350,— 
675,— 
625,— 
575,— 
595,— 

5,50 
6 5 , -

975,-
70,— 

175,— 
395,— 

73,50 
110,— 
97,50 
49 , -
89 , -
6 3 , -
52,50 
2 5 , -
91.— 
56,— 
6 3 , -
14,— 
46,— 
10,50 
52,50 
35,— 
31,50 
12,— 
3 6 , -
31,50 
12, -
17,50 
31,50 
17,50 

360,-
32,50 

105,-
95 , -
10, -
6,50 
2,50 
1,25 
6 , -

175,-
2,75 
7,50 
1,— 
3,50 
4,50 
2,— 

59,— 
29,50 
4,50 
2,50 
3,75 
1,30 
2,— 
3,50 
8,25 

175,— 
695,— 

9,50 
5,75 

11,50 
0,75 

29 , -
4 9 , -
5,— 

15,-
19,— 
12,50 
13,50 
1,20 

11,— 
5 , -

59,— 
7,— 
0,40 

13, -
8,— 

10, -
5,95 

NEDERLANDS INDIE 
POSTFRIS 

Nr. 
19 
22 
23 
25 
27 
4047 
40a 
41a 
42a 
46a 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
73 
75 
63f 
64f 
65f 
66f 
70f 
74f 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
91 
93 
94 
81f 
82f 
86f 
88f 
94f 
96f 
135-137 
138-141 
142-148 
160-166 
167-170 
209 
217-220 
226-227 
228-229 
230-234 
241-245 
246-252 
253-259 
260-265 eert. 
262 
273 
290-292 
304-308 
309-316 
317-321 

Luchtpost 

1-5 
6-10 
11 
12 
13 
14-16 
18 

Port 
49-52 

Brandkast 1-7 
met eert. 

Prijs € 
3,50 

7 5 , -
3 0 , -
7 0 , -

125,-
125 , -

3 , -
3,— 

6 0 , -
22,50 

1,— 
1,50 
6,50 
4,50 
3 , -
6,50 
5,50 
5 , -

13,— 
3,— 
2,— 
7 , -
8 , -
4 , -

3 0 , -
1,50 
1,50 
5,— 
3 , -
3 , ~ 
7,50 

12,— 
5,50 

2 0 , -
25,— 

2 , -
2 , ~ 

10,-
3,— 

2 0 , -
25,— 
48 , -
30 , -
95 , -

3 5 0 , -
3 5 , -
6 0 , -
31,50 
3 , -

10, -
14,— 
10,— 
14,— 

120,-
1150,— 
185,— 

2,50 
14, -
1,75 
7,— 
0,90 

6 0 , -
6 0 , -
7,50 

16, -
35,— 

100,— 
2,25 

48,75 

Luchtpostzegels 12-fl3 
postfris met certificaat. 

€ 375,— 

.-4«n' welk« Sf'^TZ Bome»»"'- „ 
Nederland 10 gulden-, ^1^^^^^ 

,«nie nr. *0 : ' oi« «»""„.rTwanou* 
glianu • - * ; «lu nemen een g'oot^ j , . t 

r«nie nf. ftO : ' onze voorraad me ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

NEDERLAND ongebruikt, betere 
moeilijk te verkrijgen nrs 

Nr. 
49 
84-86 
132-133 
134-135 
136-138 
236-237 
244-247 

Vanaf nr. 50 is vrijwel alles op voorraad. 
Gaarne uw maneolijst. 

Kroningsgulden 
T.B.C, serie 
opruimingsuitgifte 
Toorop zegels 
Tentoonstellingzegels 1924 
Fotomontage 
A.V.V.V. serie7 

Prijs € 
150,-
6 5 , -
4 3 , -
22,50 
8 0 , -
9 0 , -
5 0 , -

Curacao Complete 
postfrisse Rode Kruis 

luchtpostserie uit 1944, 
de nummers 45-52 met 

SPECIMEN opdruk in rood 
en ronde doorboring 

afkomstig uit het archief 
van de drukker, de 
American Banknote 

Company. De oplage 
bedraagt slechts 200 
series, 125,— per serie 

Nederland nr 1193 met 
totale mispeiforatie 99,— 

Nederland nr 55v ongebruikt linkerzijde geheel 
ongetand 395,— 

XI 
XI i I M F ' '̂-1 ë ^ ^ ^ 

complete postfrisse inhoud uit boekje 98, 
baonversnijding 225,— 

NEDERLAND POSTFRIS IN 
COMPLETE VELLEN 

Nr. 
443 
460468 (vellen van 200) 
508-512 
513-517 
567 
592-595 (velletjes 25) 
855 
859-863 
876 
877-881 
900 
901-905 
908 
918-919 (vellen van 50) 
1038-1041 
1043-1045 (vel van 90) 
1046-1049 
1059-1061 
1077-1078 
1084 
1089 (vel van 50) 
1091 
1131 (vel van 50) 
1165 
1200 
1312 
1314 
1321 
1408-1410 (vellen van 50) 
1455 (vel van 50) 
1614 (vel van 30 

Prijs € 
10,— 

7 7 5 , -
350,— 
750,— 
410,— 

1275,-
10, -
99,— 
15,-
85,— 
12,50 

110,— 
12,50 
3 5 , -

125,— 
25,— 

195,— 
140,— 
47,50 
16.— 
17,50 
3 5 , -
12,50 
25,— 
27,50 
3 5 , -
35,— 
27,50 
5 5 , -
3 5 , -
12,50 

Van Overzee hebben wij ook enkele complete 
vellen op voorroad, ook voor 1940 

Wij hebben ook een uitgebreide 
voorraad automaatboekjes maar 

ook alle combinaties uit de boekjes 

Zie voor andere aanbiedingen 
de advertentie in Filatelie 

Januari 2007 

Bestellingen zenden naar: 

Postzegelhandei 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstraat 4 
4132XGVianen 
Tel. 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42.69 335 
Bestellingen boven de € 35,— worden franco 
toegezonden Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42 69.335. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen. 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor o p e n o p 
d o n d e r d a g 9.00 -12.30 
en van 13.30-18.00. 
O p andere d a g e n regelmat ig 
o p e n , even bel len van tevoren. 
E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl 

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl Zetfouten voorbehouden . 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl
mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


Postzegel en Muntenhandel 
"HOLLANDS GLORIE" 

Camplaan 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

Tel. 023 - 5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

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 met te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
b g g 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Winkelverkoop en Verzending per Post 
Geopend : Dinsdag t/m Zaterdag 0900 -1800 (za 1700) 

DAVO - IMPORTA - LEUCHTTURM - LINDNER 
WERELDNIEUWTJESDIENST & MANCOLIJSTEN 

afwikkeling nalatenschappen 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN - GOUD - ZILVER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN INEUROS l O O g r 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenn)k grote sortenng 
W Europa grote sortering en hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 

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

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Duitsland 
Australië 
N Zeeland 
Engeland 
W Europa 

Nieuw en met hogere waarden 
veel nieuw en met hogere waarden 
veel grootformaat en negere waarden 
met buitenland en hogere waarden 
onuitgezocht met grootformaat 

DO gr 
11 00 17 50 
11 50 
12 50 
9 00 
1050 
6 50 
1000 
11 50 

8 25 

250 gr 
27 00 40 00 
25 00 
30 00 
20 00 
25 00 
15 00 
23 50 
26 00 
8 50 
11 00 
19 50 
7 00 
7 50 

1 kg 
90 00 150 00 
90 00 
112 00 
77 00 
94 00 
52 50 
90 00 
92 50 
28 00 
40 00 
76 00 
25 00 
27,50 

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50 00 + € 4 50 porto Orders boven € 50 00 portovrij 

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

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

H U L S J . B . A . b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP MNVRAAG 

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 

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


50*"̂  gespecialiseerde jubileumveiling 
met motiefzegels, thematische filatelie, 

postgeschiedenis en 
stad- en streekpoststukken (eerste deel). 

Eind mei/begin juni 2007 in Berlijn. 
8.000 poststukken (motief en thematisch) met de nadruk op 
archeologie, de Romeinse tijd, prehistorie, architectuur (inclusief 
Brandenburger Tor), astronomie, auto en verkeer, bankwezen, 
chemie, christelijke thematiek, Duitse geschiedenis (van de 
Middeleeuwen tot aan het herenigde Duitsland 1989/90), 
papier en druk, spoorwegen en spoorwegpost, energie, Europa, 
brandweer, film en foto, vliegverkeer en luchtvaart, radio, 
geografie, muziek, postgeschiedenis en vele andere thema's 
en gebieden. Bovendien: eigentijdse geschiedenis, Duitse 
stad- en streekpoststukken (met een register van A-Z) en 
postgeschiedenis (vanaf de emissie 'Krone/Adler'tot 1990), 
inclusief luchtpost, katapultpost en rampstukken. Het complete 
overzicht van alle thema's en motieven beslaat meer dan 1.000 
trefwoorden! Ongeveer driekwart van alle te veilen stukken en 
stempels worden afgebeeld! De catalogus is een literatuurwerk 
op zich! 

De rijk geïllustreerde jubileumcatalogus (deel 1 en deel 2) is 
tegen een tegemoetkoming in de kosten van slechts 10 euro 
(contant, in frankeergeldige Duitse postzegels of per V-cheque) 
verkrijgbaar. Deel 2 verschijnt in de herfst van 2007 en wordt 
automatisch toegezonden. Vermeld s.v.p, uw verzamelgebied of 
-thema! Het eerste deel van de catalogus verschijnt in de loop 
van mei 2007. i^lJ^^Oy, 
Nadere informatie vindt u op internet, op het 
volgende adres: www.wapler-themaphil.de 

Christ ian Wappler "%PA ŜÓ '̂' 
Postfach 303769 - D-10726 Berlin (Duitsland) 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdlieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. {055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel Is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

P o s t z e g e l v e i l i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per |aar een postzegel- en rruntenveilmg in De Magneet te Bilthoven 
De gratis veilingcatalogus is verkn|gbaar op aanvraag, liefst schrifteli|k of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 19 mei 2007. 

Postzegeiveiling ).|. de Bruin, Wiliem van IVIechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 033-4632342. Telefax: 033-4635063. 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder, Lid van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilmghouders 
in Roerende Zaken (TMV) en register veilinghouder 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

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

WIJ leveren ooit in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPSJ«. 

PJZJB RON HERSCHEIT 

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

COMMONWEALTH 
AT 
WE OFFER THOUSANDS OF ITEMS 
A N D COLLECTIONS EVERY WEEK 
IN OUR EXCITING MAIL-SALE 

I AND ON OUR WEBSITE. MEm»X«t>J*1 

^ a ^ ^ ^ ^ T K 

« ^ A ^ A ^ ^ A ^ & ^ ^ k . ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h A d i M j M U M b « J 

There's something for everyone with lots 
priced from € 15 to €25.000. 
We've got It all, whatever your interest, including GB, Commonwealth, 
USA, Latin America, Old and ' N e w ' Europe and the many lands of 
Asia Whether it's single items, starter collections or medal winners, 
sorter cartons or entire estates you'll find it at Sandafayre 

Send the coupon today for your FREE 
introductory mail-sale catalogues or access 
our online sales at: www.sandafayre.com 

THE WORLD'S MOST EXCITING STAMP SALES 

SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, WA 16 8XN, UK 
Tel -1-44(0)1565 653214 Fax +44(0)1565 651637 

- - ^ . 
PLEASE SEND ME MY FREE INTRODUCTORY 
SANDAFAYRE CATALOGUES 

Name' 

E-mail 

My collecting interests are 

(NL) 

http://www.wapler-themaphil.de
http://WWW.SCANDINAVIANSTAMPSJ%c2%ab
http://www.sandafayre.com


.^Stfh^^l Vrftfvtfklc ä%w% vffkrvtfklc: ^fïtï'J 

N i e u w e catalogri 
ACS catalogus NieuwZeeland 2007 in kleur 
Yvert Jaaroverzicht zegels hele wereld 2006 in kleur 
Michel Overzee deel 6 Zuidelijk & CentraalAfrika 2007 
IVlichel speciale catalogus Duitsland deel 1 tot 1945 in kleur 
Michel speciale catalogus Duitsland deel 2 na 1945 in kleur 
Michel catalogus Postwaardestukken Duitsland 2007 (juni) 
Gibbons Concise GrootBrittannie 2007 m kleur 
Afinsa speciale catalogus Portugal 2007 in kleur 
Facit catalogus Zweden 2007 in kleur 
CEI speciale catalogus Vaticaan & San Marino 2007 in kleur 
Philatelia Hungarica speciale catalogus Hongarije 2007 in kleur 
SC speciale catalogus Rusland 18451917 editie 7006 m kleur 

13,90 
21,90 
74,00 
62,00 
62,00 
42,00 
47,40 
39,90 
34,90 
24,90 
39,90 
69,90 

VST Australië pocket 2007 

tAJTurw.collectura.cont 

Postglro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkobten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Winkeltijden: dinsdag l/m vrijdag 10.0017.00 • zaterdiag 10.0014.00 

HUNTER SGSERIE 
* Braak en brandwerend. 
* Geschikt voor opbergen 
van uw waardevolle verza

meling of postzegels. 
* Standaard voorzien van 
een dubbelbaard sleutel

slot (optie elektronisch of 
mechanisch cijferslot) 
* Standaard kleur wit. 
RAL9002. 
* Standaard voorbereid 
metvloerverankering. 
* Standaard voorzien van 

•piMr 

* Secuntylevel I of II 
* Indicatie Waardeber

ging € 5000/7000. 

m 
SG60 

SG80 

SG100 

SG120 

SG 140 

SG160 

SG180 

^^^^g 
60x51x52 

80x51x52 

100x51x52 

120x51x52 

140x51x52 

160x51x52 

180x51x52 

QHg 
48x38x34 

67.5x38x33 

88x38,5x33 

107x38 5x33 

127x38.5x33 

147x38.5x33 

167x38.5x33 

^ ^ ^ ^ m 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

^^M 
61/110 

87/138 

112/167 

138/195 

164/224 

190/252 

216/279 

Meer informatie? 
HunterSafes 
Kelvinstraat 19,7575 AS Oldenzaal 
emall: hunter@kluis.com 
Tel: 0541522315/0649054239 
Fax:0541522190 

t H^ ikUHTEfll 
■ i SAFBS WÊ 

www.huntersafes.nl 

Luk Vanduffel bvba 
44sTE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 2 JUNI 2007 

OM 13 UUR IN H E T C O R I N T H I A H O T E L TE ANTWERPEN 

310 

■^̂  Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
IVIooi kiassiei^ (nieuw & gestempeld)  Alle 
reeksen  variëteiten/curiositeiten. 

goede 

^^ Nederland  Luxemburg  Frankrijk  Oostenrijk 
Liechtenstein  China  enz. i Talrijke interessante 
verzamelingen  stocks en restanten. 

Bezoek onze website ! 
www.vanduffel.be 

Postzegelhandel 

Vraag onze (gratis) overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

Voor onze volgende veilingen kan u steeds 
verzamelingen of goede series inleveren (eventueel 
bezoek aan huis). 

 Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 

 Aankondiging van de veiling en afbeelding van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet. 

 Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
 Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

o ö 

Openbare Veilingen' 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
SintKatelijnevest 34  BE2000 Antwerpen (België) 

Q) 00 323 233 89 70 
Website: www.vanduffel.be  Email: info@vanduffel.be 

Open van 9u30 tot 18 uur doorlopend  Zondag en maandag gesloten 

mailto:hunter@kluis.com
http://www.huntersafes.nl
http://www.vanduffel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be
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Rietdijk 2007 

London Postzegel en muntveilingen sinds 1919 
Neemt u vrijblijvend contact met ons op, wij zijn u graag van dienst! 

0 7 0 3 6 4 7 9 5 7 
Onze 388^ veiling van april 2007 was een groot succes. Tevens mochten we al 

diverse mooie inzendingen ontvangen voor onze grote najaarsveiiing. Ooit u leunt 
mee profiteren door uw verzameling aan te bieden in onze "internationale etalage". 
Een goed aanbod staat immers garant voor een goed prijsniveau. U bent van harte 

wellcom om uw materiaal vrijblijvend aan ons voor te leggen. 
Voor grotere collecties komen wij graag naar u toe! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Emall 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 'sGravenliage 
0703647957 (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 
0703632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdijl(-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Pzh. ̂ mmi j^^ , 
Spec ia le aanbiedingen / partijtjes : 
F 0 1 . 

■ F02. 

1 ■ F03a. 
IpOSb. 

'■F03c. 

F04a. 

F04b. 
F04c. 

F05a. 
F05b. 
F06. 

F07. 

f 
FOB. 

> F09. 

F10. 
F11. 

F12. 

F13. 

F31. 

! F 3 2 . 

Bestel 

Nederland postfris koopje 1970 t/m 1989 op hoofdnrs. 
Compleet excl. blokken en langlopend (vIgs.Davo) 
Nederland alle postfrisse combinat ies uit boekjes 1/28 
compleet vigs NVPH (270 stuks, ruim € 800 cat vïrd.) 
Nederland toeslagboekjes (14) compleet postfris 
Nederland alle combinat ies uit toeslag boekjes (14) 
compleet postfris (98 stuks, ruim 322, cat.waarde) 
Nederland verzamel ing boekjes, 128 compleet postfris 
op hoofdnummers +6F,8F en 10F, totaal 31 stuks 
Nederland ca. 175 verschi l lende onbeschreven FDC's 
in goede kwaliteit, cat waarde tenminste 350,

idem ca. 250 verschi l lende en zeker 600, cat.waarde 
Nederland onbeschreven FDC's, 25 jaargangen 
compleet (1968/1992) incl anummers vanaf 1977 
Nederland kerstvellen 19881996 (9 st.) luxe postfns 
Nederland: kerstvellen idem (9 st.) luxe gestempeld 
Oud Suriname 1961/1975 compleet postfns 
(NVPH 354/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
Prachtige startverzameling Rep Suriname, uitsluitend 
verschil lende postfrisse complete series en blokken in 
stockboek. Ruim 650, cat.waarde voor slechts 
Rep Suriname verschi l lende onbeschreven FDC's 
in goede kwaliteit, cat waarde tenminste 500,

Ned.Antillen postfris 1961/1981 compleet postfris 
(NVPH 318/702), cat.waarde ca. 287, voor 
Aruba 19861999 compleet luxe postfris 
Ned.Antlilen en Aruba ' 250 versch onbeschr FDC's 
19621991 verregaand compleet, cat.w. ca. 750,

Samenstell lng Nederland en OG, 100% kwal. postfris 
compl senes, totaal 750, cat.wrd Ned/Ant/oud Sur 
Prima kwaliteit startverzameling Indonesië, uitsluitend 
verschil lende postfrisse complete series en blokken in 
stockboek. Ruim 550, cat.waarde voor slechts 
Beriijn verzameling luxe postfris compleet de jaren 
19621990 ( volgens hoofdnrs Michel, ca. 660 s t ) , 
Stockboek restanten buitenland postfns met o a. 
BRD, Israel, Hongari je, complete series en blokken 
met geteld, maar zeker de prijs meer dan waard 

Aanbiedingen zoiang de voorraad s t r e i c t l 

105,

129,

25,

75,

49,

24,

49,

79,

32,

32,

29,

45.

35,

28,

165,

59,

69,

35,

109,

19,

n g e n b v k schriftelijk (of fax 0523610702). Tel 0523614978 (vrijd 
13.0022.30 uur). Franco boven 50,. Bij vooruitbetaling op giro 4335822. 

1 Nederland {ook plaatfouten), Ned.Antl i len, Aruba, Suriname, Rep.Surinan 
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Pos t f r i sse j a a r g a n g e n 
Ned.Antii ien 

1982/1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 " 
2004 " 
2005 " 
2006 " 

39,00 
10,00 
12,50 
11,00 
14,00 
17,00 
20,00 
21,00 
16,00 
27,00 
19,50 
33,00 
42,00 
47,00 
48,00 
52,00 
55,00 
76,00 
59,00 
72,00 
76,00 
93,00 

** excl. pers.postzegels 
Suriname 

68/59 (X) 
130/136 
137/140 
150 
151/156 
157/166 
167/178 
190/193 
202/205 
229/243 
257/273 
280/283 
312/315 
LP 24/26 

postfris 
9,50 

29,00 
39,00 
11,00 
37,00 

8,50 

6,00 
39,00 

12,00 
38,00 
12,00 
24,50 

ag, zaterdag en maandag 
franco en 4 % korting. Grat 
e, Indonesië er 

Aruba 

9,50 
7,50 
8,50 

10,50 
12,50 
13,00 
12,50 
13,00 
14,50 
16,00 
15,00 
24,00 
17,00 
21,50 
19,00 
16,00 
14,00 
15,50 
14,00 
24,00 
21,50 

1e pi. 

8,00 
7,50 
1,40 
5,50 
1,50 

29,00 
2,50 

22,50 
69,00 

7,00 
21,00 

5,00 

ran 
s prijslijs 

div. buitenland. 

7700 AC DEDEIVISVAART 

■ 
Neder land postfris o.a. 

278 
313/17 
327/331 
332/345 
356a/d 
404/422 
474/489 
592/595 
6 1 7 / 6 3 6 + b 
774/776 
854 
886/8 vel 
1052paar 
1646 vel 
1672 vel 
1678+81 vel 
1692/3 vel 
1842/51V 
1988 vel 
Ned. Antillen 

153/157 
168/177 
200/205 
230/233 

234/238 
239/243 

1264/73a 
1534/35 (8w) 
LP 4/16 
LP 45/52 
Port 44/60 
Ned. Antillen 
104/120 
LP 4/16 
LP 18/25 
Port 31/33 
Port 34/43 

34,00 
22,00 
17,50 

9,75 
45,00 

0,75 
74,00 
49,00 

8,00 
4,90 

10,00 
45,00 
11,00 
5,00 

10,00 
14,50 
22,00 

4,50 
12,00 

postfris 
15,00 

7,00 
8,50 

195,00 

29,00 
24,00 

9,00 
15,00 
29,00 

8,00 
3,00 

nette pi. 
105,00 

8,00 
96,00 

120,00 
99,00 

mooi gestempeld : 
LP 17 

en op aanvraag 

7,50 

Ned.Antll 
Aruba, Re 
Nederlanc 
ook in ab 

^ ^ D E ^ ^ N D 

Ned.indië 
Jap. Bezetting 
Java 1943: 
XX 1/4 7,50 
0 1/4 5,00 
Repoeblik Java&Mad.: 
XX 23/24 7,00 
(X) 42 1,00 
(x) 44/45 4,50 
idem randblok

(X) 44/45 17,50 
Repoeblik Sumatra : 
(x) 22 0,30 
(X) 22A 8,50 
in blok van 4: 
(x) 22 1,00 
(X) 22A 32,00 
Ned.Antlilen postfris 
Brugparen: 

576/579 2,50 
815/816 4,00 
899/902 9,00 

1071/72 10,00 
1636/39 11,00 
1646/51 13,50 

Auto's '06 22,50 
Complete jaargangen 
Indonesië postfris 

1977 36,00 
1978 12,00 
1979 12,00 
1980 30,00 
1981 32,00 
1982 155,00 
1983 55,00 

e.V. op aanvraag 
0 mooi gebruikt 

(x) zonder gom 
X nette plakker 

XX postfris 

en, Indonesië, 
3. Suriname en 
(alleen FDC's) 

ïnnement leverbaar. 

^ O J G J 

Nederland 

^ 

mooi gebruikt o.a. ■ 
84/86a 

163/165 
212/219 
244/247 
257/260 
261/264 
274/277 
296/299 
350/355 
568/572 
573/577 
607/611 
649/653 
671/675 
722/726 
766/770 
774/776 
LP 6/8 

2,00 
2,50 

16,90 
19,50 
11,50 
8,00 
5,70 
2,00 
1.25 
7,50 
5,25 
4,20 
4,80 
9,90 
4,90 
2,20 
4,50 
3,90 

etc ook modern H 
In luxe blok 
Dienst 
20/43 

van 4: ■ 

1 30,00 ■ 
Vellen gestempeld ■ 

1646 6,00 1 
1672 
1678+81 
1692/93a 
1706 
1740/45 
1788/07 

11,00 
15,00 
22,00 

7,00 
6,00 
5,00 

Ned. Plaatfouten ■ 
0 78PM 
0 84a P 
0 86a P 
X 102 P 
X 137 P 
0 171 P 
0 243 P 
XX 300 P 
XX 514 P1 

30,00 
8,00 
8,00 

45,00 
29,00 
90,00 
35,00 
15,00 
15,00 

X X 5 1 4 P 3 16,00 ■ 
XX 1052P1 16,00 1 
ook andere nummers | 
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wessss E 
BOEKJE OP CD-ROM 
EEN AANRADER! 

Overal zijn verzamelaars 
bezig met het opzetten 
van tentoonstellingscol
lecties, een karwei dat 
vaak problemen oplevert. 
Ze worstelen met de 
regels en er zijn allerlei 
onbeantwoorde vragen. 
De meesten werken als 
solist - verzamelaars zijn 
immers vaak indivi
dualisten. Sommigen 
werken in verenigingen of 
studiegroepjes samen om 
tot een mooi tentoonstel
lingsobject te komen. 
Er worden cursussen 
en workshops gegeven, 
die soms verhelderend 
werken. Er verschijnen 
boeken, brochures en ar
tikelen die handelen over 
deze moeilijke materie 
- ook daarmee word je 
op weg geholpen. Voor 
thematische aspirant
exposanten (en dat zijn 
er heel wat) verscheen 
onlangs een cd-rom bij 
de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigin
gen: Inleiding Thematische 
Filatelie, ondertitel Een 
handleiding uoor starters op 
weg naar een tentoonstelling. 
De samensteller is Sjoerd 

Sjocrd Bongma 

Bangma, coördinator Fi-
latelistische Vorming van 
de NBFV. In dit 'boekje op 
een cd-rom' worden het 
stap voor stap opbouwen 
van een verzameling 
beschreven. Alle angels 
en voetklemmen worden 
behandeld en er wordt 

verteld hoe je ze kunt tac
kelen. Behalve voorlichting 
over titel, plan, ontwikke-
hng, presentatie, kennis, 
l<waliteit en zeldzaamheid 
gaat de cd-rom ook in 
op vragen als Wat mag'' 
en Wat moet? Er worden 
tips gegeven over het 
gebruik van filatelistisch 
materiaal en er worden 
voorbeelden gegeven van 
de eerste opzet van een 
tentoonstellingscollec
tie. De informatie wordt 
overzichtelijk, kleurig en 
fleurig gepresenteerd. 
Een aanrader! U bestelt de 
cd-rom bij de Serviceaf
deling van de NBFV in 
Utrecht, door 5 euro over 
te maken op Postbankre
keningnummer 2015960. 

DAAN KOELEWIJN 

MUTATIEOVERZICHT 
VERENIGINGSADRESSEN 

In de afgelopen maand 
werd de volgende vereni
gingsmutaties doorge
voerd: 

Zutphen 
Secretariaat: P.J.J. de 
Leeuw, De Bosrand 96, 
7202 MH Zutphen, 
telefoon 0575-526299 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadressen 
kuntu zenden 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. 

Postbestellcrs van het district St. John's Wood op het beroemde zebrapad 
bij de Abbey Road Studio's uan EMI Hun uoornamen John, Paul, 
George en .. Graham (eenRingo U)as kennelijk niet te uinden). 

JOHN, PAUL, GEORGE 
EN... GRAHAM 
Voor de miljoenen 
Beadesfans was januari 
2007 een mooie maand: 
Royal Mail bracht immers 
postzegels, maximum-
kaarten, blokjes, fdc's en 
nog wat spul op de markt, 
als eerbetoon aan de Fab 
Four. De marketeers van 
de posterijen zullen vast 
verheugd in hun handen 
hebben gewreven, toen de 
eerste verkoopresultaten 
bekend werden. Er bleek 
een heuse stormloop 
op de zegels en velletjes 
te zijn uitgebroken: in 
veel kantoren moest 
al na enkele uren 'nee' 
worden verkocht. Zelfs 
de Britse versie van 
onze CoUectClub kreeg 

met vertragingen in de 
uidevering te maken. En 
niet alleen in het land van 
de Beades, maar ook in 
Noord-Amerika en Japan 
bestond grote belang
stelling voor de emissie. 
Exacte verkoopaantallen 
worden door Royal Mail 
niet verstrekt, maar een 
zegsman liet zich wel 
ontvallen dat 'bepaalde 
delen van de emissie' 
(ongetwijfeld de zegels 
en blokken) beter werden 
verkocht dan de razend 
populaire zegels uit 2006 
ter gelegenheid van de 
tachtigste verjaardag van 
koningin Elizabeth. Veel 
hoop op forse noteringen 
moeten de kopers echter 
niet koesteren: daarvoor 
is de oplage van de emis
sie gewoon veel te hoog... 

IN MEMORIAM 
HANS GABRIELS 

Op 5 april jl. overleed in 
Den Haag, op 82-jarige 
leeftijd, Hans Gabriels. 
Voor de filatelie in het 
algemeen en voor Filatelie 
in het bijzonder heeft 
Hans grote verdiensten 
gehad. In de periode dat 
hij bestuurslid was van 
de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigin
gen, vertegenwoordigde 
Hans deze organisatie 
in het Algemeen Bestuur 
van de Stichting Neder-
landsch Maandblad voor 

S Philatelie. Hij maakte 
° namens de Bond deel uit 
- van het Dagelijks Bestuur 
s van diezelfde stichting. 
^ Gedurende vele jaren kon 
S de stichting profiteren 
2 van de expertise die Hans 
= bezat op het gebied van 

. _ - de journahstiek, van het 
* I 2 maken van bladen en van 

drukkers en druktech
nieken. Het was mede 
dankzij zijn adviezen dat 
Filatelie eind jaren tach
tig, begin jaren negentig, 

in relatief korte tijd van 
een in zwart/wit gedrukt 
blad kon uitgroeien tot 
een volledig in kleur 
uitgevoerd magazine - en 
dat zonder dat de abon
nementsprijs drastisch 
behoefde te worden 
verhoogd. 
Nadat Hans de eerder 
genoemde bestuurs
functies had neergelegd, 
pakte hij een geheel 
ander (maar hem als 
voormalig journalist van 
onder meer de Haagse 
Post uiterst vertrouwd) 
stiel weer op: hij ging 
voor Filatelie schrijven. 
Hij verzorgde gedurende 
meer dan vijftien jaar het 
'buitenlandse deel' van 
de rubriek Wij lazen uoor 
u, in welke hoedanigheid 
hij een keur aan buiten
landse filatelistische 
bladen recenseerde. Hij 
was er een meester in om 
uit de vele titels die hem 
maandelijks werden voor
gelegd die publicaties te 
kiezen die voor het brede 
lezerspubliek van Filatelie 
van belang konden zijn. 

Hons Gobricls 

Daar waar hij dat op zijn 
plaats vond sprak hij 
waardering uit, maar hij 
schroomde evenmin om 
- als daartoe aanleiding 
bestond - krititsche noten 
te plaatsen. 
In het bericht dat de 
Nederlandse Vereniging 
van Journalisten (een 
organisatie waarvan 
Hans erelid was) aan zijn 
overlijden wijdde, werd 
hij als een 'aimabele man' 
omschreven. Dat lijkt 
misschien een cliché, 
maar dat is het beslist 
niet. Hans was namelijk 

inderdaad een uiterst 
vriendelijke man, iemand 
die op een onnavolgbare 
wijze gezag aan hartelijk
heid wist te paren. Een 
bescheiden man ook: zo 
werd de rubriek die hij 
voor Filatelie verzorgde 
jarenlang in onze kolom
men opgenomen zonder 
dat er van een vermelding 
van een auteursnaam 
sprake was. 
In de loop van 2004 had 
Hans mij gebeld om te 
zeggen dat hij er nu wel 
eens mee wilde stop
pen. 'Ik heb het nu een 
paar jaar gedaan en ik 
ben bang dat ik me een 
beetje begin te herhalen,' 
zo lichtte hij zijn besluit 
toe. Toen ik deze zin 
herhaalde tijdens het 
toespraakje dat ik bij zijn 
officiële afscheid, tijdens 
het Najaarsdiner 2005 
van onze stichting, mocht 
houden, voegde ik er voor 
de toehoorders aan toe: 
'Twee onwaarheden in 
één zin - dat ben ik van 
Hans niet gewend.' En 
hoe grappig die opmer

king ook was bedoeld; 
ernst klonk er in door, 
want Hans heeft Filatelie 
meer dan vijftien jaar met 
hart en ziel gediend; van 
'herhahngen' in zijn bij
dragen is mij in al die tijd 
nooit iets gebleken. 
De laatste bijdrage 
die Hans voor dit blad 
schreef- een kort, maar 
uiterst interessant artikel 
over de Hollande-stempels 
op post uit de Nederlan
den - kwam de lezers in 
maart jl. onder ogen. Op 
dat moment lag Hans in 
het ziekenhuis, waar hij 
langzaam herstelde van 
een zware operatie. Juist 
toen hij weer wat aan de 
beterende hand was, liep 
hij de longontsteking 
op die hem fataal zou 
worden. Zijn overlijden 
treft Filatelie - bestuur 
èn redactie - bijzonder 
zwaar. 
We zullen Hans dankbaar 
blijven voor wat hij voor 
ons en voor de lezers van 
ons blad heeft betekend. 

Aad Knikman 
Hoo/dredacteur Filatelie 



miffCüSR^sk 13 APRIL 2007: 
MOOI NEDERUND [5] 

Op 13 april verscheen 
het vijfde 'Mooi Neder-
land'-velletje van dit jaar 
(het vijfentwintigste in 
de totale reeks), gewijd 
aan Leerdam en met vijf 
zegels van 44 cent. 
De 'Mooi-Nederland'-
velletjes van 2007 zijn 
ontworpen door bureau 
Overburen. 
Leerdam is dé glasstad 
van Nederland; in 1765 
werd eerste flessenbla-
zerij er gebouwd. In 1915 
kreeg de glasindustrie een 
belangrijke impuls toen 
directeur P.M. Cochius 
van de Nederlandse Glas-
fabriek Leerdam een team 
van bekende ontwerpers 

aantrok. Sinds die tijd 
genieten de producten 
van Royal Leerdam - zoals 
de onderneming tegen
woordig heet - internatio
nale faam. De Leerdamse 
glastraditie wordt levend 
gehouden door de jaar
lijkse internationale 
glaskunstbeurs en het 
Glas Centrum Leerdam, 
waar bekende glasblazers 
demonstraties geven, van 
Oranje bleef: de Koningin 
is nog steeds gravin van 
Leerdam. 
Het velletje is in Leerdam 
en bij de CollectClub in 
Groningen verkrijgbaar. 
Het werd in offset ge
drukt door Joh. Enschedé 
Security Print in Haarlem. 
De oplage is 124.500 
vellen. 

GOED NIEUWS VOOR VOETBMFANS: BOEKJES 
OPGEDRAGEN AAN AJAX, FEYENOORD EN PSV 

Elders in dit nummer van 
Filatelie wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan het 
fenomeen van de écht 
persoonlijke postzegels 
(dus zegels waarbij de 
persoonlijke boodschap 
op het zegelbeeld-zèlf is 
aangebracht en niet op 
een apart tabje). De au
teur speculeert er op dat 
er de komende tijd nog 
wel meer te beleven zal 
zijn waar het deze zegels 
betreft. En gelijk heeft hij: 
op I mei jl. kwamen drie 
postzegelboekjes uit die 
elk negen persoonlijke 
voetbalzegels bevatten. 
De drie boekjes zijn ge
wijd aan de drie grootste 
clubs van ons land: Ajax 
(Amsterdam), Feyenoord 
(Rotterdam) en PSV (Eind
hoven). Ze lijken sterk op 
de prestigeboekjes, maar 
ze worden door TNTPost 
bewust niet zo genoemd: 
het gaat namelijk niet om 

reguliere prestigeboek
jes. De voetbalboekjes 
worden niet opgenomen 
in het abonnement 
prestigeboekjes of in enig 
ander abonnement dat 
door de CollectClub gehan
teerd wordt. Ze zijn bij de 
CollectClub wel los te koop 
en verder zijn ze verkrijg
baar bij de drie genoemde 
clubs, op de postkantoren 
en in Primera-winkels. De 
Pnmera-winkels verkopen 
de boekjes in een aparte 
schapverpakking. 
De boekjes worden ge
maakt door Reka/a Special 
Products, in samenwerking 
met de topclubs. TNTPost 
verleent medewerking 
door de zegels te leveren 
en door te helpen bij de 
verkoop. Elk boekje bevat 
drie velletjes van drie 
persoonlijke postzegels. 
Elk boekje bevat een 
'lenticulaire' pagina met 
'bewegend beeld' (zoals 

bij het Olympische blokje 
van vorig jaar): om en om 
zijn fans en het logo van 
de club te zien. De boek
jes kosten 9.95 euro. 
TNTPost wijst er nadruk
kelijk op dat persoon
lijke postzegels zoals 
deze (en het geldt ook 
voord de verderop in 
dit nummer beschreven 
Muntpost-producten en 
de Canonzegels hieron
der) in samenwerking 

met externe partijen in 
de markt worden gezet 
om het verzamelen van 
postzegels te popularise
ren; filatelisten behoeven 
zich beslist niet verplicht 
te voelen deze producten 
aan te schaffen. De redac
tie van Filatelie - die vaak 
gebeld wordt door lezers 
die ten onrechte menen 
dat ze 'beshst compleet' 
moeten blijven - sluit zich 
hierbij van harte aan. 

EMiSSiEKALENDER 
JUNI EN JULI 2007 

21 j'uni: 
Zomerbomen; twee verschil
lende postzegels in een 
velletje met in totaal tien 
zegels van 0.44 euro (ge
gomd). Onderdeel van de 
uit vier blokjes bestaande 
serie 'Spaar de bomen'. 
19 juli: 
Rode Kruis, postzegelvel
letje met daarin drie 
dezelfde postzegels met 
een waarde van 0,44 euro 
en een bijslag van 0.22 
euro. 
24 juli: 
Mooi Nederland (Den 
Helder); velletje met vijf 
identiek postzegels van 
0.44 euro. 
26 juli: 
Europa-uitgrfte (World 
Jamboree); velletje met 
in totaal tien postzegels 
in twee verschillende 
ontwerpen. De zegels 
hebben het prioritytarief 
voor Europese zendingen: 
0.72 euro. 

NIEUW VAN MUNTPOST 
EN TNTPOST: DE CANON 

Nog meer nieuws over 
persoonlijke postzegels: 
TNTPost besteedt samen 
met Muntpost aandacht 
aan de Canon van de 
Vaderlandsche Geschie
denis; dat gebeurt met 
behulp van postzegels en 
penningen. Er worden 
vellen persoonlijke 
postzegels gemaakt die 
aandacht besteden aan de 
50-delige Canon. 
Veel filatelisten hebben 
inmiddels al een mailing 
in huis waarin de eerste 
aflevering - gewijd aan 
Michiel de Ruyter - wordt 
aangekondigd. Elke 

maand komt een nieuw 
deel van de Canon uit. 
Behalve een postzegel-
vel met tien persoon
lijke zegels behoren 
per onderwerp ook een 
albumblad, een door de 

Koninklijke Nederlandse 
Munt geslagen zilveren 
penning (bij De Ruyter 
is dat een cupronikkelen 
penning) en een bewaar
blad voor de penningen 
tot het abonnement. Wie 

een abonnement neemt, 
ontvangt na enkele afleve
ringen overigens ook een 
gratis bewaaralbum. 
TNTPost beraadt zich nog 
op de vraag of'filatelie' 
en 'numismatiek' van 

elkaar gescheiden kunnen 
worden. In dat geval zou 
een apart abonnement 
(postzegelvelletjes en 
albumbladen) kunnen 
worden gecreëerd. We 
houden u op de hoogte! 

n Nederland Konlnq Willem I 
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Nu geavanceerde kleu
renprinters en kopieerap
paraten toegankelijk zijn 
geworden voor het grote 
publiek, is het risico groot 
dat geldswaardig papier 
(bankbiljetten, postze
gels) en documenten 
(paspoorten, rijbewijs) 
gemakkelijk vervalst 
kunnen worden. Van re
geringswege  met name 
door de overheid van de 
Verenigde Staten  wor
den fabrikanten van dit 
soort apparaten daarom 
aangespoord maatrege
len te nemen die kunnen 
helpen om vervalsingen 
achteraf te herleiden tot 
een bepaald apparaat. 
Dat zou alleen kunnen als 
een vervalsing die op een 
printer of kopieerappa
raat gemaakt wordt, van 
een verborgen kenmerk 
zou worden voorzien. Of 
de betrokken fabrikanten 
iets hadden gevonden dat 
in die richting ging, was 
lange tijd onduidelijk 
Het idee alleenal wekte 
de nodige argwaan. Im
mers, zo moeilijk is het 
niet om het vervalsen van 
geld tegen te gaan of ver
valst geld te herkennen. 
De introductie van een 
'geheim herkenningste
ken' leek er eerder op ge
richt om 'klokkenluiders' 
(gewetensvolle medewer
kers die discutabele prak
tijken van hun werkgevers 
aan het licht brengen) op 
het spoor te komen. Want 
de kopieèn waaruit een 
uitgelekt rapport bestaat 
kunnen dan immers m no 
time worden herleid tot 
het apparaat waarop er 
gekopieerd werd en dus 
vaak ook tot degene die 
de kopieën maakte. Een 
organisatie als de Electronic 
Frontiers Foundation (EFF), 
die zich zorgen maakt 
over het oprekken van de 
grenzen van de privacy en 
de aantasting van de men
senrechten door overhe
den die gebruik maken 
van van elektronica en 
automatisering, is hier 
met name bezorgd over. 
En dat geldt zeker in een 
tijd waarin 'angst voor 
terroristen' heerst, met 
als gevolg dat privacy en 
mensenrechten een stapje 
opzij moeten doen. 

Wat heeft dit alles nu met 
postzegels te maken? Het 
volgend. Bij het schrij
ven van een artikel over 
de Oostenrijkse 'echte 
persoonlijke postzegels' 
(een bijdrage die u later 
dit jaar in Filatelie zult 
aantreffen) stuitte ik op 
een patroon van gele, 
ongeveer i millimeter van 

elkaar geplaatste stipjes 
op het beeldoppervlak 
van de zegels en de vel
randen van deze zegels. 
Ik dacht aanvankelijk aan 
een beveiliging die de 
Oostenrijkse Staatsdruk
kerij had aangebracht om 
het vervalsen van deze 
zegels tegen te gaan. Tot 
dat moment had ik over 
dit fenomeen nog niets 
gelezen en ik was dan ook 
aangenaam verrast toen 

ik in het aprilnummer 
2007 van het Duitse post
zegelblad Michel Rund
schau een verhaal aantrof 
van de ArbeitsGemeinschajt 
Spanien over de nieuwe 
persoonlijke postzegels 
van Spanje. 
Wat bleek: het patroon 
van de gele stipjes was 
ook bij de Spaanse zegels 
geconstateerd en er wordt 
in het artikel een link 
gelegd met de door de 

firma Xerox aangebrachte 
Machine Identification Code 
(MIC). De genoemde 
ArGe bleek contact te 
hebben gelegd met de 
Oostenrijkse Staatsdruk
kerij; daar werd bevestigd 
dat ook de Oostenrijkse 
zegels van de MIC van 
Xerox worden voorzien! 
Bij de Oostenrijkse zegels 
is het patroon van de gele 
punten met een loep goed 
te zien en dankzij de ui
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een vel Nederlandse persoonlijke postzegels, met als 
resultaat dat een stippenpatroon naar uoren kwam 

Rechtsbouen een nog uerder uituergroot detail uan 
hetzelfde ue! persoonlijke postzegels 

Rechts, op de uiebsite UJUJU; eflf.org is deze uerklaring 
van de gebruilrte matrix te vinden 

Hieronder op de ujebsite van de EFF uiordt de 
bezoeker ook de mogelijkheid geboden, eigen codes 

in te uoeren Het achterliggende programmaatje 
rekent daarna uit ujelke gegevens achter de code van 

de gele stippen schuilgaan De ujebsitebezoekcr krijgt 
die gegevens overzichtelijk voorgeschoteld (21c de 
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terst informatieve website 
van de EFF  die ook nog 
eens online decoderings
programma biedt!  kun
nen de machinecode en 
de datering op de zegels 
gemakkelijk ontcijferd 
worden. De EFF vermeldt 
verder dat ook andere , 
printerleveranciers een 
MIC hebben ingebouwd; 
de lijst vermeldt onder j 
meer Hewlett Packard, 
Samsung en Ricoh. 
Nu de naam van deze 
laatste fabrikant valt 
komen ook de Neder
landse 'persoonlijke' 
zegels in beeld, want 
die worden sinds 2003 ' 
gemaakt op een Ricoh 
AjïcioCL 5000. 
Aanvankelijk leverde het 
met een loep bestude
ren van de Nederlandse 
zegels geen resultaat op, 
totdat ik een enkel geel 
stipje aantrof op de blok
rand, na veel heenen
weer bewegen onder een 
bureaulamp. Pas toen ik | 
de zegels met een resolu
tie van 1200 dots per inch 
had gescand, werd er iets 
meer zichtbaar. Omdat 
het om gele puntjes ging, 
was mijn volgende stap 
het wegfilteren van alle 
andere kleuren; daardoor i 
bleef er voornamelijk geel 
over. Het bleek dat er een 
compleet patroon van 8 
bi] 7 punten schaakbords
gewijs verspreid over het 
papier is aangebracht. Dit 
wijkt af van het patroon 
van de Oostenrijkse ze
gels: 15 bij 8 punten. Het 
patroon van de Oosten
rijkse zegels bevat dan 
ook informatie over de 
datum en de tijd waarop 
de afdrukken werden ge
maakt; bij de Nederlandse 
zegels is niets te zien 
dat op datering duidt. 
Logisch: een patroon 
van 8 bij 7 punten kan nu 
eenmaal minder informa
tie bevatten. Tot op heden 
zijn drie verschillende | 

'Nederlandse' patronen ' 
aangetroffen, waarbij de 
beide eerste vermoedelijk 
uit de periode 2003 tot 
2005 stammen (produc
tie bij Joh. Enschedé in 
Haarlem) en de laatste uit 
de periode 2006 tot heden i 
(productie bij Cendris in 
Leidschendam). 
De lijst van de EFF 
vermeldt OKI niet als 
een van de fabrikanten 
die met een MIC werken. 
Op de blokken persoon ^ 
lijke zegels die in het > 
speciale postkantoor van 
Nijmegen door een OKI
printer worden bedrukt 
is dan ook niets terug te 
vinden. 

BARCODE BLASTER MET 
FUNCTIES UITGEBREID 

Twee jaar geleden verdwe
nen bij de gewone post
kantoren de pakketpost
zegels. Pakketten werden 
vanaf dat moment gefran
keerd met zelfklevende 
loketstroken waarop de 
relevante gegevens wer
den geprint, inclusief de 
zogenoemde track&trace
barcode. Het hiervoor 
gebruikte voorbedrukte 
papier is al enkele keren 
aangepast, onder andere 
als gevolg van de diverse 
naamwijzigingen van de 
post. De thermische druk 
van de Barcode Blaster
printers in combinatie 
met het gebruikte, 
gladde papier, levert een 
nietduurzaam product 
op. Voor verzamelaars 
heeft dat als nadeel dat 
de stroken na korte tijd al 
niet meer leesbaar zijn; 
als een duidelijk bewijs 
van frankering fungeren 
ze daardoor evenmin. 
Maar wie maalt daar 
tegenwoordig nog om? 
Zeker TNTPost niet; daar 
heeft men geheel andere 
kopzorgen. 
Indertijd was het duide
lijk dat ook de andere 
bijzondere diensten die 
de post kon verlenen, 
zoals het verzenden van 
aangetekende stukken 
en garantiepost, op een 
wijze zou gaan verlopen 
die vergelijkbaar was met 
die van de pakketpost. 
Het was de bedoeling 

100 JAAR NEDERLANDSE 
BOEKVERKOPERSBOND 

Voordat de grote 
stortvloed van gedrukte 
persoonlijke zegels van 
dit jaar losbarst nog even 
een voorbeeld van een 
particuliere bestelling die 
niet groot genoeg was om 
gedrukt te worden, maar 
slechts 'geprint'. 
Het gaat hier om een uit
gifte ter gelegenheid van 
het feit dat de Nederlandse 
Boekuerkopersbond zijn 
honderdjarig bestaan op 
24 september a.s. viert. 
Aan het eind van de ne
gentiende eeuw verenig
den de boekverkopers 
zich met de plaatselijke 
debitantenverenigingen 
(debitanten waren detail
listen die onder andere 
jenever, tabak en loten 
verkochten). In 1907 
werd de Nederlandsche 
Debitantenbond opgericht. 
Pas in 1924 werd de naam 
gewijzigd in Nederlandsche 
Boekuerkopersbond. Heel 

dat dit op maandag 2 
april 2007 feitelijk zou 
worden verwezenlijkt; na 
het oplossen van enkele 
technische aanlooppro
blemen is het gebruik van 
de Barcode Blaster bij deze 
aanvullende diensten nu 
een feit. 
Om het nog wat ingewik
kelder te maken is er 
sinds 2 januari van dit jaar 
voor garantiepost een uit

2007 is voor de Bond 
een jubileumjaar, met 
als thema de verande
rende markt en de nieuwe 
benadering die daaruit 
voortvloeit. 
Het speciale logo voor 

gebreidere gewichtsinde
ling gemaakt. De schaal 
loopt nu niet slechts tot 
1 kilo, maar ook tot 5, res
pectievelijk 10 kilo. 
Sinds 2 april 2007 zijn 
er daarom drie nieuwe 
garantiepostpostzegel 
in gebruik genomen die 
corresponderen met de 
hiervoor genoemde ge
wichtsklassen. De vanaf 
2 januari jl. gebruikte 

het jubileumjaar werd 
ontworpen door de 
Haarlemse kunstenaar 
Joost Swarte; het siert 
de speciale postzegels 
die door de NBb werden 
uitgegeven. 

nieuwe garantiepost
postzegels vertoonden 
een uitgespaarde 'g' 
onder de gewichts
aanduiding. De drie 
nieuwe zegels hebben een 
gelakte/geverniste 'g', 
zoals die ook eerder voor 
garantiepostpostzegels 
werd toegepast (en zoals 
die trouwens trouwens 
ook bij de aangetekend
postzegels voorkwam). 

Joost Swarte ontwierp 
eerder postzegels, waar
onder de Kinderzegels 
van 1984, de december
zegels van 1991 en de 
emissie 'Tien voor de 
verjaardag' van 1997. 

Nederlandse Boekverkopersbond 
19072007 

I j "t"§'0;44»» : »tog,0.44»„ : „,o§,öt44»° ; »"§,0.44». • „«§,0.44,= 

Nbb 1907 2007 J Nfcbl'7j7 2C07 '• N b D l 9 0 7 ' C C 7 '• Ntb 1907 2007 ; Nbbl907 2C07 

• «£.g,0,44,.r, • w»g,0j44„„ : „ „ ^ 0 . 4 4 „ „ : .E„§,0.44»o j „■,§,0f44«<. 

Nbb 1907 2007 • Nfcb 907 2007 ! N6b 1907 2007 I N6b 1907 2007 ï N6b 1907 2007 

' i ' ® ® ® pose 



SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

2 2 MEI: HOMDERDSTE 
GEBOORTEDAG HERGÉ 

Op 22 mei aanstaande 
verschijnt in België een 
blok ter gelegenheid van 
de honderdste geboorte
dag van Hergé (pseudo
niem van Georges Remi), 
de geestelijke vader van 
'Kui^e'. 
Het gaat om een blokje 
van 25 (vijfmaal vijf) 
nonpriorzegels van 0.46 
euro die de omslagen 
van Kuifjealbums in 
allerlei talen laten zien: 

Frans, Nederlands, Duits, 
Engels, Fins, Grieks, 
Spaans, Italiaans, Pools, 
Hindu, Japans, Chinees, 
Indonesisch etc. In het 
midden van het blokje is 
een zegel geplaatst met 
daarop het portret van 
Hergé. Als we mogen af
gaan op deze selectie van 
albumomslagen dan heet 
Kuifje op onze aardbol 
overwegend Tintin. 
De zegels zijn sober 
vormgegeven: ze laten 
slechts de omslagen 
zien, met in de rechter

onderhoek de waar
deaanduiding 0.46 en 
linksonder de tekst Her̂ e 
ML 2007. De afgebeelde 
albums zijn (van links 
naar rechts en van boven 
naar beneden): Kuifje in 
het land van de Sovjets; 
Kuifje in Afrika; Kuifje 
in Amerika; De sigaren 
van de farao; De Blauwe 
Lotus; Het gebroken oor; 
De zwarte rotsen; De 
scepter van Ottokar; De 
krab met gulden scharen; 
De geheimzinnige ster; 
Het geheim van de 

eenhoorn; De schat van 
Scharlaken Rackham; De 
zeven kristallen bollen; 
De zonnetempel; Kuifje 
en het zwarte goud; Raket 
naar de maan; Mannen 
op de maan; De zaak 
Zonnebloem; Cokes in 
voorraad; Kuifje in Tibet; 
De juwelen van Bianca 
Castafiore; Vlucht 714; 
Kuifje en de Picaro's en 
Kuifje en de AlfaKunst. 

George Remi werd op 
22 mei 1907 in Etterbeek 
geboren; hij overleed op 3 
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maart 1983 in Brussel, op 
75jarige leeftijd. Elders 
in dit nummer van Fila
telie, in een thematische 
bijdrage van Jeffrey Groe
neveld, wordt het leven 
van Remi beschreven. 
De zegels zijn gedrukt op 
de eerste Goebelraster
diepdrukpers (druk aan 
de rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is 38.15 bij 
48.75 millimeter, met een 
perforatiemaat van in/2 
(22 tanden horizontaal, 
28 tanden verticaal. De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt in 
geen van de blokranden 
door. Op de drukcilinder 
zijn waarschijnlijk twee 
blokken geplaatst. 
Op de rechteronderrand 
is de productbarcode 
aangebracht. 

VOGELS: WINTERTALING, 
RUIGPOOTUIL EN KAUW 

Op 26 februari jl. versche
nen weer twee nieuwe 
waarden in de reeks 'Vo
geltjes' van André Buzin. 
Het gaat om een zegel van 
5 cent met een afbeelding 
van een wintertaling en 
een zegel van 10 cent die 
een ruigpootuil laat zien. 
En dat is nog niet alles, 
want op 10 juni aanstaan
de verschijnt ook nog 
een zegel van 23 cent ter 
gelegenheid van de fede
rale verkiezingen (politiek 
drukwerk tegen geredu
ceerd tarief); deze zegel 
toont een afbeelding van 
een kauw. 
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Dag van de Postzegel Amsterdam 
Tentoonstelling Amsterdam 2007 

10 en 11 november 2007 

Categorieën 2 en 3 - alle klassen 

Wij nodigen iedereen van harte uit in te schrijven 
om zijn/haar collectie te tonen 

Voor inschrijfformulieren en informatie: 
G. Blik: 020-4823148/qabblik(axs4all.nl 

J. vd Biil:020-4974024/ianvdbvl@xs4all.nl 

Elke week een ander land met 
15% korting 

; op onze website voor de aanbiedingen van deze week 

Onze hoofd-site met postzegels 
en benodigdheden 

. www.Post3eeld.com 

Onze inkooplijsten per serie. 
Nergens ter wereld uitgebreidere 

inkooplijsten! 

Onze gratis online wereldcatalogus 
Op land en thema. 
Absoluut uniek! 

Ons postzegel-warenhuis in 
Haarlem. 200m'! 

geopend: Woensdag t/m Zaterdag 
Winkelcentrum Cronjestraat 68 

Haarlem, tel:023-5272136 
M 

HUNGARY, CZECH REPUBLIC, SLOVAK REPUBLIC, 
EX-RUSSIA, POLAND. I SUPPLY NEW ISSUES, FDC'S, 
YEAR SETS, WANT-LIST SERVICE. I WANT HOLLAND, 

CEPT EUROPA NEW ISSUES. WRITE TO: 
T BORBÉLY H-1431 BUDAPEST, PO. BOX 106, HUNGARY 

VISIT MY WEBSITE: WWW.STAMPS-BORBELY.HU 

voor het laatste nieuws 
uit de wereld van de filatelie: 

www.fuaulie.ws 

DE POSTZEGEL 
Maak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 

Nederlandstalig tijdschrift uit België dat maandelijks verschijnt 
met de nieuwe Belgische en Nederlandse uitgiften. Verder 

vindt u in DE POSTZEGEL interessante artikels over klassieke, 
thematische en actuele onderwerpen. Ook wordt speciaal 

aandacht besteed aan de uitgiften van de overige landen, aan 
de filatelistische manifestaties en driemaal per jaar verschijnt 

een verkoop voor en door abonnees met meer dan 1.000 
kavels en... te veel om op te noemen. 

Voor een GRATIS proefnummer schrijft u vandaag nog naar 
K.V.B.P., Werfplein 6 te B-8000 Brugge, telefoon/fax: 

00-32-50-337047, e-mail: kvbp.depostzegel@skynet.be 

Het jaarabonnement bedraagt slechts 15 euro. 
Voor advertenties in DE POSTZEGEL: 

Telefoon 00-32-486-527477. Fax 00-32-50-337047. 

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

SUPPLEMENTEN 2006 
Alle supplementen 2006 
zijn nu bij uw handelaar 
verkrijgbaar. 

Indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure aan of ga langs bij uw handelaar. 

1 
Bezoek ook onze website: www.davo.nl 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tel . 0570-502700, e-mail info@davo.nl 
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SIHOORN Redactie adres' De Goedemeent i, 1447 PT Purmerend, telefoon: 0299  46 38 50 
M m V Willeke ten Noever Bakker, Jan Bakker, Daan Koelewijn en Toon Omens 
Administratie en adreswijzigingen Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon 0183  40 39 52 

JAN BAKKER KRIJGT 
ONDERSCHEIDING 
Onze vaste medewerker 
Jan Bakker heeft van de 
Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerengingen 
de gouden Bondsspeld 
met saffier gekregen. 
Op de foto zie je dat 
Bondsvoorzitter Koek 
de hoge onderscheiding 
bij hem opspeldt. 
Deze hoge onderschei
ding kreeg Jan Bak
ker vanwege zijn vele 

verdiensten voorde 
filatelie. Hij heeft veel 
gedaan voor volwassen 
verzamelaars, maar ook 
voor JFN. Zo was hij 
een van de geestelijke 
vaders van het lijstje fl
latelistische elementen 
en werkte hij mee aan 
het ABC van het post
zegels verzamelen. Jan 
Bakker is nog steeds 
een gewaardeerd jurylid 
en laat met zijn bijdra
gen aan de Posthoorn 
zien, dat de filatelie 
interessant is voor jong 
en oud. Wij feliciteren 
Jan van harte met deze 
mooie en welverdiende 
onderscheiding! 

van Zweden vonden 
we een oude bekende: 
Meneer de Uil uit de 
Fabeltjeskrant. De 
bekende tvserie kwam 
in oktober 1968 voor 
het eerst op de Neder
landse buis. In korte 
tijd kende iedereen 
uitspraken als "oogjes 
dichten snaveltjes 
toe" (Meneerde Uil), 
"tuut tuut tuu" (Truus 
de Mier) en "hatsie
kiedee" (Bor de Wolf). 

it land leefde 
de avonturen 

van de dieren uit het ■ 
Grote Dierenbos. De 
populairste figuren 

^=iren wel de Cebp'=^ 
h Ed en Willerti 
'ver, die op de f | 

werken aan de bol 
van het postkante' 
Meneer de Uil en 
Gerrit de Postduii 
kijken toe. Het gn 
pige was dat de diererh 
zo vreselijk op menseri'. 
leken. Iedereen kende 
in zijn buurt wel een 
Juffrouw Ooievaar, een 
Gerrit de Postduif of 
een Meneer de Raaf 
en Lowieke de Vos. 
Ook in het buitenland 
keek men graag naar 
de Fabeltjeskrant. Na 

GRIEZELEN MET DE AUSTRALISCHE POST 

In een van onze vorige 
nummers hadden we 
een interview met Patrick 
Peschke, die een voor
keur heeft voor griezelige 
zegels. De postdienst 
van Australië bedient 
hem op zijn wenken. 
Oktober is "Postzegels 
Verzamelen Maand" in 
Australië en dan komen 
er altijd gekke, leuke en 
bijzondere zegels uit. Vo
rig jaar werden allemaal 
Gevaarlijke Australiërs 
afgebeeld. Huiver jij ook 
zo van haaien, slangen. 

krokodillen en kwallen.^ 
Er IS een dier dat we een 
beetje missen: de reuzen
rog met zijn giftige pijl. 
Maar misschien komt die 
nog wel een keertje aan 
bod als de Australische 
post een postzegel wijdt 
aan Steve Irwin. 

ADRESWIJZIGINGEN 
s van De Posthoorn. 

Alle adres "" 
veranderingen m aoonnemen

ten, etc. graag 
doorgeven aan de ledenadmini

stratie van De Posthoorn 
Aria Sprangers, Provincial 
Noord 128,4286 EE Almk. 
telefoon: 0183  40 39 52 

FEEST IN 
SOMMELSDIjK 
Op 28 april vierden we 
de Dag van de Jeugdfl
latelie in Sommelsdijk. 
Volgende maand zullen 
we uitgebreid stilstaan 
bij dit grote postzegel
feest. 

serie gestopt, maan 
1985 kwam een tweei 

gramma op tv. Chico 
Lama was toen een 
nieuwe inwoner van 
het Grote Dierenbos. 
In september zal er 
een musicalversie van 

UKONCbNI PROVO/L VLAKOVf FOSTY 
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itjeskrant' 
aters te zien zijn. ' 
ast oude bekenden| 

zal Fatima de Poes 
haar debuut maken. ; 
Met haar Marokkaanse 
accent zal ook zij alle 
harten stelen, zoals 
eerder de anderen al 
hebben gedaan. 

10» ^CMNÄ mmrvmiAta 

4«?"' 
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KOM OOK NAAR HET SPOORWECMUSEUM 
IN 2008! 

De Dag van de 
Jeugdftlatelie 2008 
wordt gehouden in het 
Spoorwegmuseum in 
Utrecht. In sommige 
landen worden nog 
posttreinen gebruikt, 
maar veel landen 
vervoeren hun post 
liever per vrachtwagen. 
In Tsjechië reed de 
laatste posttrein in 
1999. Er werd toen een 
briefkaart uitgegeven 
waarop zo'n posttrein 
te zien is. Je ziet op 
het plaatje hoe de post 
via een lopende band 

de trein in gaat. Op de 
ingedrukte postzegel 
zie je een oude post
trein uit de 19e eeuw. 
De zegel werd eerder 
gebruikt om te vieren 
dat er 150 jaar posttrei
nen reden m Tsjechië. 
Dat was in 1995. Als je 
een echte posttrein wilt 
zien, moet je volgend 
jaar beslist naar het 
Spoorwegmuseum 
komen. Daar staat een 
mooie oude posttrein, 
waar de post tijdens 
de reis gesorteerd en 
gestempeld werd. 

= HULP BIJ ONGELUKKEN 
5 Dagelijks staan er vele vrij
^ willigers klaar om te helpen 

— ^ ^ als er een ongeluk IS ge
J 1 6 beurd. De post van Canada 
* " " heeft een serie postzegels 

uitgegeven waarop het 
werk van de SAR (Search 
and Rescue=Zoeken en 
Redden) te zien is. De SAR 

IS opgericht om mensen 
te zoeken die vermist of 
verdwenen zijn. Vaak is 
een ongeluk de reden van 
vermissing. Met behulp 
van speurüonden en de 
modernste technische mid
delen is de SAR in staat om 
mensen weer op te sporen 
en veilig thuis te brengen. 
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Rij jij soms wel met je flets over de 
stoep? Schiet je wel eens snel door 
rood? Laten we naar jouw verkeers
gedrag kijken! 

Pas op! Kijk uit! 
Wees voorzichtig! 

Die w/oorden ken je 
wel, hè? En doe je 
dan w/at je ouders 
vragen? Hopelijk 
wel, maar misschien 
niet. De bedoeling is 
goed, dat snap je. 

Verkeersborden 

ja, die leer jij ook op 
school. Ken je ze al 
goed? Of leer je ze 
alleen voor de toets? 
Verkeersborden op 
postzegels: kan je 
zien welke borden 
ze in andere landen 

A"« 
£ E 1987 D P R Korea 

gebruiken. Begrijp 
jij wat ze allemaal 
betekenen? 

Verkeers
overtreding: ga 
het verkeer maar 
regelen! 

>̂ 

KIND UND STRASSENVERKEH 

. j . . — y. 

Ik was eens op reis 
in China. We reden 
met de bus door 
een grote stad. We 
stonden voor een 
stoplicht te wachten. 
Een keurige dame 
op hoge hakken in 
een mantelpakje 
stond het overste
ken te regelen. Wat 
was hier aan de 
hand? Deze dame 
had een verkeers-
fout gemaakt. 
Als straf moest ze 
een uur lang het ver
keer regelen. Daarna 
mocht ze door naar 
kantoor. 
Hoe vind jij dat? 
Beter dan een geld
boete, toch? 

Aftellen bij het 
stoplicht 
In datzelfde China 
zag ik nóg iets 
slims. Bij het stop
licht hing een teller. 
Als het licht op rood 

sprong, ging de 
teller op 50. En dan 
49, 48, 47, 46,...tot 
1: vroem! Licht op 
groen en rijden 
maar. Dus je wist 
hoelang je moest 
wachten, en dat is 
handig. Ik wilde wel 
dat we zoiets hier 
hadden. 

Met het paard op 
stap 

Paarden mogen ook 
op de weg lopen. 
Tja, waar moeten 
ze anders? Maar er 
is wel iets wat mij 
ergert: er zijn ruiters 
die liever met hun 
paard op de stoep 
lopen. Kijk, dat is wei 
veilig, maar dat mag 
niet. Het paard hoort 
op de rijbaan. En 
misschien is dat ook 
wel zo netjes. Want 
paarden laten wel 
eens een cadeautje 
achter. Op de stoep 
is dat niet prettig. 

Kinderen in het 
verkeer 
Het is natuurlijk 

wel logisch dat je 
ouders roepen: Pas 
op! Weet je dat er 
per jaar 24 kinde
ren omkomen in 
het verkeer? Dat is 
ongeveer jouw klas. 

Nu kun je begrijpen 
hoe gevaarlijk het 
verkeer is. Daarom 
doen we er alles aan 
om je te leren over 
het verkeer. 

Verkeersgedrag 
kan je leren 

Weet jij hoe je je in 
het verkeer moet 
gedragen? Op school 
krijg je verkeersles. 
je moet ook ver-
keersexamen doen. 
je krijgt informatie 
van een vrachtwa
genchauffeur. Hij laat 
zien hoe hij het ver
keer om zich heen in 
de gaten houdt. Maar 
verkeersdeel nemers 
vlak naast zijn wagen 
ziet hij niet. Dus 

Het verkeer over de hele wereld 
in jouw album 
Alle landen van de wereld willen veilig 
verkeer. Dat zie je aan hun zegels. Daarom 
is postzegels verzamelen nou zo leuk: zie je 
ook eens hoe anderen het doen. Krijg je al 

houd daar rekening 
mee. je weet het: 
duim opsteken als 
je elkaar in de gaten 
hebt. 

Wie is de Bob? 

Daarmee bedoelen 
ze: wie drinkt er van
avond niet? Die rijdt 
de rest dan veilig 
terug naar huis. 
Het is een hele 
goede afspraak en 
het werkt ook goed. 
Spijtig voor jou: 
voorlopig ben jij 
altijd de Bob. 

De zebra 
Zie jede afbeelding 
op deze zegel? In 
Turkije mag je dus 
niet naast de zebra 
oversteken. Dat is 
bij ons anders. Als je 
niet in de buurt van 
een zebra bent, steek 
je voorzichtig over. 
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een idee? 
QjvcltA*/^ ^««^ 

Xji^iiUlu»- Veel succes! 
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WANNEER RAKEN 
POLITIEK EN FILATELIE ELKAAR? 
Op 1 april 1940 werden de eerste zegels "Koningin 
Wilhelmina" type Konijnenburg uitgegeven. Bij de inval 
op 10 mei 1940 door de Duitsers en in de eerste maan

den van hun bezetting van ons land wilde de bezetter 
nog niet direct zijn ware gezicht laten zien. Ze lieten het 
gebruik van deze zegels normaal toe. Alleen de nog niet 
afgewerkte zegels (de vier ongetande waarden 5,10, 
12/4 en 15 cent) werden al heel snel in beslag genomen 
uit de drukkerij in Haarlem en verkocht aan postzegel

handel Bibeljee in Berlijn. Dit was een afspraak vanuit 
al hun bezette gebieden. Deze handelaar bracht al de in 
beslag genomen onafgewerkte "zegels" tegen enorme 

prijzen overal in de handel. Er moest zo snel mogelijk 
een vervangende uitgifte van de koninginnezegels 
komen. De nood bij de bezetter was hoog, dus werden 
de oude drukplaten van de 3 cent (cat.nr. 147) gebruikt, 
gedrukt in de afwijkende kleur rood, lichtblauw en een 
ander soort groen met een opdruk in verschillende 
waarden en uitgegeven per 1 oktober 1940 ( cat.nrs. 356 
t /m 373). Al heel snel noemden wij de zegels met guillo

cheopdruk "traliezegels". Laten we eerlijk zijn. Neder

land zat letterlijk "achter de tralies" en op de zegels was 
de landsnaam bijna onleesbaar. 

iR^ 
Verbod 
De zegels van Koningin 
Wilhelmina werden 
officieel verboden voor 
gebruik per n oktober 
1940. Gebruik later dan 
deze datum werd door de 
echte Nederlanders op 
de postkantoren ooglui
kend toegestaan. Echter 
op straffe van ontdekking 
wie dit toegestaan had. 
Een zegel met een stem
pel van een latere datum 
is dus vrii schaars. 

Verrader 
De zomerzegels en 
kinderzegels uit 1940 
en 1941 waren voor de 
bezetter wel een heet 
hangijzer, maar niet 
zo gevaarlijk. Daarom 
werden deze series 
normaal uitgegeven. 
In 1942 veranderde de 
Duitse mentaliteit. Op 1 
november 1942 werden 
de zogeheten Legioen
zegels nummers 402 
en 403 (met een veel te 
hoge toeslag) uitgege
ven. Deze toeslag was 
bestemd via het "voorzie
ningsfonds" voor al "die 
dappere strijders van het 
Nederlandse SS aan de 
Duitse fronten in Rus
land". Naast de aankoop 
door een inmiddels groot 

aantal speculanten met 
veel "zwart" geld werden 
deze zegels alleen maar 
gebruikt op brieven door 
Duitsgezinde personen. 
De rode 7 /4 cent met 
een normale toeslag 
was bestemd voor het 
binnenlands verkeer en 
de blauwe 12 Vi voor 
brieven naar het buiten
land met een toeslag 
van zelfs 87 >2 cent. Zij 
gaven het ondergrondse 
verzet (waar mijn vader 
ook deel van uitmaakte) 
de gelegenheid om 
gegevens via de poste
rijen te vergaren over 
de afzender (was zeker 
een "verkeerde") en 
de geadresseerde (kon 
een "verkeerde" zijn). 
En zo kwam de "onder
grondse" veel te weten 
voor welke verraders men 
zeker moest oppassen. 
Duitsland had eind 1942 
zo ongeveer heel Europa 
onder zijn laars. Er werd 
op 19 oktober 1942 een 
PTT overeenkomst m 
Wenen gesloten en naar 
aanleiding daarvan werd 
begin 1943 een speciale 
zegel uitgegeven. Ook 
hier wilde de bezet
ter zijn zogenaamde 
Nederlandse betrokken
heid laten zien door 
een afbeelding van zegel 

112 uit 1923 vergroot en 
in een andere kleur van 
een opdruk te voorzien. 
(nr.404). 

Zeehelden 
De serie "Germaanse 
symbolen" (nrs.404 t /m 
411) had duidelijk een 
Duitse invloed. Wij in 
Nederland waren met 
zo symbolisch ingesteld. 
De zeeheldenserie was 
weer een duidelijke vorm 
van "slijmen": Neder
landse zeehelden uit 
het verleden. Maar 
de meeste afgebeelde 
helden hebben in de 16e 
en 17e eeuw triomfen 
op zee behaald tegen 
de Engelsen. Hoe kan 
het ook anders. De drie 
meest gebruikte waar
den kregen de afbeelding 
van de meest bekende 
zeehelden. Wie kent 
zelfs nu nog niet Michiel 
Adriaansz. de Ruyter 
(binnenlands brieftarlef 
tot 20 gram. johan Evert
sen (tarief 2050 gram) 
en Piet Hein (tarief 
50100 gram). Maarten 
Harpertsz Tromp (de 
12 >2 cent) was bestemd 
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voor brieven naar het 
buitenland. Alle anderen 
waren minder bekende 
zeehelden. 

Bevrijding 
Waar de te hoge toeslag 
(nr.422) van de post
koetszegel uit 1943 
gebleven is weet wellicht 
nu nog niemand. Van 
de "Winterhulpzegels" 
nrs. 423 t /m 427 (28 cent 

EtlROPEFSCHÄ 
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VEREENKiNG 
19 OCTOBEH 19421 

frankeerwaarde met 59 
)4 cent toeslag !) was de 
toeslag bestemd voor 
de Jeugdstorm en de 
Hitlerjugend. 
Toen ZuidNederland al 
bevrijd was eind 1944 

werden daar de eerste be
vrijdingszegels (gedrukt 
in Engeland) uitgegeven. 
Ik ben er nog steeds trots 
op dat mijn vader na 
ruim 14 dagen spoorloos 
te zijn geweest weer in 
Den Haag terugkwam via 
de Biesbosch en naast 
wat Brabants roggebrood 
mij de eerste zegels uit 
het bevrijde zuiden gaf 
met de mededeling: 
"Als je (en hij sprak toen 
even met onze lieve 
Heer) je mond open 
doet dan zwaait er wat". 
Ik ben hem daar nu nog 
dankbaar voor. Op 4 mei 
's avonds was voor ons 
de oorlog afgelopen, de 
radiodistributie deed het 
weer, de roodwitblauwe 
vlag kwam voor de dag 
en het Wilhelmus hoorde 
ik spelen op een viool. 
Een moment om nooit te 
vergeten. Op 15 juli 1945 
werd de Bevrijdingsze
gel uitgegeven (nr.443): 
"De Nederlandse leeuw 
die de draak verslagen 
heeft". Jan Bakker. 

http://Btaiidwh.dc
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Notj eetvpaar tvekew 

datv U het ureer 

zomerimJcAHde: Doe»/ 

juüie^ cLut/ rustig MUV 

meé de^fnistzeßels of is er doH/juS^vSt^tijtt om^ 

MUt/je- trerzoMieUna te ever ken ? Ver tel OKS eens hoe^ 

jij (U/ zomer vtutje-postzeßeU doorbreKat. Qo/je' 

itv het buitenUuui aüe^p^sttointorefv Uuias op- zoek 

Kaar tnooie- zeaeü of denk je-pas itt^ septewher weer 

OMV je-postzegels f 

Een/RlatelUtische aroet imn-

Elke zondag zijn er in het Museum voor Commu
nicatie extra activiteiten. Zoals w/orkshops, films, 
masterclasses of lezingen. Ze zijn gratis voor 
iedere museumbezoeker. Medewerkers van het 

museum 
voor communicatie 

VenHa^ 
museum demonstreren op zondag (en ook op 
zaterdag en in de schoolvakanties) topstukken 
uit de collectie, zoals een postsorteermachme uit 
1930. Nieuw/sgierig gev\/orden? Ga ook eens kij
ken Het museum is gevestigd aan de Zeestraat 
in Den Haag. Kijk voor meer informatie op 
w^ww.muscom.nl 

WIST)E DAT... 
...de paperclip al meer 
dan 100 jaar geleden is 
uitgevonden? Tenmin
ste, dat is wat deze 
Noorse postzegel wil 
laten zien. Er was inder
daad een Noor, ene )o-
han Vaaler, die in 1899 
patent aanvroeg voor 
een paperclip.Er waren 
in dezelfde tijd ook nog enkele andere uitvinders 
in Amerika en in Engeland die een soort paperclip 
hadden bedacht, je kunt een paperclip gebruiken 
om papier bij elkaar te houden, maar ook om je 
nagels mee schoon te maken, of een schilderijtje 
mee op te hangen, of als trekkertje aan je ritsslui
ting, of om je jas mee dicht te doen als je knoop 
erafis. Een paperclip is dus erg handig! (TO) 

BIJNA 1000 LEDEN! 
Het totaal aantal ingeschreven leden van de 
Stampkids Club groeit gestaag. Bij de laatste telling 
waren het er 954! Nog even en het zijn er 1000. 
Zitten er bij jou in de klas nog meer verzamelaars 
van postzegels die nog geen lid zijn? Laat ze 
naar Stampkids site surfen: www.stampkids.org 
Jeugdleider Toon (afgebeeld op de foto met Aria en 
Willeke) heet Iedereen van harte welkom! 

f PUZZEL MEI 2007 
Hier zijn de vragen van 
deze maand Stuur je 

antwoorden voor i jult naar de 
redactie van de -Posthoorn, 
de Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend 
Voorwaarde is wel dat je 
filateiistisch frankeert met een 
of meer gelegenheidszegels 
met een eurowaarde De 
vragen zijn 

1. In welke stad staat het Mu
seum voor Communicatie' 

2. Waar wonen de dieren uit 
de Fabeltjeskrant' 

3. In welk land reden in 1999 
voor het laatst posttreinen' 

4. Welk dier komt met voor 
in de serie gevaarlijke 
Australische dieren' a. haai 
b. krokodil c reuzenrog 
d. kwal 

5. In welk land zag Willeke 
een verkeerslicht met 
aftelappa raat' 

6. Welke Noor zou de paper
clip hebben uitgevonden' 

7. Welke zeehelden staan er 
op de drie tijdens de oorlog 
meest gebruikte waarden' 

^^I^NTSUOORDEN 
^^ÊÊOKTOBER 2006 

fl^H^F 1 Ascension 
^ ^ ^ ^ 2 1971 3 vlinders 

4 zeehond 5 reu-
zenpanda 6 Oostenrijk 7 Luis 
Alberto del Parana 8 zeer 
giftige witkopadder 
Na loting hebben de volgende 
inzenders een prijsje gewon
nen Bastien Giraud, 
Lionel Nouwens en 
Davy van Belzen 

Hartelijk gefeliciteerd' 

EEN LEUKE HOBBY 

Als je lid wordt van de 
Stampkids Club kun je 
meedoen aan leuke puz
zels en andere dingen 
waar je prijzen mee 
kunt winnen. Het eerste 
cadeau dat je krijgt is 
een envelop met 100 
postzegels. Jeugdleider 
Toon kreeg een aardige 
brief van een enthousi
aste moeder. Ze schreef: 

Hallo! 
Vandaag kreeg mijn 
zoon (Coen Merkus 
uit Alkmaar) zijn 100 
postzegels al binnen. 
Wat geweldig! Zo snel en 
zulke mooie, en ook nog 
veelal passend binnen 
zijn 'thema's'. Hij is 
werkelijk VERGULD. Mijn 
complimenten! 
En het werkt aanstekelijk. 
Mijn dochter heeft nooit 
interesse getoond m 

postzegels, maar ze is nu 
wel zo ver dat ze weet dat 
ze wil gaan sparen. Ze 
bedenkt nu WAT ze wil 
gaan sparen. 
Bedankt! (en waarschijn
lijk tot binnenkort als ook 
Jente zich gaat aanmel
den als nieuw lid...) 
Met hartelijke groeten, 

Rmeke {moeder van Coen en 
Jente Merkus, Alkmaar) 

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

: bronvermelding. 

l\v.r/it.rar» 
postzegelclub van jFN op internet: de StampKids Ci 
il« # Surf naar www.stampkids.ori^ 

http://www.stampkids.org
http://www.stampkids.ori%5e


OLLANDFIC 
INTERNATIONALE FILATELIEBEUR! 

vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni 2007 
van 10.00-17.00 uur 

Locatie: 
Nieuwe Markt 6, 
3771CBBARNEVELD 
Entree: 
€ 3,50 p.p./p.d. 
Jeugd t/m 16 jaar gratis 

In één van de gezelligste 
hallen van Nederland staan 
meer dan 1000 stoelen voor 
u klaar om uw verblijf zo 
prettig mogelijk te maken. 

HANDELAREN: 
Ca. 80 stands waaronder 
gespecialiseerde verenigingen 

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

Volledige lijstmet standhouders 
vanaf medio mei op: 

www.eindejaarsbeurs.nl 

Brieven en posthistorie 
* Wereldwijd klassiek-modern 
* Groot aanbod modern gestempeld 
* Kilowaar 
* Catalogi / Literatuur 
* Plaatfouten / rariteiten 
* Motieven en toebehoren 
* Taxaties 

Partijen / restanten 
* Grote 5 cent hoeken / bergen 

l i l iiiiiiiiii]»» ' 

^ . _ 

*«<«: 

Info: V.O.V.V. Tienwoningenwcg 53, 7312 DL APELDOORN 
(0031 )-(0)55-3558600 e-mail: organisatie^« eindejaaiNbeurs.nl 

Ib i ^^g^H 

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


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

JOB..  ^« ' ^> 

' „A l ' ' ; 

Eigen vervoer: 
Al: Afrit 16 
Voorthuizen/ 

Harselaar 
Volg Barneveld

centrum. 
F = vrij parkeren 

PI = € 0,60 per uur 
i 

Openbaar vervoerr 
400 meter 

vanaf statioi 

I 
I 

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

KOOP.TESCORNER 
Deze stand is een zelfstandig onderdeel van de jeugdboek 
waar volwassenen ook goedkoop terecht kunnen. 
In een grote supermarktachtige opstelling wordt een enorme 
hoeveelheid filatelistisch materiaal aangeboden tegen zeer 
redelijke prijzen. Het batig saldo wordt aangewend voor 
sponsoring van de jeugdboek. 
Ook zijn er voor de V.O.V.V. en F.N.I.P. evenementen steeds 
wisselende speciale aanbiedingen. 

^^lli 
. ■,;')W;̂ W"ïsè'vCJ'.:" •■ .''i^.:i;i'i¥''-\.'-. 

1 KORTINGSBON FILATELIE 
1 Op vertoon van deze kortingsbon 
1 betaald u slechts € 2, entree. 
P Maximaal 2 personen per bon. 

:^^'m 
TTS^^fv 

WiTÊ. 
^'h. 



Uitsluitend voor jeugd tot en met 16 jaar. 
Hobbyking welkomstpakket van de organisatie (ca. 50 postzegels). 
Gratis vouwloepje of calculator (zolang de voorraad strekt). 
50 grootformaat postzegels van de hele wereld gratis uitzoeken. 
50 postzegels van Nederland gratis uitzoeken. 
25 december postzegels van Nederland (evt. Met speciale albumbladen). 
25 nieuwe grootformaat postzegels van Frankrijk gratis uitzoeken. 
(als je geen Frankrijk wilt, mag je ook andere zegels zoeken). 
Thema "Frankrijk" - workshop albumbladen maken, (natuurlijk óók met gratis postzegels). 
Natuurlijk is er ook nog keus uit vorige en nieuwe albumbladen van andere landen. 
Het spel "Hoger en Lager", een uitdaging met leuke prijzen. 
Postzakspel met wereldkaart. 
Toverdoos - je tovert je eigen beloning. 
Rad van avontuur - altijd prijs. 
Om goed te leren afweken, krijg je een grote hand oefenmateriaal mee. 
Presentje van jeugdvereniging "De Postduif' uit Wijk bij Duurstede voor de jeugd. 

Als dit nog niet genoeg is, kun je ook heel veel leuke dingen kopen tegen een speciaal jeugdtarief. 



DE EERSTE ECHT PERSOONLUKE ZEGEL 
VAN NEDERLAND: REMBRANDT 2006 

TNTPost en Muntpost samen in jG-delig project 
D O O R R . C . B A K H U I Z E N V A N DEN B R I N K , L E I D E N 

In 2003 verschenen in Nederland de eerste gepersonali-

seerde zegels: zegels met een aanhangsel waarbij de klant 

of gebruiker kon bepalen wat er op werd afgebeeld - dit 

alles binnen bepaalde grenzen van betamelijkheid. Het 

idee van zulke zegels was niet nieuw; landen als Austra

lië, België en Canada waren Nederland al voorgegaan. Het 

zou niet lang duren of ook afbeeldingen met een zakelijk 

karakter werden toegestaan. 

Postzegelverzamelaars konden 
het fenomeen van de persoon
lijke postzegels lange tijd afdoen 
met net argument 'net gaat maar 
om een aanhangsel, niet om 
de zegel-zelf.' Dat het voor de 
niet-verzamelaars leuk was om 
bijvoorbeeld bij een jubileum de 
jubilaris te verblijden met een 
'eigen' postzegel of voor een 
bedrijf om mailings te voorzien 
van een zegel met een logo 
op het aanhangsel, dat kon de 
verzamelaars niet vermurwen 
- van dit moderne, commerciële 
gedoe diende men zich verre te 
nouden. 

GEWEEKLAAG 
Toen Austria Post in 2003 begon 
met het aanbieden van een vast 
zegelkader dat door klanten 
kon worden 'ingevuld', was 
het geweeklaag van de traditio
nele verzamelaar luid te horen. 

Toch waren er al korte tijd later, 
begin april 2004, enthousiaste 
gezichten te zien op een door 
de Oostenrijkse Post in Wenen 
georganiseerde multinationale 
bijeenkomst. Op die vergadering 
waren vertegenwoordigers van 
defilatelistische landsbonden 
en de filatelistische diensten 

van de postadministraties van 
Nederland, Duitsland, Liechten
stein, Oostenrijk en Zwitserland 
aanwezig. Namens (toen nog) 
TPGPost was Peter Sorber aan
wezig. Alle aanwezigen werden 
getralcteerd op vijf blokken (in 
totaal honderd zegels) met per
soonlijke zegels die hun eigen 

portret lieten zien. De ontvan
gers waren er apetrots op!"-
Inmiddels hadden Finland 
(2003) en Canada (2004) 
Oostenrijk gevolgd door ook 
'persoonlijke zegels' uit te geven. 
Én in de loop van 2005 begon 
ook TPGPost - in lijn met wat de 
Oostenrijkers in 2003 deden -
met het polsen van commerciële 
partners voor de totstandkoming 
van 'echt persoonlijke' zegels, 
dus zegels waarbij de invulling 
op de zegel-zelf zou worden 
aangebracht. Eind 2005 kon 
de reclamecampagne voor het 
eerste commerciële 'persoonlijke 

postzegel'-productvan start. De 
verzamelaars van Nederlandse 
postzegels moesten er dus toch 
aan geloven! 

CONUHERCIE 
Op 1 mei 2006 verscheen een 
zegel met de afbeelding van de 
voetballer Dirk Kuyt binnen een 
vast zegelkader, een emissie 
die vergelijkbaar was met die in 
Oostenrijk. Al meteen bij de pre
sentatie werd duidelijk gemaakt 
dat ook privépersonen en bedrij
ven zulke zegels konden laten 
maken, met een afbeelding naar 
wens binnen het vaste kader. Die 
afbeeldingen werden 'geprint' 
door hetTNT-bedrijf Cendris. 
Nu, een jaar en heel wat geper-
sonaliseerde zegels later, kunnen 
we, als het om deze persoonlijke 
postzegels gaat, terugkijken op 
een aantal onverwachte en niet 
door iedereen even gewenste 

ontwikkelingen. 
Dat er commercieel zou worden 
ingespeeld op het verzamelen 
van persoonlijke postzegels was 
te verwachten. Het succes van 
de Belgische Duostamps (met 
daarachter wereldconcerns als 
Disney, Warner Bros en Hall
mark) had de verzamelaars wat 
dat betreft al kunnen waarschu
wen. Ook Oostenrijk ontsnapte 
niet aan de activiteiten van het 
Disney-concem. In Nederland 
is het tot dusver nog niet zo ver 
gekomen. Op dit moment is 
behalve TNTPost zelf uitsluitend 
het in Eist gevestigde bedrijf 

<i> TPGPOST MUNTPOST 

Rembrandt en zijn leerlingen 

Geachte heer, mevrouw, 

In 2006 woidt de 400ste geboortedag herdacht van Rembrandt van Rijn Naast de vele exposities die 
georganiseerd worden door diverse musea start op ISjult Rembrandt De Musical in het Konmklijk 
Theater carré Rembrandt heeft een grote bijdrage geleveid aan de Nederlandse cultuur door de werken 
die hij heeft gemaakt, maar bovendien als grote inspiratiebron voor veel van zijn leerlingen De werken 
van Rembrandt van Rijn i i jn nog altijd belangrijke trekpleisters voor miljoenen mensen in binnen en 
bultenlartd 

Als eerbetoon aan d « e grote Nederlander heeft TPC Post in sameitwerking met Muntpost een wel lecr 
brjionder initiatief orttpiooit u kunt nu uw eigen Rembrandt expositie houden bij u thuis De heer 
Ors FJ Duparc consenratorvanhetMauntshuis heeft uit het vele werk van Rembrandt en i i jn belang 
rijkste leeningen een selectie gemaakt van de schilderijen die een representatief overzicht geven van 
Rembrandt s oeuvre Oeie zesendertig verschillende werken zijn gcburtdeld in een collectie met de 
naam "Rembranttt en zijn leerlingen" 

Bijgaand heeft u een kennismakingszending ontvangen met zijn bcrocmrlsle schiklcnj "De Nachtwacht" 
Cemak dient de mens voor het samenstelieo van uw eigen expositie hoeft u helemaal n«ts te doen 
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u automatisch iedere maand een uitgave over een nieuw 
schilderij u betaalt hiervoor slechts € 19 95 per stuk, exclusief een bijdrage van e 195 in de «rzend 
en verpakkingskosten U ontvangt hiers^Kir een schitterend album blad met vkv otlglnel« postiegelf en 
een unMt ijtwcfefl penning met een artistieke weergave van een bijzortder en representatief schiWerij 
Sent u met tevreden dan heeft u l o dagen retourrecht en kunt u de zending voldoende gefrankeerd, 
aan ons retourneren Wilt u geen nieuwe zerrding ontvangen dan kunt u ons dat schnftelijk laten weten 
door middel van een briefiraartje met vermelding van uw klantnummer en adiesgegevens. BIJ de vierde 
zending ontvangt u graUs een veraamelalbum waarin u uw eigen collectie zorgvuldig en overzichtelijk 
kunt opbergen Oe Itembrandt penning die u nu heeft ontvangen is van kO(>er nikkel (zoals de gulden 
wat) daarom ontvangt u bij de complete collectie een gratis penning van "De NadttwacM" in ilhref. 

Indien u nog vragen heeft kunt u ctwlact opnemen met onze klantenservice op nummer 05<-2393J44 

flfo* 
UJf Swtons 

Directeur TPC PoU Directeur Muntpost 

P.S.] BetauN op tijd «n maak kans op e«i gratis V1P-amng«in*nt iMM. < 185,-

Z A Z 

Een aanbod van Roy Rempe van (toen nog) TPCPost en Jeroen Sertons von Muntpost 

<i 'TPGPOST MUNTPOST 

Rembrandt en zijn leerlingen 

Geachte heer, mevrouw, 

In 2006 wordt de 400ste geboortedag herdacht van Rembrandt van Rijn Naast de vete exposities die 
georganiseerd worden door diverse musea start op 15 jul i Rembrandt De Musical io het Koninklijk 
Theater Carré Remttrandt heeft een grote bijdrage geleverd aan de Nederlandse cultuur door de werken 
die tiij heeft gemaakt, maar bovendien als grote insF»ratiebron voor veel van zijn leerlingen De werken 
van Rnnbrandt van Rijn j i jn nog altijd belangrijke trekpleisters voor miljoenen mensen m binnen en 
buHenlarKt 

Ab eertwtoon aan deze grote Nederlander heeft TPC Post in samenwerking met Muntpost een we< lecr 
bijzonder initiattef ontplooit U kunt nu uw eigen Rembrandt expositie houden bij u thuts De heer 
Ors FJ Duparc conservator van het Mauntshois heeft uit het vele werk van Rembrandt en i i jn belang 
rijkste leerlingen een selectie gemaakt van de schilderijen die een representatief overzicht geven van 
Rembrandt s oeuvre Deie zesendertig verschillende werken l i jn gcbundefd in een cdlectie mei de 
naam "Rembrandt en zijn leerlingen" 

Stjgaand heeft u een kennismakingszef>dlng ontvangen met zijn beroemdste schiklcnj "De Nachtwacht" 
Gemak dient de mens vooi het samenstellen van uw eigen expositie hoeft u helemaal niets te doen 
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u automatisch iedere maand een uitgave over een meuw De eersteling van TPCPost/Muntpost Rembrandts 'Nachtwacht'. 



326 

Muntpost op dit punt actief, 
het ziet kennelijk commercieel 
brood in de 'echt persoonlijke 
postzegel' Over dit bednjf en de 
producten die het levert hierna 
méér. 

MUNTPOST 
Muntpost werd dertig jaar 
geleden opgericht Aanleiding 
was het 1250jang bestaan van 
de stad Eist Frans Sertons werd 
door dat jubileum op het idee 
gebracht om een eigen  ter 
plekke tijdelijk geldige muntte 
produceren Het idee was in feite 
afgekeken van Amsterdam, waar 
men bij hetyoojang bestaan 
van de stad de munt 'florijn' 
had uitgebracht Sertons stelde 
iets dergelijks ook voor aan het 
gemeentebestuur van Eist De 
speciale munt voor Eist  een 
penning van 5 gulden  werd 
een succes Niet iedereen die de 
munt had aangeschaft had die 
ook te gelde gemaakt, er bleef 
genoeg over om de jubileum
feesten mee te bekostigen 
Dit succes bracht omnngende 
gemeenten die op het punt ston
den ook een jubileum te vieren 
ertoe om Sertons te benaderen 
Een rol speelde ook dat mun
ten en penningenverzamelaars 
Frans Sertons benaderden voor 
deze producten Zo ontstond het 
bedrijf Muntpost, als postorder
bedrijf 

In de loop van de tijd bracht 
Muntpost steeds meer pen
ningen uit voorde kroning van 
koningin Beatrix, bij de invoe
ring van de ECU, enzovoort 
Muntpost ging ook samenwer
ken metTPGPost en bij diverse 
gelegenheden werden postze
gels en penningen gelijktijdig 
uitgebracht Voorbeelden zijn de 
geboorte van pnnses Amalia, de 
opname van Weesp m de 'Mooi 
Nederland'reeks en Leiden als 
geboortestad van Rembrandt 
en ook als 'Mooi Nederland'
gemeente 
Muntpost IS inmiddels over
genomen door zoon Jeroen, 
vader Frans is gaan rentenieren 
in Spanje Muntpost heeft een 
groot pand aan de Nijverheids 
weg in Eist, van waaruit jaarlijks 
zo'n 200 000 zendingen de 
deur uitgaan Elk jaar worden 
ruim honderd nieuwe producten 
ontwikkeld, ook samen met of 
ten behoeve van anderen, zoals 
TNTPost 

PROJECT 'REMBRANDT' 
Om een project te noemen dat 
Muntpost samen met (toen 
nog) TPGPost ontwikkelde 
Rembrandt en zijn leerlingen  in 
zegels en in zilver Een en ander 
werd in de loop van 2005 door 
Muntpost ontwikkeld, vanuit de 
gedachte om voor het Rem
brandtjaar 2006 iets te doen met 
postzegels zowel als munten 
of penningen Het moest een 
project worden dat naast het 
kleinere project van de Leidse 

'Rembrandt'munten van o 50, 
1 00 en 2 00 euro zou moeten 
lopen 
TPCPost had na een aanvanke
lijke stormloop op de postzegels 
met een persoonlijk vignet het 
enthousiasme zien teruglopen 
De productie van deze vignetten 
werd in eigen beheer genomen 
bij dochterbedrijf Cendns, nadat 
dit jarenlang door Joh Enschedé 
Security Pnntingte Haarlem was 
gedaan Er moest iets nieuws 
worden bedacht De in 2004 
door de Oostenrijkse posterijen 
op grote schaal ingevoerde 
'echte persoonlijke postzegels' 
zette de marketingmensen van 
TPCPost aan het denken Het 
resultaat was voorspelbaar een 
betere combinatie dan die van 
Muntpost en TPGPost was met 
snel te bedenken' Voor Munt
post was het belangnjk nu eens 
met alleen aandacht te besteden 
aan Rembrandt, maar ook aan 
een aantal van diens leerlingen 
Samen metTPGPost werd eind 
2005 een mailing opgesteld en 
ook op internet werd'Rem
brandt' als een verzamelproject 
onderde paraplu van TPCPost 
opgevoerd 

Frappant is dat de allereerste 
zegel die in het kader van dit 
Rembrandtproiect werd uitge
geven, twee weken voordat de 
(als een officiële zegel bedoelde) 
'Dirk Kuyt'zegel verscheen 
Immers, op 18 apnl 2006 werd 
de Muntpostemissie 'Nacht
wacht' uitgeleverd aan de eerste 
abonnee Het is daarom eigenlijk 
nogal vreemd om het, bij het 
aanduiden van deze categorie 
zegels, over 'Dirk Kuyt'zegels 
te nebben Het is chronologisch 
gezien juister om voortaan van 
'Nachtwacht'zegels te spreken' 

ZEGELS EN TECHNIEK 
Alle zegels in de Rembrandtreeks 
van Muntpost zijn gedrukt bij 
Joh Enschedé Secunty Pnnting 
De Haarlemse drukker gebruikte 
(en gebruikt) er een zeskleuren 
Mitsubisihipersvoor Dezes 
gebruikte kleuren zijn de proces
kleuren cyaanblauw, magenta, 
geel en zwart en daarnaast de 
twee kleuren paars voor het 
kader en voor de tekst Enschedé 
drukt de zegels in vellen van acht 
bij twaalf zegels  dat is dus een 
andere indeling dan die van de 
latere blokken van tien, want die 
werden in drukvellen met twee
maal vier blokken vervaardigd, 
waarbij steeds twee zegelrijen 
voorzien waren van hetzelfde 
zegelbeeld 
Het eerste drukvel dat voor de 
Rembrandtreeks van Muntpost 
tot stand kwam, was in zijn 
geheel bestemd voor de 'Nacht
wacht' Deze eerste zegel werd 
in samenwerking metTPGPost 
voor de introductieprijs van 5 95 
euro aan de man gebracht Op 
wwwpostzegelblog nl ■ een digi 
taal discussieforum op internet 
dat TPCPost speciaal voor filate

Drukvel I 

Rijen Omschnjmn̂  
I 2 nvL ('Specimen') 

Schilder 
nvL 

34 Portret van een 83jarige vrouw Rembrandt 
5 6 Landschap met obelisk 
7 8 Zelfportretp) 
gio Johannes Wtenbogaerd 
1112 Astronoom 

Drukvel 2 

Rijen Omschnjmna 
12 MichieldeRuyter 
34 Vrouw met kraagC) 
5 6 Venus en Adonis 
7 8 De kwakzalver 
910 Lezende oude vrouw 
1112 Vrouw met kind en haas(') 

Drukvel 3 

Rijen Omschnjuing 
I 2 Isaac zegent Jacob 
3 4 Koirporaalschap Albert Bas 
5 6 Meisje bij een [onderstoel 
78 Rembrandt als herder 
910 De anatomische les 
1112 Badende vrouw 

Nog niet op drukvel gezien (wel al 

Rijen Omschnjuin̂  
Titus aan de lezenaar 
Het joodse bruidje 

Rembrandt 
Doup) 
Rembrandt 
Bol 

Schilder 
Bol 

Bol 
Bol 
Dou 

Schilder 
Flinck 
Flmck 
Flinck 
Flinck 
Rembrandt 
Rembrandt 

ii^eleverd) 

Schilder 
Rembrandt 
Rembrandt 

Artikelnr 

6707 
6724 

Artikelnr 

6722 

Artikelnr 
6709 
6712 
6711 
6710 
6706 
6705 

Artikelnr 
06704 
6708 

Ajbee Idm^ 

A 
B 

C 

D 
E 
F 
G 
H 
I 

J 
K 

listen heeft opgezet  werden de 
Rembrandtactiviteiten al snel op
gepikt Vooral het feit dat er aan 
de eersteling een vervolg was 
gekoppeld van in totaal maar 
liefst 36 verschillende zegels 
leverde agressieve reacties op 
Muntpostzelf heeft ovengens bij 
een vroegtijdige beëindiging van 
een Rembrandtabonnement 
nooit moeilijk gedaan 
Van die 36 geplande zegels wa
ren er eind 2006 al twaalf uitge
leverd Alle 36 zegels hebben als 
frankeerwaarde o 39 euro, ook al 
wist men van te voren heel goed 
dat een deel van de zegels pas 
na detanefwijziging van 1 januan 
2007 zo met gedrukt dan toch 
zeker uitgeleverd zou worden 

ZES SCHILDERS 
De zegels worden in een keung 
verzorgde map, die veel wetens
waardigheden over het schildenj 
en de schilder bevat, afgeleverd 
Inclusief de bijbehorende munt, 
maar exclusief verzending, 
bedragen de kosten 19 95 euro 
per aflevering, een hogere prijs 
dus dan die van de als 'lokkertje' 
bedoelde 'Nachtwacht'afleve
nng Wie de complete sene wil 
hebben, zal na 36 aflevenngen 
dus ruim zevenhonderd euro 
hebben uitgegeven Voor wie het 
alleen te doen is om de postze
gels IS het rekensommetje snel 
gemaakt 36 maal 4 maal 39 
cent maakt 56 16 euro frankeer
waarde' Maar als hebbedingetje 
staan de 'verzamelde werken van 
Rembrandt en zijn leerlingen' 
natuurlijk met slecht, naast de 
meters andere kunstboeken die, 
met dank aan de boekendubs. 

vele huiskamers sieren 
De 36 zegels belichten Rem
brandt en vijf van zijn leerlingen 
Ferdinand Bol (16161680), 
Gerard Dou (16131675), Carel 
Fabritius (16221654), Covert 
Flinck (16151660) en Arentde 
Gelder (16451727) 
Verondersteld mag worden dat 
aan elke schilder zes zegels 
gewijd zullen worden Over de 
volgorde waarin de zegels zullen 
worden uitgeleverd doet Munt
post nogal geheimzinnig en het 
zelfde geldt voor de vraag, welke 
schilderijen ons nog te wachten 
staan Er moet nog wel sprake 
blijven van een verrassingsele 
ment' Op de drie modelvellen 
die in het Museum voor Com
municatie aanwezig zijn staan 
geen gegevens over de schilde
riien Het eerste modelvel heeft 
als bovenste twee rijen de tekst 
'Specimen' Hoogstwaarschijn
lijk IS dit omdat bij 36 zegels 
uitgegaan is van zes drukvellen 
met zes schilderijen De 'Nacht 
wacht' IS echter vanwege het 
introductieaanbod in een hogere 
oplage gedrukt, zodat daarvoor 
een apart drukvel werd vervaar
digd (hiervan is geen modelvel 
m net museum aanwezig') In de 
tabel IS samengevat welke zegels 
in de eerste dne drukvellen zijn 
ondergebracht 

Als we afgaan op de tot dusver 
bekende artikelnummers dan 
lijken aan Rembrandt de num 
mers 6703 tot en met 6708 
toegewezen te zijn, aan Covert 
Flinck de nummers 6709 tot met 
6714 en aan Ferdinand Bol de 
nummers 6721 toten met 6726 
De ovenge schilders zouden het 



dan moeten doen met de num
mers 6715 tot en met 6720, 6727 
tot en met 6732 en 6733 tot en 
met 6738. 

DISCUSSIE EN CONCIUSIE 
Er wordt met de gepersona-
liseerde zegels heel inventief 
omgegaan. De door Muntpost 
in zeer nauwe samenwerking 
met TPC Post ontwikkelde reeks 
zegels met schilderijen van 
Rembrandt en diens leerlingen 
hebben - onvermijdelijk en 
terecht - een heftige discussie 
binnen de filatelistische wereld 
op gang gebracht. Tegelijkertijd 
is een groot aantal voor niet-fila-
tellstische verzamelaars uiterst 

interessante postzegels - want 
hoe je ook wendt ofkeert, het 
blijven volbloed frankeerzegels 
- beschikbaar gekomen. 
Inmiddels zijn ook verzamelaars 
begonnen met het 'op de markt 
brengen' van persoonlijke zegels, 
zij het uiteraard in veel kleinere 
hoeveelheden. TPGPost bleef 
zelf ook met achter en introdu
ceerde 'beurszegels': blokken die 
speciaal voor bepaalde filate
listische manifestaties worden 
vervaardigd, in oplagen van 
1.500 (binnenlandse beurzen) of 
1.000 exemplaren (beurzen in 
het buitenland). 
De 'echt persoonlijke' postzegel 
heeft tot dusver pas in enkele 

incidentele gevallen geleid tot 
geheel bij Joh. Enschedé ge
drukte postzegels. Zegels van 
het Leids Universitair Medisch 
Centrum zijn uiteindelijk voor 
de buitenwacht tegen nominaal 
beschikbaar gesteld; de zegels 
die de totstandkoming van de fu-
siebank Rabobank Zuid-Limhurg 
documenteren zijn niet voor 
buitenstaanders beschikbaar 
geweest. Voor het speciale pres-
tigeboek'Monsters' (met daarin 
een vel monsterzegels) lietTNT-
Postzich grotendeels inspireren 
door het Oostenrijkse voorbeeld; 
het boek werd niet alleen onder 
de aandacht van filatelisten 
gebracht, maar met behulpvan 

een advertentiecampagne, die in 
de periode vóór Kerstmis 2006 
werd gelanceerd, ook aangepre
zen als feestcadeau. 
Het commercieel exploiteren 
van de persoonlijke zegels 
zoals Muntpost dat doet zal 
ongetwijfeld veel filatelisten 
doen afhaken. Veel zorgen zal 
dit Muntpost echter niet baren, 
want ze vertrouwen op hun 
eigen marketing en ervaring met 
langlopende muntprojecten. 
Hoogst pijnlijk is het daarente
gen dat TPG/TNTPost zich zo 
filatelie-onvriendelijk opgesteld 
heeft. Dat het bedrijfin bepaalde 
gevallen als tussenpersoon 
fungeert waar het de contacten 
met de drukker betreft (zoals bij 
de Leidse zegels en de Rabo-
bank-zegels) is vanzelfsprekend 
en zeker acceptabel. Maar geldt 
dit ook voor het nemen van het 
voortouw als er producten van 
derden moeten worden ver
markt? En dan ook nog voor zo'n 
- voor filatelisten - controversieel 
product? Hoeveel hebben ze 
daar zelf aan verdiend? TPGPost, 
respectievelijk TNTPost heeft in 
het verleden al aardig wat krediet 
verspeeld met producten als 
Provinciezegels, prestigeboekjes 
en 'Mooi Nederland'-zegels. Te 
vrezen valt dat de betrokkenheid 
bij de Muntpostproducten dat 
krediet verder heeft aangetast. 
De innovatieve wijze waarop met 
name de Oostenrijkse poste
rijen met 'persoonlijke zegels' 
omspringt is TNTPost tot dusver 
tot voorbeeld geweest. Het zal 
ongetwijfeld nog leiden tot een 
aantal andere, ongekend boei
ende producten. Eén ding kan 
zonder meer van de Oostenrijkse 
voorbeelden worden geleerd en 
als wijze les aan alle filatelisten 
worden voorgehouden: com
pleetheid is uit den boze! Laat 
je niet gek maken, maar kies 
bewust voor wat bij je past! Voor 
de Oostenrijkse producten geldt 
in ieder geval nog steeds dat 
de gehanteerde marges ervoor 
zorgen dat de prijzen acceptabel 
blijven. Bij het duurste product 
- prijs: 25 euro - ging het wel om 
twintig zegels van 55 cent! Dat 
zou TNTPost en Muntpost tot 
nadenken moeten aanzetten... 
Voor het verstrekken van achter
grondinformatie over Muntpost 
zelf en over de producten die het 
bednjf levert ben ik Muntpost-ei-
genaar Jeroen Sertons bijzonder 
erkentelijk. Ongetwijfeld zal 
Muntpost nog wel vaker het 
terrein van de filatelie betreden. 
Misschien om er dan na een 
tijdje achter te komen dat dit on
derdeel van de verzamelaarswe
reld heel specifiek is en dat het 
niet verstandig is om de kip met 
de gouden eieren te slachten. 

Noot 
*: zie maandblad Philatelie, 
jaargang 2004, pagina 536. 
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NEDERLAND 

Vier prestigeboekjes 
TNTPost gaat onver
droten verder: ook dit 
jaar zullen er weer vier 
prestigeboekjes uitko
men: de nummers 15 
tot en met 18. Hoewel 
de zegelinhoud ervan 
op dit moment nog niet 
bekend is, staat wel vast 
dat deze weer ver beneden 
de verkoopprijs van 9.95 
euro zal liggen. En dat 
is jammer. Gesprekken 
met verantwoordelijken 
bij TNTPost leverden als 
argument op dat het een 
kostbare zaak zou worden 
wanneer de verkoopprijs 
gelijk zou zijn aan de 
nominale waarde. Terwijl 
ik ervan overtuigd ben 
dat ook dan 95% van de 
boekjes in verzamelingen 
belandt en de zegels dus 
in het geheel niet gebruikt 
worden. De Britse Royal 
Moil geeft al sinds 1980 
jaarlijks één of twee pres
tigeboekjes uit waarbij 
de verkoopprijs gelijk is 
aan de totale waarde der 
zegels. Misschien zou het 
niet verkeerd zijn om eens 
naar hun bevindingen te 
vragen. 

Op I mei is intussen 
het eerste Nederlandse 
prestigeboekje van 2007 
verschenen, gewijd aan 
bloemen. De drie andere 
komen later dit jaar. 

Drie voetbalboekjes 
Een nieuw fenomeen op 
de Nederlandse postze-
gelmarkt: voetbalboekjes. 
Het zijn boekjes waarbij 
de (persoonlijke) zegels, 
de tekst en de illustraties 
geheel in het teken staan 
van voorlopig drie grote 

De Zegels 

voetbalverenigingen: 
Ajax, Feyenoord en PSV. 
De boekjes bevatten 
negen postzegels van 44 
cent en de verkoopprijs 
is gelijk aan die van de 
prestigeboekjes: 9.95 
euro. Bij één tekstblad is 
de zogenoemde lenticu-
laire techniek gebruikt, 
zodat - bij het bewegen 
van het boekje - nu eens 
het logo en dan weer de 
fans zichtbaar worden. 
De boelqes zijn inmid
dels verschenen op i mei. 
Meer informatie vindt u in 
de rubriek 'Nieuw op het 
postkantoor'. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Herdruk 
Het in 2004 verschenen 
boekje met de vlag van 
Aland is kennelijk popu
lair. De voorraad raakte 
op en men besloot tot een 
herdruk. De zegels zijn 
op het jaartal na (2007) 
ongewijzigd, maar de kaft 
is wel anders: een nieuwe 
tekening en een hangoog. 
De oorspronkelijke 
oplage bedroeg 150.000 
boekjes. De herdruk is 
50.000 exemplaren groot. 
De inhoud bestaat uit 
acht zelfklevende eerste-
klaszegels (70 cent). 

Kunstnijuerheid 
Op 18 mei verschijnt een 
boekje met voorbeelden 
van locale kunstnijver
heid: een glinsterende 
bruiloftskroon, gebloemd 
textiel en een setje 
keramiek. De drie iste-
klaszegels komen in het 
boekje driemaal voor. 

Persoonhjke zegels 
Op 7 juni verschijnt een 
tweede versie van de 
persoonlijke postzegel. 
De post heeft deze al 
ingevuld met twee om een 
voetbal strijdende dames. 
Ook in Aland komt het 
damesvoetbal van de 
grond. Het boekje bevat 
acht zelfklevende zegels. 
Ook nu weer met de 
vermelding 'i Klass'. 

De zegel in het boekje met voetbal
lende dames. 

(voor binnenlandse post, 
54 c.) met een afbeel
ding van het wapen van 
Andorra. 

Australië 
Bloemen in het lüild 
Een evolutie van 50 
miljoen jaar heeft ervoor 
gezorgd dat er momen
teel in Australië zo'n 
18.000 soorten bloeiende 
planten (200 families) 
voorkomen. Vele ervan 
zijn nergens anders te 
vinden. Vier ervan zijn op 
postzegels vereeuwigd 
en komen ook in twee 
boekjes voor: tienmaal 
50 c. en twintigmaal 
50 c. Nederlandse namen 
bestaan er niet voor, van
daar de Engelse; Tasmania 
Christmas Bell, Green spider 
jloiuer, Sturt's desert rose en 
Phebalium Whitei. 

Stranduiacht 
De honderdste verjaar
dag van de Australische 
strandwacht (hier Surf 
Lifesauer genoemd) levert 
wat zegels (waarbij ook 
gebruik is gemaakt van 
lenticulaire techniek), een 
velletje èn een prestige
boekje op. De prijs van 
het boekje is $ 12.95; 
behalve de zegels bevat 
het een overzicht van de 
geschiedenis, regels en 
instructies bij het redden 
van drenkelingen. 

Dierenriem 
In 2005 gaf de post 
twaalf prestigeboekjes 
uit, elk gewijd aan een 
van de twaalf tekens 
van de dierenriem. Op 
3 april van dit jaar werd 
dit herhaald. Gelukkig 
niet met prestigeboekjes, 

Boekje met een populaire zegelinhoud de vlag van Aland 

Andorra (Fr) 
Wapen van Andorra 
Het in februari aangekon
digde boekje van Andorra 
is verschenen op 2 april. 
Het bevat tien zegels zon
der waarde-aanduiding 

Een van de dne zeijeluelletjes uit het Ajax-boekje 
Voorzijde uan het nieuwe 

postzegelboekjc uan Andorra. 

Drie uan de Australische 
postzegelboekjes met de tekens 

van de dierenriem 

maar met gewone boelqes 
van tienmaal 50 c. Een 
complete set komt dus op 
60 dollar. 

Toerisme uroê er 
Vier Australische postze
gels - met waarden van 
50 c., $ i.oo, $ 2.00 en 
$ 4.25 - beelden toeristi
sche posters uit de jaren 
dertig van de vorige eeuw 
af De postzegels, met 
nostalgische plaatjes van 
strandvertier, paardrijden 
in het bos en jacht op het 
platteland, hebben ook 
een plaats gekregen in 
het op 10 april verschenen 
prestigeboekje. Prijs van 
het boekje is $ 10.95. Ds 
teksten in het boekje ver
halen de geschiedenis van 
het toerisme in Australië. 

Australisch Jootball 
Het aantal dit jaar 
uitgegeven Australische 
boekjes explodeert: de Au
stralian Football league en 
met name dan de compe
titie van de zestien teams, 
zorgt namelijk opnieuw 
voor één prestigeboekje 
per club. Dat levert dus 
weer zestien boekjes op ä 
$ 14.95. DË bewuste boek
jes verschenen in april. 

Voor post naar het buitenland 
Op 8 mei verschenen twee 
zegels voor post naar bui
tenlandse bestemmingen. 

Wallabies 

De kaft van het Australische 
prestigeboekje uan 8 mei 

Eén daarvan, de zegel van 
$ 1.95 met een afbeelding 
van de Rock Wallaby, een 
kleine kangoeroesoort 
die in het zuiden van het 
land voorkomt, is ook 
verkrijgbaar in een presti-
geboelcje. 

In de circustent 
Op 15 mei verschijnt een 
serie van vijf Australische 
zegels met afbeeldingen 
van klassieke circusacts: 
de brandende fiets, bin
nenste buiten, 'dentaal' 
trapezewerk, de bananen-
vrouw en de menselijke 
kanonskogel. Daar horen 
een gewoon boekje (tien
maal 50 c.) en een presti
geboekje ($ 12.95) bij- In 
dit laatste boekje bevindt 
zich een strip van vijf 
zelfklevende postzegels, 
waarbij ook de gouden 
sterren en spotlights niet 
ontbreken. 



Austrolisch prestigeboekje, 
gewijd aan het circus. 

Big things 
De volksmond praat over 
big things als men het 
heeft over bizar grote 
beelden van bananen, 
gitaren of ananassen (op 
billboards of geconstru
eerd) in steden of langs 
de snelwegen. En vanaf 5 
juni zijn ze er ook op Au
stralische postzegels. De 
vijf zegels van 50 c. zijn 
ook elk tweemaal in een 
boekje verkrijgbaar. 

de autonome Portugese 
regio Azoren ook nu weer 
met een prestigeboekje 
waarin zich alle uitgif
ten van het vorig jaar 
bevinden. Een jaarpak
ket in boekjesvorm, zou 
je dus kunnen zeggen. 
Omdat velen (vooral ver
zamelaars van het thema 
Europa) er wat laat lucht 
van kregen en de oplage 
slechts 7.500 boekjes 
telde, was er toen snel 

zelfklevende postzegels 
met vakantiemotieven 
in een boekje zijn sinds 
30 april verkrijgbaar. De 
zegels zijn vooral blauw: 
als de zee, als de lucht, als 
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Bedreigde dieren 
Australië heeft geen 
goede naam op het gebied 
van de natuurbescher
ming. Het staat zelfs 
vijfde op de rode lijst van 
landen waar veel dieren 
met uitsterven bedreigd 
worden. In het jaar 2010 
zou dat voor eenvijfde van 
alle dieren gelden! 
Op 26 juni verschij
nen er vier zegels met 
voorbeelden daarvan: de 
roodharige vleermuis, 
de buideleikelmuis, de 
platrugzeeschildpad en de 
reuzenalbatros (met dank 
aan Google). Een pres
tigeboekje van $ 10.95 
begeleidt deze serie. In 
het boekje staat ook een 
nadruk van de permanen
te serie 'Bedreigde dieren' 
uitigSi. 
En met de al eerder in 
deze rubriek beschre
ven boekjes komen we 
zo op het ongelooflijke 
- en eigenlijk ook wel 
ongehoorde - totaal van 
41 Australische boekjes in 
zes maanden tijd! 

Azoren 
Jaarboekje 
Net als vorig jaar kwam 

Big things in Australië. 

sprake van schaarste en 
een forse prijs. Hetzelfde 
geldt voor het boekje van 
Madeira. 
De oplage is dit jaar on
veranderd 7.500. En ook 
nu zitten de Europazegels 
er weer in een speciale 
uitvoering in. Er is zelfs 
een kleurenproef toege
voegd. Voor het overige 
overheersen de wijnbouw-
zegels en de zegels met 
afljeeldingen van de 
hydrothermale wereld op 
de zeebodem. De prijs van 
het boekje is gelijk aan de 
nominale waarde van de 
zegels: 12.50 euro. 

Cyprus 
Europa 2007 
Cyprus geeft al boekjes 
met Europazegels uit 
sinds 1999. Ook dit jaar is 
het land van de partij. Op 
3 mei kwam een boekje 
van £ 2.80 uit: viermaal 
30 c. en viermaal 40 c. 
'Eeuwfeest padvinderij'. 

Frankrijk 
Prettige vakantie 
Al een aantal jaren kun 
je in Frankrijk de wens 
'Prettige vakantie' ook 
postaal overbrengen. Tien 

schitterend weer, als een 
parasol, als een vis, als 
bosbessen... 
De zegels hebben de 
aanduiding Lettre 20g en 
zijn bestemd voor binnen
lands gebruik (54 c) . 

Gibraltar 
Herdenkingsboekje Diana 
Het feit dat Diana, prinses 
van Wales, tien jaar 
geleden bij een auto-on
geluk om het leven kwam 
(31 augustus 1997), is 
voor de post van Gibraltar 
aanleiding om met een 
herdenkingsboekje te 
komen. Het is een pres
tigeboekje in een oplage 
van 1.500 stuks gewor
den. Het zit verpakt in 
een hoes en bij de twintig 
pagina's inhoud beho

ren de Diana-serie, een 
miniatuurvelletje en vier 
gewone velletjes. Verder 
een uitvoerige biografie 
en grote zwartwitte foto's. 
Prijs van het boekje is 
£ 19.95. Î Ê uitgiftedatum 
was 31 maart. 

Guernsey 
La Sociéte'Guernesiaise 
Op 8 maart verscheen 
in Guernsey een serie 
van tien postzegels ter 
gelegenheid van de 
125ste verjaardag van La 
Sociéte'Guernesiaise. Dit 
is een vereniging die 
zich inzet voor de studie 
van de geschiedenis, de 
geologie en de geografie 
van de eilandengroep. 
Zij is inmiddels ook 
eigenaresse van een groot 
aantal natuurgebieden en 
historische gebouwen en 
monumenten. De serie 
postzegels is een lek
kernij voor thematische 
verzamelaars (bij, kikker, 
paddenstoel, orchidee, 
krab, egel, kerkuil,...). 
Vijf zegels van deze serie 
met de aanduiding GY ko
men tweemaal voor in een 
boekje voor het frankeren 
van locale post (tienmaal 
32 p.); de andere vijf 
met UK voor post naar 
het Verenigd Koninkrijk 
(tienmaal 37 p.). 

Hongkong 
Spelletjes op postzegels 
Om postzegels ook voor 
kinderen interessant te 
maken, kwam de post van 
Hongkong op 22 maart 
met een serie zegels voor 
kinderen. Op de zegels 
staan konijnenfiguurtjes 
en spelletjes. De jeugd 
wordt aangemoedigd 
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De blauuie zegels in het Franse 
vakantieboekje. 

verschillen te ontdekken, 
in te kleuren, een uitweg 
te zoeken en raadsels op 
te lossen. 
Behalve zes zegels en 
een souvenirvelletje 
verscheen er ook een 
prestigeboekje. Het 
bevat drie velletjes met 
zegels van $ 1.40/$ 1.80, 
$ 2.40/$ 2.50 en 
$ 3.00/$ 5.00. De prijs 
van hetboelqe ($ 36.00) 
ligt helaas ver boven de 
nominale waarde. 

Ierland 
Hogere tarieven u;orden 
verbloemd 
Op I maart zijn de Ierse 
posttarieven gewijzigd. 
Een nieuw boekje was 
daar het onmiddellijke 
gevolg van. Het bevat 
tien zegels uit de nieuwe 
permanente serie 'Ierse 
bloemen in het wild': 
vijfmaal veldbeemdgras 
en vijfmaal grootbloemig 
vetblad, beide met de aan
duiding 'N' Rate National 
(55 c.) Het vorige tarief 
was nog 48 c , dus geen 
geringe verhoging. 
Half april zijn er nog drie 
andere boel<jes ver
schenen: tweemaal een 
boelqe met tienmaal 55 c. 
grootbloemig vetblad (het 
ene boekje zelfklevend, 
het andere met gegomde 
zegels) en een boekje met 
tienmaal 78 c. zwarte 
knopbies (zelfklevend). 
Afbeeldingen van deze ze
gels vindt u in de rubriek 
'Thematisch panorama', 
elders in dit nummer. 

Israël 
Kindertu-programma's 
Op drie Israëlische 
postzegels die op 
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De tien zegels uit de beide boekjes van Guernsey. 



20 februari verschenen, 
staan voorbeelden van 
kinderprogramma's met 
een opvoedend karakter. 
De drie zegels van 2.50 n. 
komen elk twee keer voor 
in een op dezelfde datum 
verschenen boekje. 

Kaaimaneilanden 
Vogels 
De Kaaimaneilanden 
hebben al enige jaren 
een permanente serie 
zegels met afbeeldingen 
van inheemse vogels, 
die inmiddels uit twaalf 
waarden bestaat. Sinds 9 
oktober van het afgelopen 
jaar zijn drie ervan ook in 
een boekje per tien ver
krijgbaar. De zegels in de 
boekjes zijn zelfklevend. 
In boekjes verkrijgbaar 
zijn het suikerdie^e 
(25 c) , de Grand Cayman 
papegaai (75 c.) en de 
Caribische duif (80 c) . 

Kroatië 
Kreeften 
Al een aantal jaren geeft 
de Kroatische post boek
jes uit met voorbeelden 
uit de flora en fauna van 
het land. De drie dit jaar 
verschenen zegels tonen 
kreeften: de zeekreeft 
(1.80 k.), de Noorse kreeft 
of scampi (2.30 k.) en de 

rivierkreeft (2.80 k.). Elk 
in boekjes van tien stuks. 

Madeira 
Jaarboekje 
Zie Azoren. De nominale 
waarde van het jaarboekje 
met alle zegels uit 2006 
van Madeira komt op 
15.43 euro. Ook nu weer 
Europazegels met een 
kleurenproef Daarnaast 
veel mooie bloemenze
gels en zegels die de wijn 
van Madeira promoten. 

Man 
Norman Saylc 
Ter gelegenheid van zijn 
Boste verjaardag eerde de 
postdienst van het eiland 
Man op 12 april de schil

der Norman Sayle met 
een serie van acht zegels 
met afbeeldingen van zijn 
waterverfschilderijen. 
Twee ervan zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar. 
Ze bevatten tienmaal 28 c. 
(tarief voor post op het 
eiland) en tienmaal 31 c. 
(Verenigd Koninkrijk). 

Tsjechië 
Praga 2008 
Ter promotie van 
Praga 2008 (12,13 en 14 
september) gaf de Tsje
chische post op 15 maart 
een boekje uit met acht 
zegels van 7.50 kr. Afge
beeld is een fragment van 
de Mala' Strana, een 750 
jaar oude wijk ten zuiden 

Kajtje en wat inhoud 
van hetjaarboekje uan Madeira 
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Vissen, uoor kinderen een groot auontuur 

van de Praagse burcht. De 
meeste gebouwen in de 
wijk stammen overigens 
uit de negentiende eeuw. 
De oplage bedraagt 
45.000 boekjes. 

Zweden 
Zomer m Zuieden 
Zweden is maar wat blij 
dat de zomer in aantocht 
is. Op 10 mei werd dit 
benadrukt met de uitgifte 
van twee postzegelboek
jes: een met een favoriete 
zomerbezigheid: vissen 
(tienmaal breu inrikes 
(5.50 kr.), een ander met 
zomerse landschappen 
(viermaal 11.00 kr., voor 
post naar het buitenland). 

Lmnaeus 
Dit jaar is het driehon

derd jaar geleden dat de 
plantkundige en bioloog 
Carl Linnaeus (Carl von 
Linné geheten nadat 
hij in de adelstand was 
verheven) in ZuidZweden 
werd geboren. De post 
kwam daarom op 10 mei 
met een luxe uitvoering 
van een prestigeboek met 
veel tekst, afbeeldingen, 
en twee vellen met kleu
renproeven van de vier 
postzegels. 
Het boekje heeft een 
ringband en is om het 
tegen beschadigingen te 
beschermen in een cas
sette gestoken. De prijs 
van het boek is 149 kr. Er 
is ook een luxe uitvoering 
met eerder verschenen 
rolzegels en een boekje. 
Prijs hiervan is 299 kr. 
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KLM 

Op 25 maart jl. vloog de 
KLM voor het eerst recht
streeks naar Lima (Peru), 
zonder tussenlanding op 
Aruba [i]. Er werd een 
toestel van het type B777
200ER ingezet. 

ZEPPELIN 

Op 12 maart jl. was er 
weer een vaart met de 
Zeppelin NT, nu van Berlijn 
naar Friedrichshafen [2]. 

LUFTHANSA 

Het aantal bijzondere 
vluchten van de Duitse 
Lufthansa is elk jaar weer 
indrukwekkend. Onlangs 
ontving ik de stukken die 
de activiteiten in 2006 
filatelistisch documente
ren. Teveel om in een keer 
te behandelen, dus we 
verdelen het over enkele 
edities van Filatelie. 
Op 10 januari 2006 werd 
een A330300 ingezet 
voor het traject Frank
fiirtKoeweitDoha v.v. Er 
ging eerst post mee van 
Frankfiirt naar Koeweit 
[3] en vervolgens post 
bestemd voor Doha, de 
hoofdstad van Qatar. Op 
de terugvlucht verliep dit 

in omgekeerde richting 
[4]

Op 10 februari 2006 werd 
de Duitse sportploeg 
naar de winterolympiade 
in Turijn vervoerd [5]. 
De ploeg vloog met een 
B737300 van Frankfiirt 
naar de genoemde Itali
aanse plaats. 
Ook Lufthansa Cargo neemt 
wel eens post mee op 
haar vluchten. Dat was 
bijvoorbeeld het geval op 
diezelfde tiende februari, 
toen er van Keulen naar 
Dhaka (Bangladesh) werd 
gevlogen [6]. 
Op 24 maart 2006 werd 
er retourpost van Bahrein 
naar Stuttgart vervoerd 
met een toestel van het 
typeB7474ooSP[7]. 
Lujthansa beleefde haar 
eerste vlucht van Frank
fort naar Astana (Kazach
stan) op 27 maart 2006; 
er werd gebruik gemaakt 
van een A330200 [8]. 
Het traject FrankfiirtWes
terland (Denemarken) v.v. 
werd gevlogen op 8 april 
2006, met een toestel van 
het type DHC8300. 
De eerste vlucht Ham
burgWesterland v.v. was 
op 13 april 2006 een feit; 
hiervoor werd een toestel 
van het type CRJioo 
ingezet. 
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Wie een halve eeuw geleden een
dierentuin bezocht, hield daar
soms gemengde gevoelens aan
over. Het was natuurlijk heel
bijzonder van dichtbij kennis te
kunnen maken met dieren uit
alle werelddelen, maar de huis-
vesting van de dieren was echt
niet diervriendelijk. In de jaren
na de Tweede Wereldoorlog
gooiden veel dierentuinen het
roer drastisch om. Een nieuwe
visie werd alom geaccepteerd:
dat het beter is het natuurlijk
gedrag van de dieren zo veel
mogelijk in een zo natuurlijk
mogelijk leefgebied te tonen. Er
werden als het ware kunstmatige
ecosystemen gecreëerd. Het
bekendste voorbeeld is Burgers’
Zoo in Arnhem, waarvan Burgers’
Bush, een overdekt oerwoud,
deel van uitmaakt. Inmiddels
zijn in Arnhem zeven van zulke

ecosystemen gerealiseerd; ze
vormen de basis voor de slogan
Een reis om de wereld in één dag.
Maar het vooruitstrevend beleid
van Burgers’ Zoo is niet van
vandaag of gisteren: al in 1923
deed de dierentuin van zich spre-
ken, toen het eerste tralievrije
roofdierenverblijf in Nederland

gebouwd werd. Toenmalig
eigenaar Johan Burgers had zich
laten inspireren door zijn vriend
Carl Hagenbeck, directeur van
het dierenpark in Hamburg, ook
nu nog bekend onder de naam
Tierpark Hagenbeck.
Het is heel verheugend dat
dierentuinen van weleer zijn

geëvolueerd tot dierenparken
die de bewoners in hun eigen
leefgebied tonen. De educatieve
waarde van de dierentuinen is
daardoor met sprongen geste-
gen. Ook de exposities die in
dierenparken worden georgani-
seerd dragen daar aan bij. Dat
een aantal dierenparken zich
tegenwoordig Zoo noemt, past
in onze tijd, waarin de Engelse
taal een steeds grotere rol speelt.
Een compleet overzicht van alle
dierenparken en vergelijkbare ac-
commodaties (zoals het Dolfi na-
rium) wil ik hier niet presenteren.
De rode draad in een artikel als
dit behoort immers de fi latelie
te zijn.

ARTIS AMSTERDAM

De oudste dierentuin in ons
land is Artis in Amsterdam, in

OP VAKANTIE? ALLEMAAL
NAAR DE ZOO!

Dierenparken tonen dieren in hun eigen leefgebied
D O O R  D R E W E S  V E E N S T R A ,  B U I T E N P O S T

Dierentuinen zijn in! In 2006 werd de Dag van de Jeugd-

Filatelie in Arnhem, in Burgers’ Zoo gehouden en later dat

jaar verscheen een blokje bij het 150-jarig bestaan van

Diergaarde Blijdorp. Aanleiding voor onze thematische

medewerker Drewes Veenstra om een vakantieartikel te

schrijven over dierentuinen in de Nederlandse filatelie;

een bijdrage voor jong en oud.
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1838 opgericht op het terrein 
'Buiten Middenhof. In 1988 
werd dus het 150-jarig bestaan 
gevierd [i]. Dat blijkt niet alleen 
uit het jubileumfrankeerstempel 
uit dat jaar, maar ook uit de drie 
Zomerzegels van 1988. Een 
aantal jaren eerder, in 1970, werd 
Artis in zijn bestaan bedreigd. 
Gelukkig werd er met succes 
actie gevoerd, waarbij ook prins 
Bernard betrokken was, getuige 
een machinestempel van de PTT 
met de tekst Ceefde prins een 
miljoen voor Artis. Centrumpost 
gaf in dat jaar een velletje Artis 
in nood uit [2], met tweemaal 
vier toeslagzegels die voorzien 
waren van de oproep Helpt Artis 
Amsterdam. Ook een anaere 
stadspostdienst gaf een serie 
met dit doel uit. 
Artis is in meerdere opzichten 
bijzonder. Opmerkelijk is de 
aan Artis verbonden Latijnse 
zinspreuk Natura Artis Magistra 
('de natuur is de leermeeste
res der kunst'), die ook in een 
stempel met een afbeelding 
van een papagaai voorkomt [3]. 
Aantrekkelijk zijn de stempels 
uit 1969 (met een zebra [4]) en 
1972 (met een katachtig dier, 
mogelijk een luipaard of een 
cheeta [5]). Het stempel met 
de tien snavels van tropische 
vogels is wel grappig [6], maar 
tegelijk een beetje kleurloos. Van 
7 tot en met 12 september 1972 

werd in Amsterdam het 27ste 
Congres van Dierentuindirecteu
ren gehouden. Dat leverde een 
aantrekkelijke aanvulling voor 
het thema Dierentuinen, met 
een stempel dat een gestileerde 
zebra boven een windroos laat 
zien [7]. Artis valt ook te ontdek
ken op het Amsterdam-velletje in 
de reeks Mooi Nederland: zie de 
vier flamingo's die in de linker
benedenhoek langs de oever van 
het Ij rondscharrelen. 

DIERGAARDE BLIJDORP 
ROnERDAM ZOO 

Ook van Diergaarde Blijdorp in 
Rotterdam bestaat een jubi
leumstempel ; het werd gebruikt 
bij het honderdjar ig bestaan in 
1957 [8]. Toen de diergaarde in 
oktober j l . 150 jaar bestond, wer
den de verzamelaars verblijd met 
een blokje met maar liefst twaalf 
bedreigde diersoorten [9]. 
Bli jdorp werd in 1857 opgericht 
als de Rotterdamsche Diergaarde. 
In 1937 besloot de gemeente dat 
de dierentuin uit het stadscen
trum moest verdwijnen. Een jaar 
later werd begonnen met de aan
leg van de nieuwe diergaarde, in 
de polder Blijdorp. Het Duitse 
bombardement op Rotterdam 
had rampzalige gevolgen voor 
de oude dierentuin, zodat de ver
huizing naar de nieuwe locatie 
versneld werd uitgevoerd. Op 7 

december 1940 kon de nieuwe 
Diergaarde Blijdorp officieel wor
den geopend. Dat verklaart dus 
ook liet jubileumstempel 2^jaar 
Diergaarde Bijdorp uit 1965 [lo]. 
De diergaarde heeft in de loop 
van de jaren veelvuldig gebruikt 
gemaakt van het frankeer-
stempel om reclame te maken 
voor de dierentuin en de daar 
georganiseerde tentoonstellin
gen. Dat leverde zo nu en dan 
leuke afbeeldingen van dieren 
op. In 1966 was een stempel 
in gebruik voor de Aquarium 
Actie [n] , met een mooie af 
beelding van een zeepaardje. 
In de jaren zeventig bevatte het 
algemene stempel van de die
rentuin een beeldmerk met twee 
knuffelende giraffes [12]. Toen al 
was aan de naam van de dier
gaarde al de Engelse aanduiding 
Zoo toegevoegd. Begin jaren 
negent ig-of misschien zelfs 
al vroeger - werd dat Rotterdam 
Zoo. Het nieuwe beeldmerk 
toont ook twee giraffes, maar 
nu in een 'portrethouding' [13]. 
Trouwens, ook in het jubileum
stempel uit 1957 werd de naam 
Zoo Rotterdam gebruikt. Dat uit 
1979 benadrukt nog eens de 
belangrijke positie van de Zoo in 
Rotterdam: Diergaarde Blijdorp 
- de nationale ZOO met interna
tionale vermaardheid! [14] 
In 1983 werd de aandacht 
gevestigd op een bijzondere 

voorziening: Rivierahal- Europa's 
grootste overdekte dierentuin 
komplex Diergaarde Blijdorp [15]. 
Interessant zijn ook de twee 
tentoonstel l ingsstempels uit 
1977 [NOTOC/EA - het 5e 
werelddeel, een expositie over de 
dierenwereld in de Australische 
regio [i6]) en 1983 (loojaarna 
Darwin [17]). Het laatste stempel 
is thematisch gezien de moeite 
waard, omdat net portret van 
Darwin (1809-1882) erin verwerkt 
is. Van Darwin zijn verschil
lende zegels beschikbaar, maar 
dit stempel vormt een leuke 
aanvulling. Uiteraard ontbreekt 
Diergaarde Blijdorp met op het 
Rotterdamse velletje in de reeks 
Mooi Nederland: de dierentuin 
wordt vertegenwoordigd door 
een linksonder geplaatste giraffe. 

OUWEHANDS 
DIERENPARK 

Ouwehands Dierenpark h8] op de 
Crebbeberg in Rhenen heeft een 
merkwaardige voorgeschiede
nis. Oprichter C.W. Ouwehand 
begon daar in 1919 een kippen-
farm, waar de moois te kippen-
rassen rondstapten. De kippen 
kregen volop aandacht, maar 
de bezoekers bleken nog meer 
belangstell ing te hebben voor de 
eveneens aanwezige, enigszins 
exotische dieren zoals wasbeer-
tjes en pinguïns [19]. Ouwehand 
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OUWEHÄND 
Rhenen op de 
,Grebbeberg 

Noorder Dierenpark 
Zoo Emmen 

besloot in 1932 er een echt die
renpark van te maken. Zijn park 
kreeg vooral bekendheid door 
een Europese primeur in 1995: 
het Berenbos, een semiwildernis 
van twintigduizend vierkante 
meter, waarin bruine beren zo 
goed als in de vrije natuur leven. 
Normaal gesproken zouden 
de bezoekers daar weinig van 
merken, maar een spectaculaire 
loopbrug maakt de observatie 
van de beren mogelijk. Het 
unieke van het Berenbos is ook 
dat het in de eerste plaats fun
geert als een veilig heenkomen 
voor die bruine beren die waar 
ook ter wereld in hun bestaan 
worden bedreigd. Avontuurlijk is 
ook RavotAapia, een overdekte 
speeljungle van vierduizend 
vierkante meter en een dak op 
twaalf meter hoogte. Al in een 
stempel uit 1997 (met zebra) 

r̂  liet men weten dat Ouwehand 
° beestachtig goed is [20]. In een 
■̂  stempel uit 1998 is de naam van 
:z het park omringd door een cirkel 
^ van twaalf dieren [21]. 

B APENHEUL 
^ APELDOORN 

w » " 
Het duidelijkste Dierentuin
stempel is volgens mij dat van 
de Apenheul in Apeldoorn. 
De Apenheul begon zijn leven 
in 1971 als een klein, maar 
revolutionair dierenpark. Het 

was de eerste en enige dieren
tuin ter wereld waar apen  zo'n 
vierhonderd in getal [22]  frank 
en vrij in een bos rondliepen, 
gewoon tussen de bezoekers! 
In 1976 werd het dierenassorti
ment uitgebreid met een aantal 
imposante gorilla's. Een van die 
gorilla's is te zien op een zegel 
van Stadspostdienst Apeldoorn 
uit 1987. In 1995 begon men met 
een drastische vemieuwings en 
uitbreidingsoperatie, met als 
doel de Apenheul het unieke 
apenparkte laten blijven dat 
het al jaren is. Het gevolg is dat 
de bezoekers bij een volgend 
bezoek weer nieuwe soorten 
kunnen ontdekken. 

DIERENPARK EMMEN 

Veel dierentuinen die uitgroei
den tot attracties van formaat, 
zijn begonnen In de achtertuin 
van hun oprichters. Ook de 
dierentuin van Emmen (1935), 
die lange tijd bekendheid genoot 
als het Noorder Dierenpark. Die 
naam komen we ook tegen in 
stempels uit 1982 (olifant [23]) 
en 1991 (nijlpaard [24]), met in 
het laatste geval de toevoeging 
Zoo Emmen. In 1970 begon het 
dierenpark onder leiding van het 
bekende echtpaar Jaap en Aleid 
Rensen aan een tweede jeugd. 
Het accent kwam te liggen op 
educatie: men stapte af van 

de gebruikelijke indeling naar 
diersoorten en deelde het park 
in vijfentwintig jaar tijd in naar 
de continenten waar de dieren 
vandaan komen. Dankzij deze 
metamorfose is Dierenpark 
Emmen nu een van de mooiste 
dierentuinen van Europa. De tro
pische vlindertuin van Emmen is 
nog steeds de grootste en meest 
vlinderrijke van Europa. De 
belofte, gedaan m een stempel 
uit 1993, dat bezoekers ogen te 
kort komen [25], wordt volledig 
waargemaakt  niet alleen in het 
oorspronkelijke, voortdurend 
uitgebreide park in het centrum 
van Emmen, maar ook in de 
uitbreiding op de Bargeres; beide 
delen van het park zijn verbon
den dooreen loopbrug. 

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN 

Door grootschalige zandwinning 
zijn in Nederland diverse recre
atieparken ontstaan; Safaripark 
Beekse Bergen, tussen Tilburg 
en Hilvarenbeek, dankt er zijn 
oprichting aan [26]. Aan het eind 
van de jaren vijftig van de vorige 
eeuw ontstond ter plekke een 
grote waterplas, waarmee de 
basis werd gelegd voor Speelland 
Beekse Bergen in 1964. Vier jaar 
later kwam er een nieuwe naam: 
Leeuwenpark Beekse Bergen, 
behorend bij een safaripark met 
veertig leeuwen. Vanaf 1972 

kregen de leeuwen gezelschap 
van andere dieren. Nu kunnen 
de bezoekers wandelend, per 
bus, per boot of per auto zien 
hoe zo'n 1.500 dieren, verdeeld 
over meer dan honderdvijftig 
soorten, in hun natuurlijke 
omgeving in het safaripark leven. 
Niet zo verwonderlijk dus, dat 
een bezoek aan de Beekse Ber
gen een belevenis [27]  pardon 
 een bijzondere beleving wordt 
genoemd [28]. 

VOGELPARK AVIFAUNA 

Ook Vogelpark Avifauna in Alphen 
aan den Rijn ontstond dankzij 
particulier initiatief De eigenaar 
van het landgoed Ten Rhijn had 
een particuliere collectie vogels, 
die hij in 1949 besloot onderbren
gen in een vogelpark dat in 1950 
kon worden geopend. Als herken
ningsteken werd toen al de toekan 
gebruikt, een vogel die iedereen 
nu kent als het beeldmerk van 
alle Van der Valkvestigingen. De 
familie Van der Valk nam Avifauna 
over en besloot niet alleen de 
toekan als beeldmerk te handha
ven, maar de vogel eveneens te 
gebruiken als herkenningsteken 
voor alle hotels en restaurants 
van het concern. Vanaf het begin 
gebruikte Avifauna een stempel 
met de tekst Avifauna  De trots 
van Nederland [29]. Het groeide 
uit tot een van de bekendste vo



HILVARENBEEK |NEDERLAND| 

10 III 89 55 i 1 6 0 

HILVARENBEEK \ t&PTIPOST 

BEEKSE BERGEN 1 ^ n n n o o 
Een bijzondere beleving p -1-7.03 ^ 0 0 0 3 8 e t 

P o s t b u s 42 # FR 63475 

IrFMTÏ 

26 

HILVARENBEEK jNEDERLANDl 

I9.iv 85II I 160 
beek/e bergenl ^^ i SCENTÏ 

_ j iwJÜÜl—o—I y ,ft,.,aL„„f„„,J" 

Aulfaana 
DE TROTS VAN NEDERLAND 

Dolfinarium Harderwijlt 
De Wereld van de Zee 

gelparken, met diverse themage
bieden. Vorig jaar werd het scala 
nog uitgebreid met Swingend 
Cuba. 

DOLFINARIUM HARDERWIJK 

Hetfrankeerstempel van het 
Dolfinarium leert ons dat in 
Harderwijk 'De wereld van de 
zee' kan worden bezocht [30]. 
Die slogan is eigenlijk niet zo 
geslaagd, want net Dolfinarium 
beperkt zich tot zeezoogdieren, 
zij het dat park wel het groot
ste in zijn soort in Europa is. 
Ook het Dolfinarium begon 
bescheiden: in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw ving men er 
gestrande zeehonden op. Dat 
leidde tot de bouw van het Dol
finarium in 1963. In 1969 werd 
de bekende koepel geopend, een 
overdekte accommodatie voor 
2.200 bezoekers. In 1982 dreigde 
er een faillissement door een 
onverstandig buitenlands vesti
gingsbeleid. Maar de gemeente 
ÏHardenwijk vond het onaccepta
bel dat zo'n belangrijke toeristi
sche attractie (het Dolfinarium 
staat in de top-3 van de Neder
landse dagjes-uit) zou verdwij
nen; er werd een doorstart 
mogelijk gemaakt. Vanaf 1984 
hebben nieuwe eigenaren het 
Dolfinarium verder uitgebreid en 
gemoderniseerd, met als belang
rijke uitbreiding de bouw van de 

- 'iffaifr-'' 
ZWARTE LOU TE GAST 
IN PIETERBUREN 

Soms zorgen de lotgevallen van een zeehond voor extra publiciteit voor de 
Zcehondencrèche in Pieterburen. Zo kreeg de crèche eind 2004 veel belangstel
ling toen de uit de dierentuin van het Duitse Nordhorn ontsnapte zeehon-
denpup Hatines in de schijnwerpers van de media kwam te staan. 
De avonturen van Zwarte Lola waren niet zo onstuimig, maar toch kreeg 
ook deze zeehond veel aandacht. Op 22 januari 2006 werd op Vheland een 
pikzwart - in die kleur zeer zeldzaam - exemplaar van de grijze zeehond 
(Halichoerus gryphus) gevonden. Slechts tweemaal eerder werd een dergelijk 
exemplaar in Pieterburen opgevangen. De zwarte kleur is het gevolg van 

melanisme, het tegenovergestelde van al-
binisme. Net als de zwarte panter hebben 
grijze zeehonden met een zwarte kleur een 
overmaat aan zwart pigment. Omdat de 
Zcehondencrèche ten tijde van de vondst van 
Zuiorte Lola juist zijn 35-jarig bestaan vierde, 
werd het dier geadopteerd door het Dag
blad uan het Noorden. De krant organiseerde 
zelfs gratis reisjes naar de Zeehondencrèche, 
om Ziuarte Lola te kunnen bezoeken. Tot de 
media die in Zwarte Lola geïnteresseerd 
waren behoorde ook het Jeugdjournaal en 
het dier kreeg zelfs zijn eigen webblog op 
internet. Toen Zwarte Lola voldoende was 
aangesterkt, werd ze op 5 mei (Bevrijdings
dag!) naar Vlieland gebracht, waar ze werd 
uitgezet in de Waddenzee. 

Dit zou Zu;arte Lola kunnen zijn, maor 
ze IS het niet; dit is een gewom zeehond 
(Phoca uitulma) uit de sene 'Bedreigde 
dieren'(1985) De ontiücrper̂ qf de dieren 
een zuJürtc kleur om ze meer zeggingskracht 
te geuen. De aanujezigheid in het zeeujater 
van gijhge stqjfen, zools PCB's, uormt een 
ernstige bedreiging »oor de dieren 
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Ditjfankeerstempel uan de Zeehondenaèche met Zuiarte Lolo m de hoofdrol lijkt bcdneglijk echt, moar is het 
helaas met Met behulp uan een computer kunnen u)e ons U)el een uoorstelhng maken uan hoe zo'n stempel er 
uit had kunnen zien - de bijzondere uondeling had zo'n eerbetoon best uerdiend' 

Lagune (1997), een leefomgeving 
voor dolfijnen, zeeleeuwen, vis
sen en andere zeezoogdieren. Je 
kunt nu zelfs in een onderwater-
restaurant dineren, gadegesla
gen door de dolfijnen. Maar naar 
het Dolfinarium ga je natuurlijk 
vooral om te genieten van de 
dagelijkse shows van 'de sterren 
van de zee'. Twee van die sterren 
(dolfijnen) zijn afgebeeld op een 
zegel van Stadspost Harderwijk 
uit 1987. 

ZEEHONDENCRÈCHE 
PIETERBUREN 

De Zeehondencrèche in Pieterbu
ren is een heel mooi voorbeeld 
van bescheiden particulier initia
tief uitgegroeid tot een voorzie
ning van formaat. In 1971 begon 
Lenie 't Hart in een klein badje in 
haar achtertuin met de opvang 
van een enkele zeehond. In 
vijfendertig jaar tijd groeide die 
prille vorm van een zeehonden
crèche uit tot een echt zeehon
denziekenhuis, waar inmiddels 
zo's duizend zieke en zwakke 
zeehonden zijn opgevangen en 
weer vrijgelaten. Lenie dankt er 
haar eretitel zeehondenmoeder 
aan en ze geniet zelfs internatio
nale bekendheid. Opmerkelijk 
is dat de Zeehondencrèche geen 
subsidie ontvangt, maar finan
cieel gesteund wordt door circa 
vijftigduizend donateurs. Een 
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Stempel uit 1992 [31] toont een 
(zo te zien gezonde) zeehond, 
misschien een symbool voor het 
werk waar het om gaat: zorgen 
dat de zeehonden weer kunnen 
terugkeren naar de vertrouwde 
omgeving van de Waddenzee. 
In een stempel uit 1998 is het 
beeldmerk van de Zeehonden
crèche afgebeeld: een zeehond 
die op een reddingboei (de tekst: 
Pieterburen) ronddobbert [32]. 
We zien ook een zeehond op een 
van de tabjes van het provincie
velletje 'Groningen' uit 2002 [33], 
een cluidelijke verwijzing naar de 
Zeehondencrèche in Pieterburen. 
Stadspost Nederland in Den 
Haag gaf in 1990 in samenwer
king met de Zeehondencrèche een 
velletje uit met een strip van drie 
zegels: afgebeeld zijn zeehon
den, de tekst De zeehondencrèche 
moet blijven en het beeldmerk 

r uit het frankeerstempel. Met 
° zijn nominale waarde van 5.15 
■̂  gulden gaat het duidelijk om een 
ZL charitatieve uitgifte. 

= WASSENAAR EN TILBURG EXIT, 
^ BURGERS'ZOO NIET PRESENT 

Voor u afreist: het is niet ver
standig om gevolg te geven aan 
de uitnodiging in een stempel 
uit 1951 met de tekst Bezoekt 
Dierenpark Wassenaar! [34], want 
dit in 1937 geopende dierenpark 
werd in 1985 gesloten. Maar het 
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DIEREN WILLEN OOK 
WEL EENS LACHEN! 

De frankeerstempels van Ou
uiehands Dierenpark in Rhenen 
zijn best leulc: er is niets mis 
mee, maar toch 'ontbreekt' 
er een stempel. Eigenlijk 
heeft Ouwehand zelf deze 
bewering 'uitgelokt', want 
de enveloppen van dit die
renpark zijn voorzien van 
een bijzonder grappige op
druk. Wij gaan naar de dierentuin om onder meer te genieten van de capri
olen van de apen en andere leuke dieren. Maar bij Ouwehand hebben ze de 
rollen omgedraaid. Om het bezoek aan het dierenpark te promoten hebben 
ze de slogan 'Laat de dieren ook eens lachen. Kom naar Ouwehand' bedacht. 
Waar dat toe leidt, blijkt uit de leuke tekening  u ziet 'm hierboven  van 
een groep uitbundig lachende bewoners van Ouwehand. Heel origineel! Als 
die tekening nu ool< nog eens een plekje zou krijgen in het frankeerstempel 
van Ouwehands Dierenpark, zou verzamelend jeugdig Nederland nog meer 
reden tot lachen hebben.... 

grappige stempel uit 1970 (met 
een aapje op de rug van een 
giraffe) is te leuk om het hier niet 
af te beelden [35]. In een stempel 
uit het sluitingsjaangSs zien we 
een afbeelding van een moeilijk 
te onderscheiden bewoner van 
de Zoo in Wassenaar [36]. 
Ook Tilburg Zoo schijnt niet 
meer te bestaan. In Tilburg is nu 
wel Dierenpark Otiemeulen geves
tigd, maar op een ander adres. 
Het stempel uit 1971 toont twee 
mooie vogels [37]. 
Misschien hebt u in dit artikel 
aparte aandacht voor Burgers' 
Zoo gemist  de Zoo wera in de 

inleiding van dit artikel immers 
zo nadrukkelijk genoemd? Zeker, 
maar we schreven ook dat we 
in dit artikel filatelie als de rode 
draad wilden gebruiken. En 
omdat het dierenpark in Arnhem 
geen frankeermachine gebruikt, 
kunnen we u hier ook geen 
stempels laten zien. 

'DIERENTUINEN' ALS 
THEMATISCHE VERZAMELING 

Het thema 'Dierentuinen' leent 
zich zeker voor het opzetten van 
een thematische verzameling. 
Toch geeft Michels OnlineKa

talog na het intikken van het 
zoekwoord Tiergarten slechts 
een handvol treffers. Behalve 
de bekende, uit tien zegels 
bestaande Hongaarse serie met 
dieren uit de dierentuin van Boe
dapest (1961), vallen de uitgiften 
van Oostenrijk ter gelegenheid 
van het 200 en 250jarig be
staan van de Tiergarten Schön
brunn in Wenen (1952/2002) 
op. Verder gaven Denemarken 
(1970), Duitsland (1956/1976) 
en Letland (2000) dierentuinen
zegels uit. De Michelselectie 
is trouwens niet compleet, er 
wordt bijvoorbeeld geen melding 
gemaakt van de serie 'Dieren uit 
dierentuinen' die NieuwZeeland 
op 28 januari 2004 uitgaf (zie 
'Thematisch panorama' van april 
2004). Maar  en een aflevering 
van de rubriek Kldscorner in De 
Posthoorn maakt dat ook heel 
duidelijk  er zijn werkelijk stapels 
heel bruikbare dierenpostzegels 
voor dit thema beschikbaar ^8] . 
Daarnaast is er ook een aardig 
assortiment van ander filate
listisch materiaal voorhanden. 
Voldoende redenen dus om een 
echte thematische verzameling 
over 'Dierentuinen' te beginnen. 

Met dank aan Jeffrey Groenveld, 
jan WillemJansma, Peterjanssen, 
Martlen Vermeulen en de SPP 
voor het beschikbaar stellen van 
aanvullend illustratiemateriaal. 
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Use the strength of the Euro and Pound 
Sterling and bid in this one-of-a-kind public 
auction. Over US$1,000,000 in British 
Collection lots from several estates. Offer
ing an excellent array of comprehensive 
country collections. All in U.S. $$$$$$. 

Catalogs for this auction will be %iiaiMiiiiii.ii>>iii,iii,.ii,i 
available at our Stand at 
VERONAPHIL2007 
Verona, Italy • May 25, 26, 27 
Representing the H.R. Harmer firm 
during our visit to Europe... 
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Collections! 
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VEILING 193 
8/9 juni in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn 

Belangrijk in deze veiling: 

Buitenland: aanbod van betere zegels en series van vrijwel alle Europese landen. 

Overzeese gebieden van Nederland zegels en poststukken van alle gebieden 

met uitgebreid Ned.Indie. 

Internering 1ste Wereldoorlog het 4e deel van een enorme studie-verzameling. 

NEDERLAND: 
• Uitgebreid poststukken, met EO vanaf ca. 1550 incl. Franse militaire stempels 1895-1910, ge

frankeerde poststukken met bijzondere tarieven en bestemmingen en postwaardestukken. Totaal 
ca.750 kavels. 

• Zegels: emissie 1852 t /m automaatboekjes. Ca. 1250 kavels. 
Collecties en partijen: 

2500 kavels met collecties, insteekboeken en partijen met te verwachten opbrengsten van 
enkele tientjes tot vele duizenden Euro's. 

• Uitgebreid Engelse gebieden Australasia.. 
Literatuur: 50 kavels. 

INTERESSE? 
Vraag dan onze (nog steeds gratis!!) catalogus eens aan, een telefoontje, fax, 

e-mail of brief{kaart) is voldoende! 

Vanaf ca. 10 mei staat de tekst van deze catalogus op onze website. 

IN DEZE VEILINGCATALOGUS WORDT EEN DEEL VAN EEN NIEUWE 
BRIEVENCATALOGUS OPGENOMEN. 

In deze catalogus het deel emissie 1913. Wij zien graag commentaar en kritiek hierop tegemoet 
om deze in het uiteindelijk uit te brengen boek te kunnen verwerken. 

EXTRA KIJKGELEGENHEID in DEN HAAG: 
M u s e u m voor Communicat ie(vroegere Pos tmuseum) , 

Zeestraat 82: zaterdag 2 juni van 12.00-17.00 uur 
(op vertoon veilingcatalogus tevens gratis toegang tot museum!). 

Tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 
Volgende veiling: 7/8 september a.s. Inzendingen welkom! 

DE O.P.V., AL 37 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!! 
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van ons aanbod. 
Den Haag staan er nog honderden 
1 partijen van de hele wereld. 

. ' X ^s»s^'''W«'s*K> 

18470 AMERIKA (U.S.A) 
(Postfr/ongebr/gebr) +/1890/1985. 
Een uitgebreide verzameling met veel beter materiaal 
en veel nominaal. Waarbij ook vellen en postzegelboekjes. 
In 5 albums. 

19870 AMERIKA (U.S.A) 
(Gebr/ongebr.) Een klassieke verzameling op blanco 
bladen met zeer veel schaars top materiaal, zoals onder 
andere de 24 cent 1861 met grill en de $1.00 uit 1898 met 
orginele gom. In map. 

19881 AMERIKA (U.S.A) 
(gebruikt) 1870/1895. Een klassieke partij op blanco 
bladen van 197 zegels. Waarbij zeer veel topzegels. Met 
onder andere 137 zegels met fanci stempels. Weer schaars 
in deze hoeveelheid en kw/aliteit In map. 

18734 ARGENTINIË 
(Gebr/ongebr/postfr) 1858/1980. Een prachtige ver
zameling met veel schaars materiaal uit de gehele periode. 
Met zeer uitgebreid klassiek en vele toppers uit de jaren 
20 en 30. Een eenmalige kans om zo'n uitgebreide ver
zameling van het land van onze Maxima te bemachtigen. 
In 4 albums. 

19778 AUSTRALIË 
(Postfr/ongebr) 1913/1981. Een prachtige verzameling 
met zeer veel ouder postfris materiaal, wat zelden word 
aangeboden. Waarbij ook een leuk deel gutterpairs en 
dienst. Een echte aanrader met veel schaars materiaal. 
In insteekboek. 

19938 AUSTRALIË 
(Postfris) 1966/2005. Een zeer uitgebreide verzameling 
met zegels, blokjes, veletjes en boekjes. In twee albums 
en iets los. Zeer hoge nominale waarden. 
In doosje. 

19851 BELGIË 
(Postfr/ongebr/gebr) 1849/1985. Een zeer goed gevulde 
super verzameling met zeer veel topmateriaal uit de gehele 
periode. Met onder andere uitgebreid klassiek, alle top series 
uit de jaren 30 en 50. Met ook veel vooroorlogs postfris. 
Een aanrader met een gigantisch cataloguswaarde. 
In 3 albums. 

18925 DUITSE RIJK 
(Gebr/ongebr) 1872/1945. 
Een prachtige verzameling met zeer veel topmateriaal. 
Waarbij onder andere uitgebreid klassiek, vele betere 
series uit de jaren 20 en 30, met ook interessant luchtpost 
en zeer vele samendrukken. Cataloguswaarde Euro 10.000,. 
In album. 

19852 ENGELAND 
(Gebr/ongebr.) Een zeer avontuurlijk klassiek partijtje 
met ook iets andere landen. Zeer geschikt voor de specialist. 
In doosje. 

aandag t/m za 

18903 FRANKRIJK 
(Gebr/ongebr/postfr) Een prachtige uitzoekpartij met 
veelzijdig materiaal. Zeer geschikt voor wederverkopers. 
Waarbij veel klassiek, maar ook veel modern. Een echte 
winstpakker met een zeer hoge cataloguswaarde. 
In doos. 

19728 HONGARIJE 
(Vnl. gebruikt) Eerste emissie in beide drukken. In totaal 
340 zegels in overwegend nette kwaliteit. Een prachtig 
geheel voor iedere hongarije specialist. Cataloguswaarde 
Michel Euro 25.000,. 
In map. 

19114 JAPAN 
(Postfris) Michel nummer Kleinbogen 428 (3x), 475 (3X), 
476/493 incl. 476 I I . Blokken van vier 471/474 (8x) en 
423/426 (6x). Cataloguswaarde Euro 14.250,. 
In map. 

18836 MOTIEF 
(Vnl. Brieven) LEGER DEO HEILS. Een prachtige ten
toonstellings collectie die meermalig bekroond is. 
Voornamelijk vooroorlogs materiaal. Waarbij veel 
Nederland en Amerika. Een eenmalige kans om zo iets 
unieks in handen te krijgen. 
In doos. 

19785 MOTIEF: VLIEGTUIGEN 
(Vnl. Postfris) Een prachtige en goed verzorgde ver
zameling met veel beter materiaal van vele verschillende 
landen. Zeer veel komplete series en blokken. Hoge 
aanschafprijs. 
In 6 albums en 1 insteekboek. 

19643 NEDERLAND 
(Gebr/ongebr/postfr) 1852/2002. Een prachtige ver
zameling met veel beter vooroorlogs materiaal en na 
1950 vrijwel postfris kompleet. Een echte aanrader met 
zeer veel nominaal en een hoge cataloguswaarde. 
In 4 luxe albums. 

18955 NOORWEGEN 
(gebruikt) 1855/1964. Een prachtige verzameling met 
zeer uitgebreid klassiek, waarbij onder andere Michel nr. 1 
tot 34 en zeer veel beter materiaal uit de verdere periode. 
Op een enkel zegel na een komplete collectie. 
In album. 

19810 WERELD 
(Gebr/ongebr.) +/1880/1980. Een leuke verzameling met 
veel zegels van vele verschillende landen. Geschikt voor wereld 
verzamelaars en voor wederverkopers om kleine partijtjes van 
te maken. In 8 dikke Global albums. 

19864 ZUIDAFRIKA 
(Vnl. Ongebruikt) 1925/1980. Een zeer uitgebreide ver
zameling met veel paardjes uit de beginperiode. Waarbij 
ook de moeilijke hoge waarden in meerdere type. Zeer 
geschikt voor de specialist. 
In album. 

Stuur de bon ingevuld naar ons op en u ontvangt geheel gratis en vrijblijvend onze maandelijkse postzegelkrant of 
ga naar onze website: www.postzegelpartijencentrale.nl en meldt u aan voor de online versie. 

INFORMATIEBON 
Naam: Tel: 
Adres: Email: 
Postcode: Interessegebieden: 
Plaats: 
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Adres: Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl Een Wereld in Zegels. 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl
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SAMENSTELLING
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NEDERUND 

Gratis enveloppen? 
In maart 2007 begon de 
firma ^ratis-post nl recla
me te maken op internet. 
Onder het motto 'Gratis 
post voor iedereen' werd 
de introductie gemeld van 
gefrankeerde enveloppen 
waarmee men post tot 20 
gram gratis zou kunnen 
versturen. De enveloppen 
worden gefinancierd door 
advertenties te plaatsen 
op de achterzijde. Een ad
verteerder zou minimaal 
12.000 enveloppen moe
ten financieren, die dan 
op aanvraag aan consu
menten verstrekt zouden 
worden. Een proef met 
55.000 gratis enveloppen 
zou starten op 23 april 
2007. Op het moment dat 
ik deze rubriek schrijf, is 
over de actie niets naders 
bekend. Misschien heb

ben lezers de enveloppen 
ondertussen al gezien. 
Ik ben benieuwd hoe ze 
gefrankeerd zijn; mogen 
we ze rekenen tot de 
(particuliere) postwaarde-
stukken? 

Fosfor niet gekleurd 
Een afbeelding in het 
TNTPost-blad Collect 
(nummer 51, voorjaar 
2007) heeft enkele verza
melaars op het verkeerde 
been gezet [i]. Op pagina 
23 werden verhuiskaar-
ten afgebeeld met een 
gekleurde fosforbalk. 
Was er sprake van een 
nieuwe variant? Mede
werkers van de CollectClub 
wisten echter van niets 
en wie verhuiskaarten 
bestelde, kreeg normale 
exemplaren geleverd; we 
houden het daarom maar 
op een drukfout in het 
blad. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Een overzicht van de 
Argentijnse postwaar-
destukken die in 2006 
verschenen zijn: 
Briefkaart 75 jaar Katho
lieke Actie in Argentinië. 
Zegelbeeld 75 c. Handen 
als symbool van mede
leven en dienstbaarheid, 
illustratie: leden van de 
organisatie (5-4-2006); 
Briefkaart 75 jaar Oceano-
grafisch onderzoeksschip 
Dr. Bernardo Houssay. Ze
gelbeeld 75 c. afbeelding 
van het schip, illustratie 
bouwtekeningen, foto, 
passer (26-8-2006); 
Brieflcaart 150 jaar Espe-
ranza, een provincie van 
Santa Fe. Zegelbeeld 75 c. 
Boog die de Argentijnse 
kolonisatie van het gebied 
symboliseert, illustratie 
gebouwen en monumen

ten (8-g-20o6); 
Briefkaart Tweede We
relddag voor Orgaando
natie en -transplantatie. 
Zegelbeeld 75 c. embleem 
van het Wereldcongres 
voor Orgaandonatie en 
-transplantatie, illustratie 
tekening van twee figuren 
met één hart 26 oktober 
2006); 
Envelop 'Beste Wensen'. 
Zegelbeeld $ 2 cadeaus 
en vuurwerk, illustratie 
kerstballen (1-11-2006); 
Briefl<aart 'VlIIe Zuid-
Amerikaanse Spelen'. 
Zegelbeeld 75 c. embleem 
van de Spelen, illustratie 
landkaart, logo's van de 
organiserende instanties 
(9-11-2006). 

Australië 
Met de uitgifte voor 'Het 
Jaar van het Varken' werd 
in januari de Australische 
reeks met tekens van 

de Chinese Dierenriem 
na twaalf jaar voltooid. 
Aan postwaardestukken 
verschenen er deze keer 
voorgefrankeerde enve
loppen voor het binnen
land ($ 0.60) en voor het 
buitenland ($ 2.00) en een 
geïllustreerde briefkaart 
($ 1.20). 

Australia Post werkte bij 
de kerstenvelop al samen 
met Disney; die samen
werking wordt voortgezet 
met de uitgifte van negen 
voorgefrankeerde prent-
briefkaarten 'Groeten 
uit...'. Elke kaart heeft 
op de beeldzijde een foto 
van een stad of streek, 
met daaromheen een 
kader met een getekend 
Disney-figuurtje. De af
beeldingen: Bondi, Cradle 
Mountain, Melbourne, 
Sydney, Western Austra
lia, Northern Territory, 
Victoria, Adelaide en 
Queensland. 

Canada 
Dit voorjaar werden in 

'' Canada nieuwe voorge
frankeerde enveloppen 

Postwaardestukken 
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uitgegeven voor bin
nenlands gebruik. Bij 
vier enveloppen is in het 
zegelbeeld een bloem 
afgebeeld, bij tien andere 
een toeristische trekpleis
ter. Naast elk zegelbeeld 
staat 'briefpost binnen
land' in het Engels en 
het Frans. ledere envelop 
is verkrijgbaar in twee 
formaten: nr. 8 (92x165 
mm) voor $ 0.59 en nr. 
10 (105x214 mm) voor 
$ 0.60. Ze worden los en 
in pakjes van 10 verkocht. 

Duitsland 
In Duitsland is sinds 
enige tijd weer een nieuw 
type postwaardestuk in 
gebruik: het retouretiket 
(Duits: Retourenblock). Dit 
is een voorgefrankeerd 
geadresseerd etiket dat 
klanten van postorderbe
drijven kunnen gebruiken 
als ze een zending terug
sturen. De enige Retouren-
blocks die ik tot nu toe 
gezien heb, stonden in 
een folder van de bekende 
postzegelfirma Sieger, die 
zijn eigen etiketten post-
fris en op brief aanbood. 

Er werden drie typen 
aangeboden, voorgefran
keerd met respectievelijk 
go eurocent 'Narcis', 145 
eurocent 'Zwaardlelie' 
en 220 cent 'Edelweiss'. 
De verkoopprijzen lagen 
aanmerkelijk boven de 
frankeerwaarde! 

Ter gelegenheid van de 
postzegelbeurs in Mün
chen l<wam op I maart 
2007 een briefkaart uit 
met zegelbeeld 45 eu
rocent '1000 jaar Fürth'. 
Links op de briefkaart 
[2] staan enkele bekende 
gebouwen uit de Beierse 
stad en het embleem van 
de beurs, die dit jaar voor 
de tiende keer plaatsvond. 

Mailing met voorgedrukte 
zegels en stempels: 
Deutsche Post: 
55 c. 'Stauffenberg en 
Moltke' plus 90 c. 'Nar
cis', envelop formaat C4 
met gelegenheidsstempel 
'Deutscher Bundestag 
-5.-3.2007' [3]. 
Archil) Verlag GmbH: 
55 eurocent'Paus 
Johannes Paulus 11' met 

Stempel 'Briefcentrum 
^o, 00.00.0 - -18' [4]; 
145 eurocent '50 jaar 
Wankelmotor', envelop 
formaat C5 met stempel 
'00.00.07-18'; 
155 eurocent 'Herstart 
van het geregelde lucht
verkeer in 1955', envelop 
formaat C4 met stempel 
'18.12.06-18'. 

India 
Op I maart 2007 is in 
India een nieuwe serie 
postwaardestukken ver
schenen [5-8] met in het 
zegelbeeld een portret 
van Mahatma Gandhi, 
grondlegger van de Indi
ase staat. De serie bestaat 
uit een briefkaart (50 p.), 
een briefkaart met betaald 
antwoord (50+50 p.), 
een postblad binnenland 
(2.50 rupee), een lucht
postblad (8.50 r.) en een 
aantekenenvelop (tarief 
17 r. plus 50 p. voor de 
envelop). 

Moldavië 
Moldavische enveloppen 
hebben op de achter
zijde een volgnummer. 

Er verschijnen er meer 
dan ik kan melden, maar 
thematisch zijn ze vaak 
interessant. 
Envelop 6/2006, versche
nen op 18 mei 2006 [9], 
herdenkt Albina Oster-
mann, de schrijfster van 
de studie 'Aantekeningen 
over de vogels van Bessa-
rabië' uit 1912. Bessarabië 
is de vroegere naam van 
Moldavië. In het zegel
beeld ziet men een portret 
van de geleerde, links op 
de envelop is haar boek 
afgebeeld met daarom
heen foto's van vogels. 
Envelop 16/2006 (4 okto
ber 2006) schenkt aan
dacht aan het vijftienjarig 
bestaan van de RCC [10], 
de regionale comunicatie-
gemeenschappen. In het 
zegelbeeld (3 1.) staat het 
embleem van de organi
satie; links op de envelop 
ziet men brieven een 
beeldscherm, een muis en 
een globe. 

Rusland 
Enueloppen ^rootjormaat 
met zê elbeeld 'A': 
Beren aan een meer 

(besteldatum achterzijde 
05-07-2006) [11]; 
Veldbloemen (10-07-
2006); 
Dag van de Verdedigers 
van het Vaderland (31-08-
2006); 
Internationale Vrouwen
dag 8 maart (twee 
verschillende enveloppen, 
06-09-2006 en 07-09-
2006); 
Raketgeleerde S.P. Karol-
jow 1907-1966 (21-og-
2006); 
135 jaar Zemstwo-post, 
afbeelding Zemstwo-
postzegel en postbode 
(16-10-2006) [12]; 
150 jaar Russische zegels, 
afbeelding Rusland num
mer i (31-10-2006) [13]. 

Enueloppen ̂ rootjormaat met 
bijzonder zeflcibeeld 'A': 
Narcissen (21-11-2006). 

Enveloppen klem Jormaat met 
zê elbeeld 'A': 
Dag van de Verdedigers 
van het Vaderland (31-08-
2006); 
Internationale Vrouwen
dag 8 maart (06-09-2006). 

Slovenië 
Op 24 januari 2007 werd 
in Slovenië een geïllu
streerde briefkaart (0.35 
euro) uitgebracht met 
als thema de Heilige 
Elizabeth van Hongarije 

! (1207-1231). Ehzabeth 
was een Hongaarse prin-

' ses die haar leven wijdde 
aan de verzorging van 
armen en zieken. Haar 
feestdag wordt gevierd op 

j 17 november [14]. 

Vaticaan 
Op het programma van 
het Vaticaan voor 2007 
staan een serie brief
kaarten met als thema de 
Clemensbasiliek (150 jaar 
archeologische opgravin
gen en de ontdekking van 
het graf van de Heilige Cy-
rillus) en een luchtpost
blad '500e geboortedag 
van Jacopo Barozzi). 

Verenigde Staten 
In de Verenigde Staten 
uitgekomen in oktober 
2006, maar nog niet 
eerder gemeld: tien brief
kaarten bij de postzege
lemissie 'Wetiands van 
Zuid-Florida'. Afbeeldin
gen van vogels, zoogdie
ren, reptielen, amfibieën 
en planten; $ 7.95 per set. 

Sinds 6 mei jl. zijn drie 
verschillende expresse-
enveloppen te koop met 
foto's uit de befaamde 
Starujars-films [15]. Afge
beeld zijn Obi-Wan Kenobi, 
Yoda en Darth Vader. 
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SCHENK UW VALSE OF GEMANIPULEERDE 
ZEGELS AAN DE BONDSKEURINGSDIENST! 

In elke verzameling 
duiken op een bepaald 
moment wel postzegels 
op waarvan naar alle 
waarschijnlijkheid kan 
worden aangenomen 
dat ze niet officieel zijn 
uitgegeven. Dit kunnen 
proeven van zegels zijn, 
maar meestal zijn het 
na- of herdrukken van 
zegels of gewoonweg 
vervalsingen. Maar ook 
kan het voorkomen dat er 
met originele zegels is ge
knoeid, vaak om ze mooier 
en duurder te maken. Je 
ziet dan 'gerepareerde' 
tandingen of zegels die 

van een 'nieuwe' gomlaag 
zijn voorzien. Scheurtjes 
worden gerepareerd of 
kleuren worden chemisch 
veranderd om er een 
'bijzondere uitgifte' van 
te maken. Opdrukken die 
nooit op die zegel zijn 
aangebracht maken zo'n 
zegel tot een 'extreme 
zeldzaamheid'. 
Nee dus, ze zijn gewoon 
vals. Zulke zegels en alles 
wat verder niet in de haak 
is vormen het aandachts
gebied van de Bondskeu
ringsdienst (BKD). 
Vals of niet, de Bonds 
keuringsdienst wil zulke 

postzegels graag van u 
hebben, hoe meer valse 
hoe beter zelfs! In de 
archieven van de BKD 
bevindt zich namelijk 
ook een omvangrijke 
referentieverzameling 
van valse en dubieuze 
postzegels. Deze referen
tieverzameling bestrijkt 
de emissies van de gehele 
wereld en ze bewijst goede 
diensten, want ze kan 
worden geraadpleegd 
bij het verrichten van 
keuringen. 
Vandaar deze oproep: uw 
valse en dubieuze zegels 
zijn bij de Bondskeu
ringsdienst van harte 
welkom! Mocht u zulke 
zegels willen afstaan aan 
de BKD dan zijn wij u 

1 1 ^ 
Valse postecgels u hebt er mets 
aan, de Bondskeurmgsdienst is er 
bijzonder blij mee' 

daar zeer erkentelijk voor. 
U kunt ze zenden naar het 
secretariaat van de BKD, 
2e Stationsstraat 258, 
2718 AC Zoetermeer. 
Bij voorbaat dank! 

BEKERTOERNOOI NBFV IN NIJMEGEN 
WEER GROOT SUCCES 

Op 25 februari jl. organi
seerde Filatelistenvereni
ging Noviopost in Nijme
gen voor de zesde keer in 
successie het Bekertoer
nooi van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Ver
enigingen. Ook dit jaar 
was de organisatie weer 
perfect. Er was een com
plete bezetting (enkele 
potentiële kandidaten 
moesten ruim voor de 
sluitingsdatum worden 
afgewezen) met mooie en 
leerzame presentaties. Al 
met al leverde het een in
teressant toernooi op, dat 
het jaarlijkse evenement 
van Noviopost, Postze
gel-Totaal, extra glans 
verleende. 
De voorzitter van de 
Bond, Ties Koek, prees 
de organisatoren voor het 
feit dat ze een in feite ten 
dode opgeschreven filate-
listisch evenement weer 
op de rails hebben weten 

te zetten. Het verleidde 
hem er toe de organi
sator van het toernooi, 
Jo Toussaint, de eretitel 
Master Jo mee te geven. 
Hij liep hiermee vooruit 
op 2008, het jaar waarin 
de Bond een eeuw bestaat 
en ook het jaar waarin 
Noviopost een Master-
toernooi zal organiseren 
waaraan de winnaars 
van eerdere toernooien 
zullen meedoen. Koek zei 
echter zich ook zorgen 
te maken, niet zozeer 
over de voortzetting van 
het toernooi, maar wel 
over de toekomstvan de 
filatelie, waarbij vooral 
het teruglopend leden
aantal bij de verenigingen 
een bron van bezorgdheid 
is. 'In 2008 nemen we 
maatregelen hiertegen, 
door ledenwerving van 
volwassenen en jeugd 
onze volle aandacht te 
geven bij de evenementen 

tijdens ons jubileum,' zo 
zei de Bondsvoorzitter. 

Algemene filatelie 
Juryvoorzitter Bert Goo-
fers sprak zijn waardering 
uit voor de vier sprekers 
in de categorie 'Algemene 
filatelie'. Alle vier behaal
den ruim genoeg punten 
om de deelnamemedaille 
te kunnen ontvangen. 
Winnaar en daarmee 
deelnemer aan het Master-
toernooi 2008 werd CL.], 
de Kaper (257 punten) met 
zijn presentatie 'Digitale 
frankering in Nederland'. 
De tweede prijs ging naar 
H. Wilderbeek (239 punten) 
met 'Versnipperde fasci
natie: briefverkeer van het 
hertogdom Braunschweig 
tot het einde van de 
postale zelfstandigheid 
in 1868' en een gedeelde 
derde plaats was er voor 
O.G.C, van der Vliet met 'De 
fiscus is zwaar gelijmd' 
en C. van Hoek (218 pun
ten) met 'Mijn onderzoek 
van de kleinrondstempels 

van 's-Gravenhage'. 
De winnende lezing, 
'Digitale frankering in 
Nederland' ging over een 
heel modern filatelistisch 
onderwerp. Frankeren 
met behulp van een PC is 
mogelijk sinds 2001. Na 
een aantal praktijkproe
ven koos de toenmalige 
PTTPost voor het product 
Easystamp. De heer De 
Kaper liet niet alleen 
zien hoe dit werkt, maar 
toonde ook wat er mis 
kan gaan bij digitale fran
kering. In Duitsland is 
een vergelijkbaar product 
beschikbaar, dat echter 
veel meer geïntegreerd is 
in allerlei toepassingen en 
daardoor aantrekkelijker 
is voor gebruikers. Het 
is de vraag of Easystamp 
- waarvan de ontwikke
ling stil lijkt te liggen - in 
Nederland ook opgevolgd 
zal worden door het 
Duitse product. 

Thematische filatelie 
Alle voordrachten in 

De jury 'Alyemene jïlatelie' luistert aandachtig naar een van de lezingen. De heer De Kaper (rechts) ontuangt zijn beker van Bert Goojers 



GRATIS WORKSHOP 
'BOUW EEN WEBSITE' 

Veel verenigingen in ons 
land hebben het nut en 
gemak van een eigen 
website ontdekt. Het is 
een heel directe manier 
om gemakkelijk contact 
te onderhouden met de 
leden van de club. Het 
is niet alleen een snelle 
manier om het laatste 
nieuws onder de aandacht 
van veel belangstellenden 
te brengen, maar ook een 
uitstekende manier om de 
club of een evenement te 
promoten. 
Helaas heeft niet elke 
vereniging het geld be
schikbaar om een mooie 
website te laten ontwer
pen door een professio
nal. Ook is niet altijd een 
vrijwilliger voorhanden 
die zich in de duistere 
wereld van het maken van 

een internetsite wil of kan 
storten. 
En toch is het moge
lijk om in een halfuur, 
zonder enige technische 
kennis een webpagina 
te maken en on-Iine te 
zetten. 

Hoe? Dat wordt getoond 
op een workshop die de 
Bond voor de leden van de 
aangesloten verenigingen 
organiseert op zaterdag 9 
juni op het Bondsbureau 
in Utrecht. 
De workshop is geen 
cursus, maar eerder een 
ontdekkingstocht door de 
mogelijkheden die inter
net tegenwoordig biedt. 
En dan gaat het vooral 
om de vraag waar de 
gereedschappen (vrijwel 
altijd gratis) te vinden zijn 
om zelf een internetsite 
te maken. Aan de orde 
komen: 

de categorie 'Themati
sche filatelie' waren van 
uitstekende kwaliteit en 
hadden ook een hoge 
amusementswaarde. De 
jury, onder leiding van 
Pim van den Bold, had 
hier geen gemakkelijke 
taak. Na een bijzonder 
lang beraad was de uit
komst dat alle deelnemers 
met het puntentotaal 
ruim boven de 'medail-
legrens' uitl<wamen. 
Winnaar en dus deelne
mer aan het Mastertoernooi 
2008, werd D.Jimmink 
(250 punten) met zijn 
presentatie 'Turnen, een 
poeslieve bezigheid?'. De 
tweede prijs was voor M. 
van Ooijen (238 punten) 
met 'Op zoek naar de Ver
enigde Naties' en op de 
derde plaats kwam J.H,L. 
van den Bosch (234 punten) 
met'Pesten per Post'. 
Een vierde plaats was 
er voor Th. Koning (210 
punten) met 'De arctische 
Vikingen, de ontdekkers 
van Amerika' en als vijfde 

eindigde C.J.W. Dekker 
(203 punten) met 'Het 
Vierde Internationaal 
Pooljaar 2007-2008'. 
Wie de titel van de 
prijswinnende lezing 
ziet - 'Turnen, een 
poeslieve bezigheid?' 
- verwacht misschien 
een zoetsappig verhaal. 
De uiteindelijk winnaar 
speelde hier goed op in. 
Hij bracht zijn verhaal op 
een geheel eigen, losse 
toon, die echter niet kon 
verhullen dat zijn verhaal 
uitblonk door intriges 
uit de turngeschiedenis. 
In de voordracht van de 
heer Jimmink l<wamen 
nauwelijks mooie plaatjes 
van turnprestaties voor, 
maar wel - en bemoeienis 
van de politiek was hier 
de oorzaak van - enkele 
zwarte kanten van deze 
sport in het verleden. 

Op de luebsite van de NBFV, 
www.nbjv.nl, kuntu het 
uolledifle verslag van het 
Bekertoernooi lezen. 

- verschillende soorten 
websites, van eenvou
dig tot ingewikkeld; 

- de verschillende soft
wareprogramma's; 

- de opbouw van een 
eigen website, webpa
gina's; 

- waar wordt de website 
ondergebracht en wat 
kost dat; 

- illustraties; 
- e-mailcommunicatie; 

- weblogs, formulieren, 
enquêtes en dergelijke. 

Wie aan de workshop 
meedoet is na afloop nog 
lang geen luebdesigner, 
maar hij of zij kan wel een 
heel eenvoudige webpa
gina te maken. 
Voor het maken van een 
wat gecompliceerde site 
is wat meer tijd en kennis 
nodig, maar de ingredi

ënten daarvoor zijn dan 
aangereikt. 
Deelname aan de work
shop is gratis en wordt 
aanbevolen aan die ver
enigingen die nog geen 
website hebben of aan 
organisatoren van grotere 
evenementen. U kunt zich 
opgeven bij het secretari
aat van de Bond (zie voor 
het adres de colofon op 
de linkerpagina). 

NIEUWS UIT DE 
REGIORAAD 

Deelnemers aan de 
regioraad zijn de voorzit
ters van de regio's en 
leden van het bestuur van 
de NBFV. De regioraad 
komt tweemaal per jaar 
bijeen. Doel van deze 
bijeenkomsten is vooral 
om de goede communi
catie tussen verenigingen 
onderling en met het 
Bondsbestuur in stand te 
houden. De laatste bijeen
komstwas op 10 maart jl. 
Op de agenda stonden het 
Beleidsplan NBFV 2007-
2010, de introductie van 
de ledenpas, de voortgang 
van de organisatie van de 
evenementen in het kader 
van het honderdjarig 
bestaan van de Bond in 
2008 en de uitwisseling 
van nieuws en ervaringen 

uit de regio. 

Beleidsplan 
Het beleidsplan heeft als 
veelzeggende en voor 
zichzelf sprekende on
dertitel Samen werken aan 
het duurzame behoud van 
dejilatelie als hobby. Met 
'samen' wordt daarbij 
bedoeld: de Bond en de 
aangesloten verenigingen 
en de verenigingen on
derling. Speerpunten zijn 
het ondersteunen bij de 
ledenwerving, een imago
verbetering van de filate
lie en het aantrekkelijker 
maken van verenigingen 
en Bond voor de leden van 
de verenigingen. Goede 
kennis van de wensen en 
de behoeften van leden is 
hierbij onontbeerlijk. Dit 
onderstreept nog eens het 
belang van de regio en de 
regioraad. 

Ledenpas 
Eind april is de ledenpas 
officieel gepresenteerd 
aan de aangesloten 
verenigingen. De le
denpas is bestemd voor 
leden van de aangesloten 
verenigingen; hij biedt 
bepaalde voordelen, zoals 
korting op de toegang tot 
evenementen en op een 
abonnement op wereld
catalogus van Michel op 
internet, Michcl-on-line. 
De komende tijd wordt 
er gewerkt aan verdere 
uitbreiding van de facili
teiten die aan bezitter van 
de pas worden verleend. 

Evenementen in 2008 
Over de evenementen 
van 2008 bent u op 
deze pagina's al eerder 
geïnformeerd; u wordt de 
komende tijd uiteraard op 
de hoogte gehouden. 

Pim van den Bold (links) ouerhandigt de beker aan de heerjimmink. 

BONDSBIBLIOTHEEK IS 
DAG EN NACHT OPEN! 

Ligt u wel eens wakker? 
Geen nood! Neem in zo'n 
slapeloze nacht eens een 
kijkje in de Bondsbiblio
theek in Baarn. Nee, de 
deur van de bibliotheek is 
dan op slot, maar u kunt 
wel naar binnen dankzij 
uw computer. De deur 
staat open in de vorm van 
een voor iedereen toegan
kelijke online-catalogus. 
De boekencollectie van 
de Bondsbibliotheek 
en de vele filatelistische 
artikelen zijn vanaf i mei 
van dit jaar op internet te 
doorzoeken. Als u op de 
knop Catalogus klikt (u 
vindt 'm op de homepage 
van de bibliotheek, www. 
nbfv.nl/bieb.htm) gaat er 
een wereld voor u open. 
U kunt zoeken naar 
boeken van een bepaalde 
auteur, over een bepaald 
onderwerp of een bepaald 
land. Daarbij kunnen keu
zelijsten worden gebruikt 
over onderwerpen of 
landen door middel van 
trefwoorden waardoor 
het zoeken nog gemakke
lijker is. In een apart deel 

I van de catalogus zijn de 

artikelen opgenomen. 
Heeft u bij uw virtuele be
zoek een keuze gemaakt? 
Uw levensechte bezoek 
aan de Bondsbibliotheek 
zal dan zeker een succes 
worden. U bent van harte 
welkom. De Bondsbiblio
theek... een surfbezoekje 
waard, dag en nacht! 
Het lenen van boeken is 
mogelijk met een 'lees-
pas', die u kunt verkrijgen 
na overlegging van een 
bewijs dat u lid bent van 
een bij de NBFV aangeslo
ten vereniging of van de 
NVPH. 

De Bondsbibliotheek is 
gevestigd in het souter
rain van de Baarnse 
Openbare Bibliotheek, = 
Hoofdstraat i, 3741 AC ° 
Baarn; dit is ook het — 
correspondentieadres. ^ 
U kunt de bibliotheek ^ 
tijdens de openingsuren u 
telefonisch bereiken: 035- < 
5412526. De BondsbibKo- = 
theek is voor bezoekers 
geopend op de volgende I f l j 
dagen (tijden): elke 
woensdag van 10 tot 17 
uur en elke eerste zater
dag van de maand van 10 
tot 12 uur. 

http://www.nbjv.nl
http://nbfv.nl/bieb.htm


SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
E-MAIL: f2hedwardfr00n@hetnet.ni 

- HERKENBARE 
^ PROFIELEN? 

Met de nieuwe basisze
gels van december jl. heb
ben we kennis kunnen 
maken met zogenaamd 
typisch Nederlandse 
zaken. De aandacht gaat 
in de eerste plaats uit naar 
de centrale afbeeldingen 
op de zegels, die duidelijk 
herkenbaar zijn. Het pro-
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fiel van een tulp en een 
klapschaats zijn dat stel
lig. Als we ons afvragen 
of we met een Hemaworst 
of een Unox rookworst te 
doen hebben, dan helpt 
de reclametekst ons wel 
uit de brand. 
De achterliggende profie
len zijn minstens zo leuk, 
maar ook nu - net als bij 
de Mooi-Nederlandze-
gels - wordt de filatelist 

weer geplaagd met 
kleine aflseeldingen, die 
met het blote oog maar 
moeilijk te onderscheiden 
zijn. Met een loep gaat 
het al veel beter en met 
geschikte kaarten zijn 
de profielen goed te ac
centueren, zodat iedereen 
ziet waar het om gaat. 
We kunnen hier een tour 
door Nederland maken 
die door vergrotingen en 

maximumkaarten wordt 
ondersteund. 
De maximumkaart met 
de tulp [i] spreekt voor 
zichzelf, maar wie zou 
behalve de bakfiets [2] 
ook de Domkerk en het 
losstaande Domkoor en 
Domtransept van Utrecht 
herkend hebben? Als we 
de uitvergroting naast 
de kaart leggen, met het 
zicht op de Dom vanuit 

het noorden, zien we de 
overeenkomst in het pro
fiel uitstekend. Ook de St. 
Servaaskerk in Maastricht 
[3] IS direct herkenbaar 
achter de kaasschaaf, 
dankzij het torenprofiel 
op de vergroting en de 
duidelijke overeenkomst 
met de kaart. Deze monu
menten worden zo goed 
als een landmark gebruikt, 
om het profiel van Neder-

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.ni
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land goed te schetsen. 
Bruggen zijn pnma ver
tegenwoordigd in deze 
reeks. Het eenvoudigst 
is de Zeelandbrug te her
kennen, achter de worst 
[4]; zie ook de maximum
kaart. Dit geldt ook voor 
de Magere brug in Am
sterdam [5], met een ge
zicht op de brug over de 
Amstel op de maximum
kaart. Het mooist oogt 

toch de hefbrug over de 
Koningshaven in Rotter
dam. De zegel toont links 
van het Gildeglas nog de 
Euromast en de moeilijk 
herkenbare Kunsthal 
[7]. Op maximumkaart 
zijn zowel 'de Hef' als de 
Euromast aanwezig. Aan 
Rotterdam is trouwens 
nog een tweede zegel 
gewijd, met rechts van de 
spaarlamp de Van Nelle

fabriek. Met het blote oog 
is dat echter onherken
baar en pas na sterke 
vergroting komt het 
profiel tevoorschijn, met 
links het fabrieksgebouw 
en rechts de schoorsteen. 
Zelfs de naam op het dak 
is aanwezig, als we goed 
kijken! Het profiel ken
nen we natuurlijk al van 
de Zomerzegel van 1955; 
zie de maximumkaart. 

Denkend aan Nederland 
kunnen windmolens na
tuurlijk niet ontbreken en 
op drie zegels zijn ze dan 
ook aanwezig. Naar ver
luidt betreft het molens 
uit Zaandam. De molens 
links en rechts naast 
de Fluitketel [8] lijken 
inderdaad traceerbaar. 
Op de maximumkaart van 
een van de Vakantiezegels 
uit 1996 treffen we een 

sterk gelijkend profiel 
aan met deze molens 
van de Zaanse Schans. 
De overeenkomst met de 
eerste en de derde molen 
van links afgezien is tref
fend. De molen links op 
de zegel zou in dat geval 
de molen 'De Kat' zijn, 
terwijl we rechts de open 
houtzaagmolen (Paltrok
molen) 'De gekroonde 
Poelenburg' zien. 
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HEF HET GLAS 
OP HERGE 

Bedenker 'klare lijn' inspireerde velen na hem 
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 

Over George Remi's jeugd zijn niet 
veel bijzonderheden te melden Hij 
zou die levensfase later zelf type
ren als een 'grijze penode' Daar 
komt verandering in als hij naar de 
katholieke middelbare school gaat 
Remi wordt lid van de padvinders-
dub van zijn school {ajbeelding 2) 
In het padvindersblaadje w/orden 
voor het eerst tekeningen van hem 
gepubliceerd en ook het landelijke 
padvindersblad plaatst zijn teke
ningen 
In 1924 signeert Remi voor het 
eerst met Hergé, een nom-de-
plume die is afgeleid was van het 
spiegelbeeld van zijn initialen, 

Op 22 mei 1907 zag Georges Prosper Remi het 

levenslicht in Brussel. Weinigen kennen deze naam, 

maar des te groter is de faam van zijn alter ego, Hergé 

(zie afbeelding / ) . Jeffrey Groeneveld vertelt het 

levensverhaal van de wereldberoemde striptekenaar. 

C R Twee jaar later volgt de publi
catie van zijn allereerste stnp, m 
het blad Le Boy-Scout Beige 'De 
avonturen van Totor' Deze strip 
kunnen we beschouwen als de 
voorloper van Kuifje 

KATHOLIEKE REPORTER 
Hergé werkt op dat moment al 
voor de Brusselse krant Le vmg-
tième siècle Hij krijgt er de verant
woordelijkheid voor de jeugdbij-
lage Op verzoek van de directeur 

van de krant denkt hij na over een 
stnp waann een jonge katholieke 
reporter, die overal ter wereld het 
kwaad bestrijdt, de hoofdrol zou 
moeten spelen Hergé creëert een 
stnpfiguur naar het model van 
zijn broer Paul, die officier is in het 
Belgische leger Kuijje en zijn hond 
Bobbie verschijnen op lojanuan 
1929 voor het eerst in de krant, 
met een avontuur dat zich in de 
Sovjetunie afspeelt De lezers zijn 
enthousiast over de stnp, mede 
vanwege de vernieuwing die Hergé 
toepast In plaats van plaatjes 
met een tekst daaronder gebruikt 
Merge tekstballonnen, zoals Ame-

Links 1 Voor één 
keer zijn de rollen 
omgedraaid Kuijje 
he^ de touwtjes in 
handen en bepaalt 
wat zijn geestelijk 
vader Hergé tekent 

Rechts 3 Katjje m de Conga 
verscheen m 1937 Het was 
een verhaal vol stereotypen 

die in latere versies enigszins 
werden aangepast Ook de 

titel werd gewijzigd in Kuijje 
inAfnka 

B E L a i a U E * B E L a i Ë 

Onder 8 Professor Zonnebloem werd 
het prototype van de verstrooide profes 
sor de geleerde debuteerde m De 
schat van Scharlaken Rackham 

Rechts 4 Voor De 
Blauwe Lotus trok 
Hergé met Tchang 

Tchongjen door 
China Het leidde tot 
een stijlbreuk die het 
werk van Hergé ten 

goede kwam 

Onder 9 Edgar P 
Jacobs haagrote 

invloed op Hergé en 
diens werk 



rikaanse stripmakers dat doen. 
Opvallend is zijn manier van teke
nen. In dit vroege werk is nog niet 
de later zo beroemde 'klare lijn' 
te herkennen, maar tekent Hergé 
veel ruwer, geheel in de stijl van 
zijn Amerikaanse collega s. 

DETAIL 
Het succes van het eerste verhaal 
leidt tot nieuwe verhalen, die 
zich afspelen in Amerika, Congo 
(afieelding 3) en Egypte. Wie de 
eerste avonturen van Kuifje ver
gelijkt met het latere werk, komt 
tot de conclusie dat ze niet tot het 
beste uit het oeuvre van Hergé 
behoren. Ze zitten vol stereotypen 
en de verhaallijnen zijn niet sterk. 
Met het Kuifjeavontuur dat zich 
in China afspeelt, slaat Hergé 
een andere weg in. Hij laat zich 
door een Chinese student door 
China rondleiden en dat vindt zijn 
weerslag in het werk De Blauwe 
Lotus, dat volgens sommigen het 
beste Kuifjeverhaal is (aßieelding 
4). Er zit een duidelijke lijn in, de 
tekeningen zijn heel zorgvuldig 
en met oog voor detail gemaakt 
en verwijzingen naar de actualiteit 
van die dagen spreken de lezers 
zeer aan. De boodschap van het 
verhaal is sterk antikolonialistisch. 

wat Hergé op scherpe kritiek komt 
te staan. Hij laat zich echter niet 
uit het veld slaan en de verhalen 
die volgen, laten zien dat Hergé de 
ingeslagen weg heeft voortgezet. 
Naast Kuifje komen er ook andere 
creaties uit zijn tekenpen. In 1930 
verschijnen de eerste afleveringen 
van Quick en Flupke (afbeelding 5) 
en in 1936 beginnen de avonturen 
van Jo, Suus enjocko, maar deze 
zijn lang niet zo populair als de 
Kuifjeverhalen. 

OORLOGSJAREN 
In de Tweede Wereldoorlog krijgt 
de krant waar Hergé al die jaren 
voor heeft gewerkt een publicatie
verbod. Hij accepteert de opdracht 
van Le Soir (afbeelding 6), een 
doofde Duitsers gecontroleerde 
krant, om een nieuw Kuifjeverhaal 
te maken. In totaal verschijnen 
er zes verhalen tijdens de oorlog. 
Kuifje krijgt nieuwe vrienden in 
de personen van kapitein Had
doek en professor Zonnebloem 
{afoeeldingen jen 8). Er zijn ook 
andere veranderingen waarneem
baar. Door de papiertekorten krijgt 
Hergé minder ruimte om zijn 
verhalen te vertellen. Dat leidt tot 
meer grappen en actie, wat de 
verhalen zeker ten goede komt. De 

Duitse bezetting dwingt hem ook 
om controversiële onderwerpen 
uit de weg te gaan, zodat de verha
len niet meer inspelen op de actu
aliteit. In 1943 gaat Hergé samen
werken met striptekenaar Edgar 
P. Jacobs, die helpt de oude Kuifje 
verhalen te herzien voor herpubli
catie in albums [afbeeldingen g en 
10). Jacobs' invloed is zó groot dat 
Hergé besluit zich voortaan nog 
grondiger te documenteren. 

BESCHULDIGD 
De populariteit van Kuifje kan niet 
voorkomen dat Hergé na de bevrij
ding wordt gearresteerd. Hij wordt 
van collaboratie beschuldigd, wat 
gezien zijn medewerking aan een 
krant onder Duitse leiding niet 
vreemd is. Objectief gezien is er 
in zijn werk echter niets wat zijn 
arrestatie rechtvaardigt, hoewel 
in De geheimzinnige ster wel een 
misstap is waar te nemen. Een 
verenigd Europa  het is begin 
jaren '4o(!)  neemt het op tegen 
een Amerikaanse expeditie die ge
leid wordt door de joodse bankier 
Blumenstein (afbeelding n). Het 
'oorlogswerk' van Hergé is verder 
ronduit neutraal, dat van voor de 
oorlog is duidelijk antifascistisch, 
hoewel het vroege werk soms 

^ 

"^Ol^jé^ 
^cA\tJJ~. ?! ^,r r» 

Bovm: 5. Minder 
bekend dan 

Kuiße zijn Quick 
en Flupke, 

die nooit de 
populariteit van 
hun voorganger 

zouden evenaren. 

d i k i i '^^yt'\~^^f.i<',lS<^y, 

wel wat racistische stereotypen 
vertoont. Hergé krijgt een verbod 
om in kranten te publiceren. Twee 
jaar lang werkt hij met Jacobs 
aan de bewerking van Kuifjever
halen in kleur. In 1946 verschijnt 
het tijdschrift Kuifje, dankzij de 
financiële steun van verzetsman 
Raymond Leblanc. Wekelijks 
krijgen de lezers strips van hoog 
niveau voorgeschoteld, waaronder 
twee pagina's met avonturen van 
Kuifje. Nu ook vervolmaakt Hergé 
zijn tekenstijl, die zoveel navolging 
heeft gekregen. Met zijn 'klare 
lijn' is hij het voorbeeld van een 
paar generaties tekenaars na hem. 
Deze tekentechniek kenmerkt zich 
door het gebruik van duidelijke 
zwarte lijnen, die overal even dik 
zijn. Er wordt gebruik gemaakt van 
heldere kleuren en de personages 
figureren tegen een realistische 
achtergrond. De term 'klare lijn' 
voor deze manier van tekenen 
werd overigens bedacht door de 
Nederlandse striptekenaar Joost 
Swarte, die in de voetsporen van 
Hergé trad (afbeelding u). 

ASSISTENTEN 
De ervaringen van vlak na de 
bevrijding en de verantwoordelijk
heid voor het weekblad eisen hun 

Rechts: 7. Kapitein Haddock, de 
zeeman die de geneugten van alco

hol maar al te goed kent, heefi met 
zijn vocabulaire de (Nederlandse) 

taal verrijkt. Wje kent niet zijn 
'duizend bommen en granaten"^ 

ßnttes' fiJycfj/opet' hrétites' 

^^LJ '

Wti I t i If l fs üï I I 

6 Creatief gezien was Hergé's tijd bij 'Le Soir' heel vrucht

baar, politiek gezien bracht het hem in grote problemen. 

Onder 10. Omdat Hergé bleef weiseren de naam van zijn 
collega Jacobs te vermeiden, verbrm de laatste de samenwerking. 
Wel publiceerde Jacobs zijn stnp Blake and Mortimer in Kuifje. 

Boven: n. Het album 'De geheimzinnige 
ster' is wel gebruikt om te bewijzen dat 
Hergé fout' was tijdens de oorlog Het 

scenano is inderdaad niet gelukkig gekozen. 

Rechts: 12. Stnppostzegels van Joost 
Swarte, getekend in Hergé's kenmerkende 

stijl van de 'klare lm'. 
^yc»ciLxyi< yEicruy» 
■'%00'^^' r^j>^^^ j \ ^ ^ .n_^.yv ' 



tol Het wordt Hergé allemaal 
teveel In 1950 worden de Studios 
Hergé opgencht om de werkdruk 
te verminderen Herge bedenkt 
voortaan het scenario van de 
verhalen, tekent de personages, 
maar assistenten zorgen voor de 
decors, de achtergronden van de 
tekeningen 
Onderzijn medewerkers is Bob 
de Moor (afbeelding 13), die onder 
andere de indrukwekkende maan
landschappen voor zijn rekening 
neemt in Mannen op de Maan 
(afoeeldingen 74,15 en i6) 
In de jaren '50 en '60 verschijnen 
verschillende nieuwe Kuifje-verha
len, maar Hergé zelf tekent steeds 
minder en dat heeft een negatieve 

3S0 

KUir JE IN DE METRO 

Sinds 1988 IS in het Brusselse me
trostation Stokkel een l<unstwerk 
te zien dat bestaat uit twee bas-
reliefs van elk 135 meter lang De 
muren langs het stationsperron 
geven meer dan 140 figuren weer 
uit de Kui^e-albums. De scenes 
zijn levensgroot uitgevoerd en 
naast elkaar geplaatst De schet
sen voor het kunstwerk werden 
door Herge zelf vervaardigd, maar 
hl] kon geen getuige meer zijn van 
de reaüsatie van het loinstwerk. 
De figuren werden uitgewerkt 
door Studios Her̂ e 

Links 13 Bob de Moor werkte met alleen ak 
assistent bij Studios Hergé maar creëerde ook 
zijn eigen stripfiguren zoals Con de scheepsjon 
gen wiens avonturen ook in hei weekblad Kuifje 
verschenen 

Drie stnpgrootheden in 7944 bij elkaar Edgar 
P Jacobs (links) en Georges Remi (rechts) 

flankeren Jacques van Melkebeke 

invloed op de kwaliteit van de 
verhalen 
In 1975 komt het laatste Kuifje-ver
haal uit, Kuijje en de Picaro's De 
vijftigste verjaardag van de strip
held in 1979 wordt groots gevierd, 
Hergé is dan al ernstig ziek (afbeel
ding 77) 
HIJ werkt nog wel aan een nieuw 
Kuifje-verhaal, maar als Hergé op 3 
maart 1983 overlijdt, is dat album, 
'Kuifje en de Alfa-Kunst', nog lang 
met voltooid (afbeelding iS) 

GROTE MEESTER 
Anno 2007 IS Kuifje onverminderd 
populair De 'klare lijn' die Hergé 
introduceerde om de minder 
goede kanten van zijn techniek 
te maskeren, wordt nog steeds 
nagevolgd De humor en satire in 
de verhalen worden nog immer 
op hun waarde geschat, terwijl de 
minder prettige kanten uit met 
name de eerste verhalen, zoals al
lerlei stereotypen, Hergé vergeven 
worden 
Op een Belgisch Postogram heffen 
creaties van Hergé - Kuifje, Bobbie, 
Nestor, Kapitein Haddock, profes
sor Zonnebloem, Jansen en Jans
sen en Bianca Castafiore het glas 
(afbeelding 79) 
Het kan met anders of zij doen dat 
ter ere van de grote meester, hun 
geestelijk vader, Georges Prosper 
Remi, alias Hergé 

i H H ^ OPTM^ 
14 16 \'/ernher von Brauns Vis stonden model voor de raket d\e Kuifje begin 

jaren ^o naar de maan bracht De twee maanalbums spreken tot de verbeelding van 
zegeiontwerpers Nederland en België gebruikten ze voor een hommoge aan Hergé en 

Kuifje In het stnpmuseum te Brussel is de echte raket van Kuijje te bewonderen 

Rechts 17 Kuifje ziet Abraham 
in 7979 en dat wordt gevierd met 

tal van festiviteiten Een mooie 
gelegenheid om de eerste Kuiße 

postzegel uit te geven 

Onder i8 Na Hergé s dood 
verschijnt het onvoltooide 
olbum Kuifje en de Alfa kunst 
Het bevat tekeningen en sehet 
sen die Hergé voor een nieuw 
verhaal hod gemaakt 

m*éMk^fsm~m^^^mmMf^ W\m%1l^ll0lf. 

Onder 19 Kuif e en zijn vnenden heffen het glas In 
dit jubileumjaar wordt op ruime schaal aandacht 

besteed aan Hergé en zijn werk Op 22 mei geeß de 
Belgische Post een serie postzegels uit met de kaften 

van alle Kuifje albums (zie de voorpagina van dit 
nummer van Filatelie) 



Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 1 en 2 juni 2007 
haar 150® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz 

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

Bezoek nu ook onze webwinkel www.bpveiiing.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

mailto:info@brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.bpveiiing.nl
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/austusnummer 
2007 (verschijnt medio 
augustus 2007) moeten 
uiterlijk op i juni 2007 in 
het bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', Klipper 2, 
1276 BP Huizen of per e-mail 
(philatelie®)tip.nl). 

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 kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no
taris worden gehouden. 

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

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 ver
wijderde evenementen - eerst 
even met de organisatoren 
te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

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 
envoordrukalbumbladen. '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.i;ogels29(3)chello.nl 
10 en II november: 
Amsterdam. Amsterdam 2007, 
postzegeltentoonstelling 
georganiseerd door de Dag 
van de Postzegel Amsterdam. 
Huygens College, 2e Con-
stantijn Huygensstraat^i. 
Categorieën 2 en 3, met een
kader-, jeugdklasse en pro-
pagandainzendingen. Ook 
inzendingen op voordrukal-

bumbladen/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 l.C.van der Bijl, 
telefoon 020-4974024 of bij 
de heer M.M. Kleij, email 
martinus6i@hetnet.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-mail 
j.cnh.schalks(ä)planct.nl 
23, 24 en 25 november: 
Veldhoven. Luchtpostten
toonstelling in samenwer
king met Kempenjila 2007 ter 
gelegenheid van de 46ste 
Dag van de Aerofilatelie met 
als thema '1937: luchtpost 
naar Indië per regelmatige 
DC3-dienst'. Tentoonstel
ling in de categorieën 2 en 3, 
open klasse en propaganda. 
Sporthal Kempen Campus. 

Openingstijden: onbe
kend. Aanmeldingen voor 
deelname aan deze expositie 
moeten voor 20 juni 2007 
zijn ingeleverd. Inlichtingen: 
Secretaris 'De Vliegende 
Hollander', De Kolk 13, 
3931 WN Woudenberg, 
telefoon 033-2858424. Zie 
ook www.de-vlwgende-
holIander.com 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

12 mei: 
Dronten. De Open Hof, 
Copernicuslaan (t.o. bussta
tion), 13.30-16.30. Telefoon 
0321-314305. 
Hengelo. Frans op den Bult, 
Hengelosestraat 6, tijden 
onbekend. Telefoon 0547-
272249. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3993, 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. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6, 9.30-13. Telefoon 
0297-289322. 
Woerden. Al-Band, jilatelis-
tische contactgroep Islamitische 

Wereld. Excelsior, Singel 45A, 
9.30-15. Telefoon 0348-
418770. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
io-i6. Telefoon 06-
54344840. 
13 mei: 
Amsterdam. ROC, Jan Toor-
opstraat 99,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Anna-Paulowna. Centrum 
Veerbrug, Sportlaan 21, 9.30-
13. Telefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-College, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Echt. Sint Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 10-13. 
18 mei: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen-
laan, 14-16. 
19 mei: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
48,13.30-17. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3993, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
20 mei: 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-3271979. 
Kerkrade-Holz. Cathari-
nahoes, Lambertistraat 12, 
14-16.30. Telefoon 045-
5415088. 
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. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 
21 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
de Bruineweg 272, ig.30-22. 
Telefoon 024-3974654. 
26 mei: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Enkhuizen. IJsselzand, 
Anjerstraat i, 13-17. Telefoon 
0228-513450. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Telefoon 0475-321179. 
27 mei: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar-
Noord, Arubastraat 6, 9-12. 
Telefoon 0227-542286. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Telefoon 020-6009922. 
28 mei: 
Nieuwegein. Het Veerhuis, 
Nijenmonde 4,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
2 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
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, 
Bilderdijkhofi, 10-15. Tele
foon 0297-525556. 
3 juni: 
Helmond. De Kamenij, 
Jeroen Boschstraat 19,10-15. 
Telefoon 0492-518241. 

^föy 
Bijna duizend pagina's op één schijfje: dat biedt de 
nieuwe cd-rom van Filatelie, 'Jaargang 2006'. Alle 
artikelen en rubrieken van het afgelopen jaar zijn 
er op verzameld, samen met alle advertenties die in 
dezelfde jaargang werden geplaatst. Als dat geen 
bron van informatie is... En wat nog mooier is: de 
cd-rom kost maar een tientje. Maak dat bedrag over 
op Postbankrekening 706968 ten name van de pen

ningmeester van Stichting Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. De cd-rom wordt na enige tijd 
thuisgestuurd. Van de jaargangen 2004 en 2005 zijn 
ook nog exemplaren voorradig; ook deze cd-rom's 
kosten slechts tien euro per stuk. Vergeet niet om, 
als u geld overmaakt, de gewenste jaargangen en 
uw adres te vermelden, ook als u gebruik maakt van 
Girotel of MijnPostbank.nll 

mailto:martinus6i@hetnet.nl
http://www.de-vlwgendeholIander.com
http://www.de-vlwgendeholIander.com


9 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg30,1316.30. 
Telefoon 0334943220. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0615224937. 
Nieuwegein. 'tVeerhuis, Nij
enmonde 4,1016. Telefoon 
0334943265. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
1016. Telefoon 06
54344840. 
10 juni: 
Boxtel. VmboCoIIege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 1013. 
16 juni: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
48,13.3017. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
17 juni: 
KerkradeHolz. Cathari
nahoes, Lambertistraat 12, 
1416.30. Telefoon 045
5415088. 
21 juni: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,1922. Telefoon 0167
563887. 
23 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
24 juni: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, ioi6. 
Telefoon 0206009922. 
25 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
deBruïneweg272,19.3022. 
Telefoon 0243974654. 
30 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
Katwijk aan de Rijn. De 
Wiek, Fresiastraat 12,1016. 
Telefoon 0714027446. 

POSTZEGELVEILINGEN 
18 en ig mei: 
Nieuwegein. MPO, Indu
strieweg 29, 3401 MA IJssel
stein, telefoon 0306063944, 
fax 0306019895, email 
Deilm^^mpo.nl, website www. 
mpo.nl 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

21 juni: 
Zomerbomen; twee verschillen
de postzegels in velletje met 
10 postzegels van 44 cent. 
11 september: 

200 jaor Predikoat Koninklijk; 
velletje met i postzegel van 
6.45 euro. 

W\]z\gmgm uoorbfhouden 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 1017 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
1217 uur; 
Op maandagen, op 25 
december en op i januari 
gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen 6 euro. 
65plussers 5 euro. 
4 t/m i2jarigen 3 euro. 
CJP 4 euro 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse
umkaart gratis 
Groepen groter dan tien 
personen 5 euro p.p. 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar
den te bestuderen. Voor 
onderzoek in de collectie 
postwaarden kunt u terecht 
op de volgende data: 

II mei 2007 
8 juni 2007. 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan mcrkelens(a)muscom.nl of 
hudi;cen(5)muscom.nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het Mu
seum voor Communicatie is 
na telefonische afspraak met 
mevrouw Spiekman (070
3307570, in de ochtend) te 
raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de 
site van de NBFV (uiujui.nbjv. 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheekzegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheck(3)nbji).orfl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL k.verhulst@orange.nl 

Nieuwe 'pictorale' stempels 
Nu er geen beursenveloppen 
meer worden uitgegeven 
door TNTPost, verschijnen 
er jaarlijks nog minder bij
zondere 'pictorale' stempels. 
Dat is een ontwikkeling die 
valt te betreuren. Ik denk dat 
Nederland wat dat betreft 
achterloopt op andere 
landen. Let maar eens op 
onze ooster en zuiderburen: 
daar verschijnen best veel 
bijzondere stempels. Toch 
kan ik deze maand weer 
een aantal afbeeldingen van 
nieuwe stempels tonen. Post
zegelverenigingen kunnen 
nog steeds een stempel laten 
ontwerpen en er verschijnen 
ook nog steeds eerstevlucht
stempels. 

Ter gelegenheid van het 
jubileum '600 jaar stadsrech
ten in Leerdam' verscheen 
een bijzonder stempel op 13 
april. Het gebruik van het 
stempel viel samen met de 
uitgifte van Mooi Nederland, 
Leerdam. In het stempel zien 
we een deel van een fles en 
van een glas. Dat heeft te 
maken met de 'glasstad' die 
Leerdam is. 

o 
•^«^1 

.^ 
^ / \ 

^ I 
■tt 

i . 

(Ö 

''^ 
% 

b 
s < 
\ u 

J f~ 

'\ °01 

3 

i 

0 
0 

Kl 

v ^ 

Voor de Dag van de Jeugdfila
telie 2007, die op 28 april jl. 
tijdens Dcltofila in Sommels
dijk werd gehouden, is een 
stempel gemaakt met een 
druppel water als afbeelding. 
Toepasselijk, want Deltajila 
had als thema 'water'. 
In het Dcltofilastempel zelf is 
een schematisch beeld van de 
delta te zien en een zeevogel. 
Deltajila werd gehouden op 
27, 28 en 29 april. 

U kunt een afdruk krijgen 

.,»\.eUe A/, 

• 27 t/rtv 

van de drie hiervoor ge
noemde stempels door uoor 1 
juni poststukken naar de TNT 
CollectClub te sturen. U kunt 
de stukken, die gefrankeerd 
moeten zijn met geldige 
Nederlandse postzegels, 
naar dit adres zenden: TNT 
CollectClub, Postbus 30051, 
9700 RN Groningen. De 
poststukken moet u van een 
adres voorzien. Mocht u geen 
adres op de stukken willen 
aanbrengen, dan dient u een 
gefrankeerde retourenvelop 
bij te sluiten. Geeft u duide
lijk aan wel stempel u wenst! 

Eerstevluchtstempel 
Op 25 maart jl. werd weer 
een eerstevluchtstempel 
gebruikt. Het stempel werd 
geplaatst op stukken die met 
KLM's eerste nonstopvlucht 
van Amsterdam naar Lima 
(Peru) meegingen. 
Meer informatie en een 
aftjeelding van een eerste
vluchtenenvelop vindt u in 
de rubriek Luchtpostnieuius 
van Hans Dekker, elders m 
dit nummer. U kunt van dit 
stempel geen afdruk krijgen 
op uw eigen poststukken. 

1« v l u c h t KLM 

15 maart 2007 

Eerste verzamelaarsstempel 
van TNTPost: Vlissingen 
In het vorige nummer van 
Filatelie kon u lezen dat 

TNT Post nieuwe dagteke
ningstempels in gebruik 
heeft genomen. Deze 
stempels worden primair 
gebruikt voor de afstempe
ling van verzendbewijzen 
en documenten en zijn niet 
speciaal ontworpen voor de 
stempeling van postzegels. 
Toch zal een vriendelijke 
medewerker van het postkan
toor als u daarom verzoekt 
vast wel een stempel plaatsen 
op uw poststuk, maar let wel: 
men is dit nietverpUcht! 

In Vlissingen werd op 
23 maart 2007 het eerste 
nieuwe verzamelaarsdag

tekeningstempel in gebruik 
genomen. Dit stempel werd 
slechts één dag gebruikt en 
wel in de Biblioservicebus 
die voor het stadhuis stond. 
De zegels 'Mooi Nederland 
Vhssingen' konden met dit 
nieuwe stempel worden 
ontwaard. 
Verzamelaars van maximum
kaarten kwamen tot de ont
dekking dat de inkt van het 
nieuwe stempel niet houdt 
op gladde ansichtkaarten: de 
inkt is er zó vanaf te vegen. 
TNTPost zoekt nog naar een 
oplossing voor dit probleem. 

De verzamelaarstempels 
zijn te herkennen aan het 
ontbreken van de straatnaam 
in het stempel. In dit geval 
was dan ook alleen de plaats
naam Vlissingen te lezen. 
Normaliter tonen de nieuwe 
stempels een plaatsnaam en 
een straatnaam. 

Netjes in de rij bij de Bibliobus aspirantkopers van 'Mooi Nederland Vlissingen'. 

Burgermoedcr Anneke iian Dokuon Weele (rechts) plaatst het uerzamelaarsstempel. 

http://mpo.nl
http://www.muscom.nl
mailto:k.verhulst@orange.nl
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Deze aflevering 

ledere verzamelaar vindt op den duur, vaak met wat vallen en 
opstaan, zijn eigen weg in de wereld van de filatelie. Hij legt 
contacten met medeverzamelaars, wordt wellicht lid van een 
vereniging en zal, als hij een behoorlijke collectie wil opbouwen, 
ook een relatie met de postzegelhandel moeten opbouwen. 
De erkende vakhandelaar vormt een zeer belangrijke rol bij de 
distributie van klassieke, moderne en de nieuwste postzegels 
Daarnaast biedt hij (of zij) een keur aan benodigdheden, van 
pincet tot fosforlamp en van insteekboek tot watermerkzoeker. 
Bovendien kan de verzamelaar gebruik maken van de ervaring 
en de vakkennis, die tijdens de vaak lange loopbaan is opgedaan 
Een goede relatie met een of meerdere van onze leden zal het 
plezier in uw hobby vergroten en de kans op teleurstellingen 
minimaliseren. In deze aflevering een inventarisatie van wat een 
lid van de NVPH zoal voor u kan betekenen. 

De toegevoegde >vaarde van de 
erkende postzegelhandel. 
Wie zonder gids op onbelcend terrein gaat 
wandelen, loopt een grote leans te verdwalen. 

We hebben het uiteraard niet over een wandeling door het 
Vondelpark Wie gaat tennissen zonder les te nemen, zal slechts bij 
toeval een goede slag ontwikkelen En wie van plan is postzegels 
te gaan verzamelen zal eerst moeten inventariseren wat er allemaal 
in de veelzijdige wereld van de filatelie te beleven en te koop is. 
Een goede begeleiding is ook hier een eerste vereiste 

'Een netwerk van contacten 
om zelfs het meest schaarse 

materiaal op te sporen' 

Adviseur /Vraagbaak 
Of onze leden nu opereren vanuit een winkel, via internet, als 
verzend- of veilinghuis (combinaties van deze mogelijkheden komen 
ook voor), in principe staan zij altijd voor u klaar om u van advies 
te dienen. Of u een aankomend verzamelaar bent of een door
gewinterde filatelist, maakt daarbij niet uit. Wat wilt u gaan 
verzamelen? Hoe zet u de collectie op en wat voor albums gaat u 
daarbij gebruiken^ Welke literatuur is er van uw verzamelgebied 

voorhanden? Hoe brengt u uw collectie op een hoger plan? Gaat u 
zich verder specialiseren of neemt u er een verzamelgebied bij? 
Veel van deze vragen zult u uiteindelijk zelf moeten beantwoorden. 
Toch zullen de adviezen van de NVPH-handelaar de kans op een 
goede en verantwoorde beslissing aanmerkelijk vergroten. Ook is 
hij goed in staat om aan de hand van uw beschikbare budget in 
te schatten of u ooit een mooie collectie van het door u gekozen 
verzamelgebied op kunt bouwen. Extreem gesteld: Met een budget 
van honderd euro per maand hoeft u zich niet te wagen aan de 
Kantonzegels van Zwitserland, terwijl u met de helft van dit bedrag 
van tal van gebieden wel een mooie collectie op kunt bouwen. 

Naast leverancier is het NVPH-lid ook adviseur, begeleider, kwaliteitsbewaker, 
collega-verzamelaar en handelspartner 

Leverancier/Speurneus 
Als uw wensen op filatelistisch gebied eenmaal bekend zijn, 
kunt u uw postzegelhonger in eerste instantie stillen met de 
zegels uit de voorraad van de NVPH-handelaar Mochten de 
mogelijkheden daarvan uitgeput raken, dan heeft hij een 
netwerk van contacten beschikbaar om zelfs het meest 
schaarse materiaal voor u op te sporen Omdat de 



postzegeihondel zich in de regel steeds verder 
specialiseert is het verstandig om, afhankelijk van uw 
verzamelgebied, vooraf een keuze te maken met wie u het 
best in zee kunt gaan. Als u Engelse Koloniën verzamelt of 
wilt gaan verzamelen heeft het geen zin om contact te zoeken 
met een Scandinavië-specialist en andersom. 

Waakhond/Keurmeester 
Zeker als het gaat om duurdere zegels is het belangrijk om te 
weten, dat deze echt en in de omschreven staat zijn. Het verschil 
in waarde tussen een postfrisse zegel en een ogenschijnlijk 

postfris zegel, met bijvoorbeeld een afgehaalde plakker, kan 
factor vijf of tien bedragen. De NVPH-handelaar garandeert de 
echtheid en correcte staat van wat hij u verkoopt Deze kunt u 
bovendien laten bevestigen door, tegen een redelijke vergoeding, 
bij onze vereniging een fotocertificaat aan te vragen. Mocht u uw 
collectie ooit willen verkopen, dan zal dit veel gemakkelijker 
gaan, als de betere stukken voorzien zijn van een certificaat. 
De kosten van de certificering zullen ongetwijfeld door de 
meeropbrengst worden gecompenseerd. 

Vr iend/Medeverzamelaar 
Op den duur leiden contacten met postzegelhandelaren vaak tot 
goede of zelfs vriendschappelijke relaties Dit komt mede omdat 
veel handelaren zelf ook verzamelen. Net als u vinden ze het leuk 
om met medeverzamelaars van gedachten te wisselen, kennis op 
te doen en te delen. 

Handelspartner 
En dan komt misschien het moment dat u uw collectie, of een deel 
daarvan, wilt verkopen Zeker als deze de moeite waard is, kon 
het om behoorlijke bedragen gaan Hoewel het beleggingsmotief 
bij de meeste verzamelaars - gelukkig - geen belangrijke rol speelt, 
wilt u bij verkoop graag toch een redelijke prijs voor u postzegels 
ontvangen. Hoewel wij hopen dat u tot in lengte van jaren uw 
plezier in uw hobby behoudt kan de erkende vakhandel ook in dit 
proces een belangrijke rol voor u vervullen. 

Conclusie 
Het dienstenpakket van de erkende vakhandel blijft zeker niet 
beperkt tot het in een zakje stoppen en afrekenen van uw aankopen. 
De kans is groot, dat u dit al lang weet, en u met een of meerdere 
van onze leden een goede relatie heeft opgebouwd. Mocht dit 
nog niet het geval zijn, dan wordt het misschien tijd dat u zich 
eens vrijblijvend oriënteert. Stap eens een winkel van een van 
onze leden binnen, surf naar www nvph nl of bezoek een grote 
postzegelshow, zoals de Postex in Apeldoorn (in oktober) of de 
Filateliebeurs in Nieuw-Loosdrecht (in januari). Tien tegen één, 
dat uw hobby er een nieuwe dimensie bij krijgt. 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon. 070-347 38 49 

E-mail info@nvph.nl 
Intemet. VWWV.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl


BUITENLANDSE BLADEN: GERARD GEERTS 
NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: DAAN KOELEWIJN 

links: Feldpost-Stempel (07.6.44), 

BUITENUNDSE BUDEN 

Een onbekende locatie 
Met het begin van de 
Tweede Wereldoorlog, in 
september 1939, trad in 
Duitsland de postcensuur 
in werking van het Ober
kommando der Wehrmacht 
op post van en naar het 
buitenland. De benaming 
voor zo'n censuurkantoor 
was Auslandbnefpruf-
stellc, kortweg ABP. De 
eerste ABP's hielden zich 
primair bezig met het 
censureren van het brief
verkeer met het neutrale 
buitenland. Met landen 
aan wie Duitsland de 
oorlog verklaarde, werd 
het briefverkeer gestaakt. 
De personeelsbezet
ting per ABP varieerde 
sterk. Vrouwen waren 
doorgaans heel sterk 
vertegenwoordigd. In de 
ABP in Berlijn werkten 
2.000 vrouwen tegen 
circa i.ooo mannen. 
Mannen werden geacht 
in militaire dienst te zijn. 
Vrouwen, voor zover ze 
niet werden opgeroepen 
als Helfermnen der Wehr
macht - zoals Helga (Kim 
Hartman) in de tv-serie 
'Allo 'Allo - deden onder 
andere dienst in de ABP's. 
Vrouwen met kennis van 
vreemde talen hadden de 
voorkeur. In 1940 werd 
het aantal ABP's sterk 
uitgebreid (onder andere 
Kopenhagen, Oslo en 
Bordeaux). In het archief 
van de Duitse Reichsuersi-
cherun^sanstalt heeft men 

o onlangs de correspon-
° dentie ontdekt van een 
- zekere juffrouw H. v. K., 
s gericht aan haar moeder 
^ in Oldenburg. Dat leidde 
i tot diverse ontdekkingen 
2 op postaal gebied. Zij 
= werd vanuit Berlijn over-
^ geplaatst naar de ABP in 
hk Bordeaux. Daar werd de 

post gecensureerd naar 
het onbezette deel van 
Frankrijk en vanaf medio 
1942 ook die naar en van 
het Iberisch schiereiland. 

ifchts ccnsuurstempcl Wehrmacht 

In het censuurstempel 
stond een kleine 'y' als 
merkteken. In december 
1943 werd de complete 
ABP overgeplaatst naar 
Nancy. Uit de gevonden 
correspondentie bleek, 
dat de ABP al vrij snel 
werd verplaatst naar 
Metz. In augustus 1944 
kwam daar het personeel 
van de ABP Lyon bij. Dat 
was kort na de geallieerde 
landingen (15 augustus 
1944) in Zuid-Frankrijk. 
Op de censuurstroken 
kwam vanaf nu, naast de 
'y', ook de 'n' voor. Vanuit 
Metz schreef zij haar 
moeder op 6 juni 1944 
(stempel 7 juni 1944) een 
brief Van Metz werd zij 
kort daarna overgeplaatst 
naar kasteel Homberg 
bij Haslach in het Zwarte 
Woud. Die locatie was fi
latelisten tot nu toe onbe
kend. Op het stempel op 
de censuurstroken staat 
de tekst: Zensurstelle Y. 
Men censureerde er onder 
meer post aan Ameri
kaanse krijgsgevangenen. 
De Franse inlichtingen
dienst kwam dit ABP vrij 
snel op het spoor. Enkele 
luchtaanvallen waren het 
gevolg en hadden succes. 
In haar laatste veldpost-
brief van 12 februari 1945 
schrijft zij hierover: 'Het 
gehele personeel moest 
slapen in één zaal met 
slechts een dun laagje 
stro op de vloer. En ik kan 
me nergens wassen'. Over 
haar verdere lot is niets 
bekend. (Werner Lenz: 
Die deutsche 'Abwehr' liest mit 
in Briefmarken Spiegel, 
nummer 11 van november 
2006). 

Zegels op de bodem 
In Londen werd op 
3 november 2006, in 
aanwezigheid van de 
Duke of Edinburgh, de 
vijfhonderste verjaardag 
gevierd van de ontdek
king van het minuscule 
eiland Tristan da Cunha, 
gelegen in het zuidelijk 

deel van Atlantische Oce
aan. Het eilandje wordt 
in feite gevormd door de 
top van een vulkaan die 
vanaf de zeebodem zo'n 
zesduizend meter om
hoog is gegroeid. In 1961 
woonden er op Tristan 
da Cunha circa driehon
derd mensen. Tijdens het 
diner in Londen werd een 
interessante onthulling 
gedaan. Nadat de vulkaan 
al sedert 6 augustus 
1961 inwendig flink had 
gerommeld, kwam het op 
10 oktober igöi om 01.50 
v.m. tot een uitbarsting. 
De lava werd met veel 
geweld uitgestoten, op 
nauwelijks 350 meter 
van de dichtstbijzijnde 
huizen. De toestand werd 
zo kritiek, dat Colonial Ad
ministrator Peter Wheeler 
opdracht gaf het eiland 
met spoed te verlaten. 
Met kleine boten vertrok 
men naar Nightingale-
eiland, op zo'n 20 mijl 
afstand, om vandaar het 
verloop van de gebeur
tenissen af te wachten. 
Onderwijl waren schepen 
op weg naar het eiland; zij 
hadden de noodoproepen 
ontvangen. Op 11 oktober 
1961 arriveerde het Neder
landse lijnschip Tjisa-
dane van de Koninklijke 
Java-China Paketvaart Mij. 
De bewoners werden ver
plicht aan boord te gaan 
en op de i6de daaropvol
gend werden zij opgevan
gen in Kaapstad. 
Genoemde Peter Wheeler, 
die ook optrad als post
meester, besloot voor hij 
aan boord ging de zojuist 
ontvangen voorraad 
nieuwe postzegels (de op 
15 april 1961 uitgegeven 
Marine Life definitiues) in 
zee te werpen. Let wel: de 
desbetreffende postzegels 
werden zowel uitgegeven 
in Engelse valuta als in 

STAl^ 
DA 

Clil^HA 

Zuid-Afrikaanse. Van 
de laatste partij werd de 
gehele voorraadkast on
derweg naar de Tjisadane 
overboord gezet. Omdat 
de kast aanvankelijk niet 
wilde zinken, schoot 
Wheeler er zijn pistool op 
leeg. De postfrisse zegels, 
met een nominale waarde 
van tenminste £ 12.000.-, 
rusten nu op de zeebo
dem. Wheeler redde als 
enige de vercijferappara-
tuur met de geheime co
des, waarmede hij contact 
onderhield met het Britse 
ministerie van Kolonien. 
Eenmaal in Engeland 
aangekomen, konden de 
eilanders hun draai niet 
vinden. In 1962 voerde de 
Royal Society een verken
ningstocht uit op het 
eiland. Elf jongelui bleven 
in Engeland achter. Eind 
1963 waren de overigen 
terug op het eiland. (Peter 
Jennings: Thousands of 
Pounds worth of stamps 
ot the bottom of the South 
Atlantic in Gibbons Stamp 
Monthly, januari 2007). 

Ons dagelijkse water 
Water vervult in veel 
godsdiensten en mytho
logieën een voorname rol; 
denk bijvoorbeeld aan de 
doop met water, die de 
erfzonde zou wegnemen. 
Antoine Orani volgt de 
geschiedenis van het 
water door de eeuwen 
heen. De Grieken kenden 
Hygiea, de godin van de 
gezondheid; daarvan 
is ons woord hygiene 
afgeleid. De Romeinen 

Rand-waardm. ouerboord gezet 

Dethermeti in Heerlen. 

bouwden de eerste baden, 
aanvankelijk bestemd om 
gymnasten, na hun licha
melijke inspanningen, in 
staat te stellen om te ba
den. Tijdens de Romeinse 
bezetting van ons land 
bouwden zij onder andere 
baden (Thermen) in Heer
len. Aanvankelijk waren 
die alleen toegankelijk 
voor mannen, later ook 
voor vrouwen. Men ont
moette er elkaar en men 
genoot er van het verblijf 
In latere eeuwen vervielen 

Sip Well l'zmgbron'), Botswana. 

de baden tot plaatsen van 
prostitutie, waar men vrij 
eenvoudig een of andere 
ziekte kon oplopen. Mede 
onder druk van de kerk 
verdwenen zij vrijwel 
geheel. Het 'droge toilet' 
kwam ervoor in de plaats. 
Men wisselde enkel van 
kleding. Water zou slecht 
zijn voor het lichaam. 
Geurige oliën moesten 
er tot ver in de negen
tiende eeuw voor zorgen 
dat men althans fris 
rook. Kruiden vervulden 
dezelfde rol bij vlees dat 
de houdbaarheidsda
tum had overschreden. 
Orani's verhaal, dat via 
het wekelijkse 'bad' op 
het platteland, via de 
eerste baden in huizen, de 
aansluiting op de water
leiding en het gebruik van 
geisers naar de uitvinding 
van de wasmachine loopt, 
is zorgvuldig voorzien 
van de juiste jaartallen en 
is rijkelijk geïllustreerd. 
In onze dagen haalt water 
bijna dagelijks de krant. 
Geen wonder, dat Orani 
op Washington 2006 werd 
beloond met een gouden 
medaille. (A. Orani: L'eau 
quotidienne: du plaisir o 
la propete', de la toilette d 
la santé' in La Philatelie 
frangaise, nummer 614, 
januari/februari 2007). 

Keizer zijn: geen lolletje 
Oostenrijk herdacht op 
21 november jl. het feit, 
dat keizer Franz Joseph I 
(1830-1916) negentig jaar 
geleden overleed. Met de 
dood van de keizer, die 
86 werd, kwam een einde 
aan een bewogen leven, 
waarvan 68 jaar als hoofd 
van de regering. Dat was 
geen sinecure, zoals blijkt 
uit het volgende. Oosten
rijk had, zoals ook andere 
landen in Europa , in 1848 
zijn revolutie en de roep 



naar de vorming van een 
parlementaire democra
tie. De keizerlijke familie 
moest zelfs Wenen 
ontvluchten. De jonge 
kroonprins werd meerder
jarig verklaard en belast 
met de nieuwe regering. 
De nieuwe grondwet werd 
overigens in 1851 buiten 
werking gesteld, waarmee 
alles weer als vanouds 
werd. Als keizer maakte 
Franz Joseph in 1848/49 
de Italiaanse veldtocht 
mee tegen Sardinië. Hij 
was er getuige van dat zijn 
luitenant-veldmaarschalk 
Joseph Graaf Radetzky 
von Radetz (1766-1858) 
vijfmaal als overwinnaar 
uit de strijd kwam. Die 
was op dat moment 82 
jaar oud. Zijn soldaten 
bezongen de overwinnin
gen in strijdliederen. Dat 
werd de aanzet tot de wel
bekende Radetzkymars 
van Johan Strausz senior. 
Vanaf 185g gingen grote 
delen van het rijk verloren 
en nam de onrust allerwe
gen toe. In zijn privéleven 
was de keizer wellicht de 
ongelukkigste vorst ooit. 
Zijn broer werd in Mexi
co doodgeschoten. De 
kroonprins pleegde zelf
moord na zijn geliefde te 
hebben gedood. Keizerin 
Elisabeth werd door een 
anarchist doodgestoken 
en de troonopvolger en 
zijn echtgenote werden 
in 1914 in Serajewo 
vermoord. Dat werd de 
aanleiding tot de Eerste 
Wereldoorlog. Eerste 
hulp werd in Serajewo 
verleend door Ludwig 
Hesshaimer, vanaf 1921 
de eerste voorzitter van 
de Oostenrijkse Bond van 
Filatelistenverenigingen. 
Op postaal gebied speelde 
de keizer een grote rol. 
Op drie series na zagen 
alle postzegels over de 
monarchie het licht 
tijdens zijn regering. Dat 
gold ook voor veel eerste 
uitgaven van delen van de 
Donaumonarchie en van 
1878-1908 voor de bezette 
Turkse provincie Bosnië-
Herzegowina. Veel van 
zijn onderdanen hebben 
tijdens hun leven geen an
dere post- en portzegels 
of munten en bankbiljet
ten gekend dan van deze 
keizer. Hij overleed op 21 
november 1916, midden 
in de Eerste Wereldoor
log. Kort daarna viel zijn 
immense rijk uiteen. (H. 
Judmaier: Kaiser Franz 
Joseph 1. Einige ßetrachtun-
gen zu dessen go. Todestag in 
Die Briefmarke, nummer 
1-2007). 

G.A. GEERTS 

NEDERUNDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Herstel 
In het maartnummer 
meldde ik u dat de Zuid-
Hollandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
(ZHPV) gevestigd is in 
Zoetermeer. Ik was op die 
gedachte gekomen omdat 
voorzitter, secretaris en 
hoofdredacteur allen in 
Siueet Lake City (de inter
nationale benaming voor 
Zoetermeer) wonen. Maar 
nu wordt ons gemeld 
dat er jaarlijks minimaal 
zes activiteiten zijn van 
deze vereniging: twee in 
Zoetermeer, twee in Den 
Haag en twee in Leid-
schendam. Statutair is 
de vereniging gevestigd 
in Den Haag, pardon: 
's-Gravenhage. Zo, dat is 
ook weer rechtgezet. 

'Verzamelen en tentoonstellen'; 
ook op internet raadpleegboar 

Overigens wierp ik een 
snelle blik in het februa
rinummer 2007 van het 
Mededelingenblad van de 
ZHPV - ik was benieuwd 
of er al een spranke
lende naam was bedacht 
voor het blad. Er waren 
wel namen ingediend, 
zoals Residentie Filatelist en 
Haaglanden Filatelie, maar 
het bestuur blijft vragen 
om meer ideeën. Verder 
trof ik deel twee van de 
artikelenreeks Verzamelen 
en tentoonstellen aan; een 
van de jeugdleden van de 
ZHPV, Patrick Peschke, 
brengt het verhaal op een 
duidelijke en overzich
telijke manier over het 
voetlicht. 

Interessant onderzoek 
Het is prettig om te zien 
dat er nog steeds filate
listen zijn die onderzoek 
doen in archieven. Anton 
C. Zeven, bekend van zijn 
thematische verzameling 
over heraldiek, deed on
derzoek in het Gemeente
archiefvan Wageningen. 
Hij zocht naar was- en 
lakzegels en publiceert 
daar nu over, onder an

dere in De Globekoerier. 
Een van zijn vondsten is 
een envelop met brief met 
het persoonlijk zegel van 
de Postcommies L.W. De 
Fockers uit Nijmegen. 
De briefis van septem
ber 1803 en gaat over 
het tolrecht (in de brief 
genoemd Tol- en Weggeli) 
dat de postiljons aan de 
tolgaarder van de herberg 
Ho/van Gelderland moes
ten betalen. Genoemd 
etablissement lag aan de 
Grebbedijk, in de buurt 
van Wageningen. De tol 
werd vanwege de daar 
aanwezige slagboom ook 
wel Aan den Wagmmgsche 
Boom genoemd. Zeven 
beschrijft ook een zegel 
uit dezelfde periode (de 
Frans-Bataafse tijd), 
afgedrukt op een brief 
uit Arnhem. Op het zegel 
zien we een vliegende 
duif met een briefin de 
snavel. Daarboven staat 
DEPECHEZVOUS ('haast 
u'). 

Boden en postmeesters 
Ook in Onder de Loep 
(PV Hoogeveen) is een 
postgeschiedkundig 
verhaal te vinden. Het 
betreft een artikel over de 
organisatie en het functi
oneren van de post sinds 
de Oudheid. Vierduizend 
jaar vervoerden de post
diensten van de Assyriers 
brieven in de vorm van 
kleitabletten. In het 

'Onder de loep': ...aandacht uoor 
boden en postmeesters.. 

artikel komen vervolgens 
de klooster-, koopmans-
en stadsboden aan de 
orde. Dezen bestelden 
hun brieven te voet. Later 
werden deze bodelopers 
vervangen door 'rijdende 
posten' te paard, de 
postiljons. In de tweede 
helft van de zeventiende 
eeuw veranderde het 
ambt van bode in dat van 
postmeester, functiona
rissen die zich uitsluitend 
bezighielden met het 
organiseren van het brie-
venvervoer. De postiljons 
bleven voor de eigenlijke 
bestelling van de post 

zorgen. Destijds kregen 
de postmeesters ook het 
recht om de posthoorn te 
gebruiken en de rijdende 
bezorgers maakten daar 
naar hartenlust gebruik 
van. De postmeesters 
vestigden zich in kan
toren en zo ontstonden 
de eerste postkantoren. 
Amsterdam had indertijd 
zes kantoren, bemand 
door 32 postmeesters. 

Zuinige Zwitsers 
Dat er vroeger ook al op 
de centjes werd gelett valt 
te lezen in Jungfraupost 
(Studiegroep Zwitser
land). Op I oktober 1850 
verscheen in Zwitserland 
de zogenoemde donker-
blauiue Rayon 1, in de Zum-
stein-catalogus vermeld 
als nummer 15. De zegel 
voldeed aan een enorme 

Drieldcurendruk was de zuinige 
Zuntsers toch te gortig 

behoefte, want een post
zegel van vijf Rappen was 
goed voor postvervoer 
over een afstand tussen 
10 en 48 kilometer. In een 
paar maanden tijd waren 
er al een miljoen van deze 
zegels verkocht. Maar 
wat gebeurt er? Binnen 
een halfjaar wordt de 
zegel weer teruggetrok
ken: de 'donkerblauwe' 
mocht niet meer worden 
gebruikt. Meteen werd 
de zegel vervangen door 
een zegel met dezelfde 
waarde en vrijwel het
zelfde uiterlijk. Deze 
zegel - Zumstein nummer 
17 - wordt de lichtblauwe 
Rayon I genoemd. Nie
mand begreep er iets 
van. De schrijver van 
het artikel, E. Poel, deed 
literatuuronderzoek. 
Het blijkt een ordinaire 
geldkwestie te zijn. De 
donkerblauwe was te 
duur: de driekleurendruk 
(donkerblauw, rood en 
zwart) zorgde voor te 
hoge productiekosten. 
De drukker kreeg van de 
postautoriteiten in Bern 
de opdracht, met gebruik 
van dezelfde drukplaat, 
er een tweekleurendruk-
zegel van te maken en in 
een lichtere kleur blauw 

te drukken (minder 
inktverbruik?). Van de 
lichtblauwe versie werden 
5 miljoen exemplaren 
verkocht. 

40 jaar Hermes 
Vorig jaar bestond de 
Postzegelvereniging 
Griekenland 40 jaar. Dat 
werd gevierd op Postex 
2006. De vereniging gaf 

Griekser kan het niet, in ie 
jïlotehe: een Hermeskopjc. 

ook een jubileumnummer 
uit van haar blad Hermes. 
De bewuste editie bevat 
een keur aan artikelen op 
hoog niveau. Pas nu heb 
ik alle bijdragen kun
nen bestuderen en ik heb 
ervan genoten. In het oog 
sprongen de artikelen 
Bruggen, kerken, woontorens 
en koopmanshuizen (auteur: 
Frans Lascaris); Munten op 
postzegels van Kreta (Frans 
Bruna); De roerige start van 
de eerste Griekse luchtpostzegel 
(Vincent Prange); Grieken
land en zijn koningen (Bob 
de Hon) en De perfins in 
Griekse postzegels (Jan Blij-
leven). En omdat ik zelf 
(ook) postwaardestukken 
verzamel, werd mijn aan
dacht vooral getrokken 
door een artikel van Jan 
van den Berg, getiteld De 
klassiek Griekse briefkaarten. 
'Kenmerk van de Griekse 
briefkaarten uit de pe
riode tot igoo is dat het 
zegelbeeld, een Hermes-
kop, beduidend afwijkt 
van dat van de postzegels 
in deze periode. Voor de 
verzamelaars van post
waardestukken zijn deze 
briefkaarten eigenlijk 
net zo interessant als de 
postzegels met grote en 
kleine Hermeskoppen: er 
bestaan Parijse, Belgische 
en Atheense drukken 
met verschillende opla
gen en kartonsoorten, 
terwijl er ook kaarten op 
karton met watermerk 
zijn gedrukt,' aldus Van 
den Berg. In dit artikel 
beperkt hij zich tot het 
gebruik van deze brief
kaarten voor binnen
landse en buitenlandse 
bestemmingen, ook met 
bijfrankeringen. 

DAAN KOELEWIJN 



'ALS IK MAAR KAN 
BLIJVEN RUILEN' 

Achter de voordeur van Irma Verkleij 
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 

Achter sommige deuren gaan 
prachtige verhalen schuil. In een 
poging deze deuren voor u te 
ontsluiten, gaat Filatelie op zoek 
naar de sleutel. Vandaag wordt 
de statige deur van een woning 
uit de jaren '30 in Nijmegen voor 
ons geopend. In een gezellige 
woonkeuken met een goed 
geboende tegelvloer vinden we 
Irma Verkleij aan haar keukenta
fel. Een echt Hollands ingericht, 
ruim huis. Met magneetjes en 
briefjes op de koelkast en een 
trommel op tafel. Net gevuld met 
verse koekjes. 

'M 'n vriendinnen haalden er 
hun neus voor op. Postzegels 
verzamelen paste niet echt in het 
beeld van iemand met sympathie 
voorde linkse studentenbewe
ging. Maar ik vond het heerlijk. 
Dat schuiven met papiertjes die 
ergens geweest zijn.' Ergens op 
een stoel ligt een Volkskrant. 
Nou ja, een beetje links is ze wel 
gebleven. Maar een beetje heel 
veel meer postzegelgek. En ieder
een heeft z'n zwakke momenten. 

1̂  Dus laten we het maar niet meer 
° over die studententijd hebben. 
~ Liever over postzegels. Want hoe 
Z is dat zo gekomen? 
^ 'Ik had twee oudere zusjes, 
^ die verzamelden ook. En mijn 
r vader kreeg nogal veel post uit 
: i Duitsland. Ik wilde wel met m'n 

zussen meedoen. Moest hij het 

meest wat oudere heren. Ja, 
die vonden dat wel leuk. Dan 
zochten ze een paar Duitse ze
gels uit en mocht ik Zwitserland 
uitzoeken. Want dat verzamelde 
ik toen vooral. Tot een jaar of 
twaalf. Toen gingen de boeken de 
kast in. De muziek en vriendjes 
vroegen meer aandacht.' En die 
studentenbeweging... Ach, ieder
een heeft z'n zwakke momenten. 
Ik kan de trommel niet langer 
weerstaan en neem maar eens 
een koekje. Hij blijft gewoon 
open staan. 

GEBOORTEKAARTJE 
'Het sloeg wel een beetje door. 
Ik had een neefje wat over 
postzegels verteld en toen 
bloeide de oude liefde weer op. 
Ik zal een jaar of zevenentwintig 
geweest zijn, pakte de boeken 
uit de kast en de draad weer op. 
Maar wel volledig. Dat ging zo 
ver dat ik voor de geboorte van 
m'n dochter een geboortekaartje 

had ontworpen, waarvoor ik al
lerlei postfrisse kinderzegels van 
vroeger kocht die er op geplakt 
moesten worden. Van die zegels 
waar je er veel goedkoop van 
kunt Kopen. De drukker had ik 
een 'stempel' laten ontwerpen 
dat er op gedrukt werd. Zó was 
ik met postzegels bezig.' Ik vraag 
maar niet wat de vader van die 
dochter daar van vond. De goede 
man heeft helemaal niets met 
postzegels, maar is waarschijn
lijk allang blij dat het onschuldi-

Cebooite-
kaartjes 

3PA plotseling over drie kinderen 
3 9 gaan verdelen. Ging ik mee naar 

de beurs, we woonden toen in 
Venlo. Moet je je voorstellen, ik 
had een opvallende krullenkop, 
als meisje van acht tussen die 

ger is dan een gokverslaving. En 
goedkoper Hoewel? 'Ik heb nog 
nooit meer dan vijf euro voor een 
postzegel uitgegeven,' zegt Irma. 
'Het ruilen is de grote sport. 
En dat doe ik dan ook fanatiek.' 
Ik neem nog maareen koekje, 
's Kijken hoelang ik dat kan 
volhouden voordat de trommel 
in de kast verdwijnt. Het gaat 
nog goed. 

VAN ELK LAND EEN ENVELOP 
'Inmiddels verzamel ik een 
veertig, vijfenveertig landen. Plus 
diverse thema's, zoals paarden. 
Op een keer, ergens in 1997, 
kwam ik op een beurs een jonge 
jongen tegen en die had hele leu
ke paardenzegels. Ik vroeg hem 
hoe hij daar aan kwam. Nou, zei 

hij, aie heb ik via een ruilclub 
geruild. En dat was voor mij 
een keerpunt. Op dit moment 
ben ik lid van tien a twaalf 
internationale ruilclubs. Dan 
krijg je adressen van ver-

De postzegelkamer mn Irma Verkleij: ...kisten, kasten, doosjes - noem maar op... 

FIUTELIE IS OPZOEK^ 
HELPT U MEE? 

Kent u iemand die een verras
send filatelistisch 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: 
pliilate!ie@tip.nl 

mailto:ie@tip.nl


Inva Verklei] brengt dagelijks een tot enkele uurtjes in haar postzegelkamer door, ze vindt 'dat geschuif met die zegeltjes' geweldig. 

zamelaars wereldwijd, met een 
opgave van hun verzamelgebied. 
Die stuur je dan wat postzegels 
en je ontvangt andere terug. Ik 
begon zoveel post te krijgen dat 
ik ook landen buiten Europa ging 
verzamelen.' TNTPost zal er blij 
mee zijn geweest: hier zit een 
grootafnemer van postzegels. 
Ik neem stiekem nog een extra 
koekje. Dat kan er vast wel af 
'Een postzegel moet reizen. Dat 
vind ik het leukste. Een gewone, 
echt gestempelde zegel die 
ergens vandaan komt en ergens 
geweest is. Zo is het bedoeld. 
En omdat ik zoveel post kreeg, 
merkte ik dat sommige envelop
pen er wel erg mooi uitzagen. 
Dat bracht me in 2002 op het 
idee om een verzameling op te 
zetten van brieven die aan mij 
persoonlijk gericht moesten 
zijn. Eén uit elk land. Eigenlijk 
mijn enige verzameling die ik 
compleet probeerte krijgen. In
middels heb ik al brieven uit heel 
veel verschillende landen. Weet 
je eigenlijk wel hoeveel landen of 
gebieden eigen zegels uitgeven?' 
Ik verslik me bijna. Dat is niet de 
bedoeling. Als je geïnterviewd 
wordt, moet je antwoorden 
geven. Geen vragen stellen. 
Irma moet het gemerkt hebben, 
want ze geeft meteen zelf het 
antwoord: 'Op dit moment 260. 
En ik heb er al 230 van! Maar het 

'Die envelop had er zes maanden over 

wordt wel steeds lastiger Ik heb 
nu iemand in Zuid-Afrika, die 
man schreef dat 'ie me wel kon 
helpen. En echt, ongelooflijk, ik 
heb geen idee hoe hij het voor 
elkaar krijgt, maar ik ontving 
plotseling brieven uit Noord-
Korea, Kiribati, St. Kitts en noem 
maar op. De meest onmogelijke 
gebieden. Hij schijnt overal zo 
zijn contacten te hebben.' Zou 
hij soms Mandela heten? Als dat 
niet het geval is, zou ik ook maar 
niet verder vragen. Mensen met 
contacten in moeilijke gebieden 
kun je beter te vriend houden. 
Net als koekjestrommels. Ik sla 
maar even over, want de bodem 
komt in zicht. 

JUIST DAT PERSOONIIJKE 
Er moet vast heel veel tijd gaan 
zitten in al dat geruil en geschrijf 
Word je niet wereldvreemd? 'Ik 

werk drie dagen in de 
week, zorg voor mijn 
bejaarde ouders, ga we
kelijks naarde bridgeclub, 
regelmatig naar de film, 
maar inderdaad, ik ben 
elke dag toch wel één 
tot drie uurtjes op mijn 
postzegelkamer bezig. 
Daar heb ik alles bij de 
hand.' Klopt, niets te veel 
gezegd. Dat alles kun je 
rustig letterlijk nemen. 
Nog nooit zag ik een 

kamer met zoveel honderden 
insteekboeken, waaronder na
tuurlijk heel veel met dubbelen. 
Doosjes, kistjes, laatjes en noem 
maar op. Alles keurig gerang
schikt en gesorteerd. Klaar om 
verwerkt te worden in ruilzen-
dingen. Plus brieven en lijsten. 
Maar wereldvreemd? juist niet! 
'De persoonlijke contacten die 
je opbouwrtzijn heel bijzonder. 
Met sommige mensen schrijf 
je heel leuk, Krijg je foto's en 
zo. Er is eens een ruilpartner 
uit Canada hier langs geweest. 
Was op reis door Europa, dus ik 
had hem uitgenodigd. En met 
ons gezin zijn we ook een dag te 
gast geweest bij een verzamelaar 
in Lissabon. Fantastisch, maar 
bij anderen blijft het alleen bij 
postzegels. Ook prima, want dat 
geschuif met die zegeltjes vind 
IK geweldig. Eigenlijk zit ik nog 

DIE ONTBREKEN NOG~. 

Irma zoelrt nog mensen die 
een brief aan haar willen sturen 
uit bijvoorbeeld Colombia, 
Venezuela, Liberia, Somalië, 
Rwanda, Saoedi-Arabië, Myan
mar (Burma) of de Democra
tische Republiek Congo. Kunt u 
haar helpen? Neem contact op 
met de redactie van Filatelie. Bij 
een geslaagd contact ontvangt u 
een filatelistisch presentje. 

steeds in de vergaarfase. Wellicht 
ga ik er straks nog eens wat mee 
doen. Tentoonstellen of zo.' Ik 
knik, maar geloof er niets van. 
Het zal wel bij schuiven blijven. 
Gevraagd naar haar grootste 
wens, heeft Irma een simpel ant
woord: 'Als ik maar kan blijven 
ruilen.' Zie je wel? Ondertussen 
ruil ik een begrijpende glimlach 
voor nog een koekje. 

EINDELIJK EVEN STIL 
Irma Verkleij. Een opmerkelijke 
vrouw. Charmant, gezellig, voort
durend babbelend, en met lek
kere koekjes. Maar: een WOIAW\ En 
dat komt onder filatelisten niet 
zo vaak voor. Dus wil ik aan haar 
toch eens de vraag stellen: Hoe 
komt het dat er meer mannen 
verzamelen dan vrouwen? Een 
bijzonder moment. Want voor 
het eerst blijft het stil. Daar heeft 
ze geen antwoord op. Een welda
dige rust daalt over ons neer. Het 
blozende gezicht versierd door 
een rimpel 'Ik heb geen idee...'. 
Wel weet Irma waarom ze haar 
manier van verzamelen zo leuk 
vindt: 'Allerlei mensen uit de hele 
wereld, die elkaar helpen met 
hun verzameling. Daar ontstaan 
vriendschappen door die anders 
nooit ontstaan zouden zijn. Dat 
is toch prachtig? ja, je kunt ook 
veel vinden op Internet, maar 
een postzegel moet reizen. En 
daar is een Drief voor nodig. Zo 
krijg je soms grote verrassingen. 
Eens ontving ik een brief uit Chili 
met een zegel waarop een paard 
was afgebeeld dat beslagen werd 
door een hoefsmid. Had ik nog 
nooit gezien, paste perfect in 
mijn paardenverzameling. Of 
die keer dat ik van iemand op de 
Canarische Eilanden een brief 
kreeg. Die was verstuurd vanaf 
een Spaanse basis op Antarctica, 
met de boot teruggereisd, had er 
zes maanden over gedaan! Vol 
stempels. Dat is toch prachtig?' 

Het was weer een bijzondere 
middag, met een opmerkelijke 
dame. Als iedereen in de wereld 
zo zou ruilen, zou de linkse stu
dentenbeweging haar bestaans
recht verliezen. En zou de hele 
mensheid boordevol gesprekstof 
zitten. Gelukkig zijn er ook men
sen die luisteren. En dit soort 
rubrieken lezen. Het is tijd om te 
gaan. De koekjestrommel is leeg. 

3Jt 



FRANKEERGELDIG OF NIET: 
THAT'S THE QUESTION! 

Ook TNTPost weet het antwoord vaak niet 
D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D ( L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E ) 

Maar weinigen weten welke 
postwaarden uit het guldentijd
perk nog geldig zijn en TNTPost 
al helemaal niet. De goede oude 
PTTPost gaf eind 1985 voor 
intern gebruik een boekje uit 
met als titel Ongeldigyerklamg 
postwaarden, dat naar mijn 
weten nooit is ingetrokken. 
In afbeelding i zijn de eerste 
en faatste bladzijde van dit 
boekje afgebeeld. Het komt er in 
principe op neer dat alle voor 1 
januari 1977 uitgegeven postze
gels en postwaaroestukken niet 
meer geldig zijn. Dezegels in het 
type-juliana Regina (uitgegeven 
vanaf 1969! zijn echter OOK nog 
steeds gelaig, ook die uit post-

Weet u het: of een Nederlandse postzegel uit 1976 

fronkeergeldigheid bezit? Als u het antwoord schuldig 

moet blijven, hoeft u zich niet te generen - er zijn er 

meer die het niet weten. Frans Hermse helpt u verder. 

zegelboekjes. Dit betekent dat 
de cijferzegels in het type-Van 
Krimpen uit postzegelboekjes 
(bijvoorbeeld de nummers PB 
16, PBn7 en PB19) ook nog gel
dig zijn, maar de velzegels dus 
niet {afieelding2)\ 
Een andere boobytrap vormen de 
toeslagzegels voor Amphilex jy. 
De pre-Amphilexzegels zijn niet 
meer geldig, de Amphilexzegels 

(NVPH 1137-1140) wèl {afieel
ding 3)\ 
TNTPost kan dit natuurlijk niet 
allemaal behappen. Onlangs 
nog kreeg ik een filatelistisch 
gefrankeerde kerstwens met 
twee zegels uit 1969 en een 
uit 1964, zonder beporting 
{afieelding4). Helemaal moeilijl 
wordt het met 'oude' postwaar-
destukken. Een deelnemer aan 

Ongeldigverklaring postwaarden 
De hierna afgebeelde en omschreven postwaarden (postzegefs en postwaardestukken) 

kunnen nog tot en met 31 december 1985 worden gebrutkt 
Daarna worden ze ONGELCIG 

De zegels en postwaardestukken kunnen NIET op het postkantoor worden omgewisseld 
voor andere postwaartjen of worden ingewisseld tegen contant geld 

Pennsns i i t« piMtz6g«ls 
Ci|f«rzege)s naai oi^twerp van J van Krimpen 11946 19571 

Beent 

2'A cenl 
3 

6 cent 
7 cent 
Beent 

L3ndschapiegel$(ig62 19631 

Postzegels Koningin Julena en prolil naar ontwerp van S L Har t zn95 i 19671 
10 cent 
12cen; 
15 cent 
18 cent 
20c»ril 
24 cent 
25 cent 
X c e n t 

35ceni 
37cflnt 
lOceni 
45ceoi 
SOceni 
eOcenl 
62 een! 
70 cent 

TSceni 
80 cent 
85 cent 
95 cent 

1 gulden 
2'A gulden 
Sguidefi 

10 gulden 

op 10 cent 

llWiWWWWiiliiiniiiwwBiiiiiiiiim,..! p IIIWWIIWWIP 
2. Een boekjeszegel gebmikt als bijfrankering, Stempeldatum 24.2.2004. 

OOftSmGec </ 

Q2.1 Cl/ 9rrftfiJ> 
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een prijsvraag vond in een lade 
nog een verhuiskaart van i2 
cent met een ingedrukte zegel 
'Juliana en profil'. Hulde aan deze 
'zuinige Hollander'! Hij ging op i 
mei 2006 naar het postkantoor, 
v^aar hij de kaart liet bijfrankeren 
met 34 eurocent [afieelding 5). 
De lokettist had de tv/aalf oude 
centen welisw/aar keurig omgere
kend als 5 eurocent, maar ook 
deze postwaarde was niet meer 
geldig. Voorlopig kunnen v̂ e nog 
genieten van dit soort staaltjes 
van moderne postgeschiedenis 
maar ik vermoed dat postw/aar-
den uit het guldentijdperk over 
niet al te lange tijd ongeldig 
zullen w/orden verklaard. 

I l 1 Twee pagina's uit'Ongeldigyerklaring postwaarden'. 

Luchtpostzegel voor bijzondere vluchten 

Brre/kaanen met opgedrukte waarde mat afbealämg 
Korvng/n Juliana 
6 cent, 7 cem, 8 cont, 10 cent, 12 cent, 15 cent; 20 cent, 
25 cent 
Oodnik 8 cent op 6 cent en 

8 cent op 7 cent 
Uichtposibnefkaart 25 cent 
JubileurT^iefkaan 20 cent (1971) 

Adrasw^agmgskaanan formuSeran voor odres»vijaging 
Met opgedrutcte waarde in cgfertype near ontwerp 
J van Knmpan 
2 cent, 4 cent 5 cent, 6 cent 7 cent, 8 cent, 

4 + 1 cent 
Met opgedrukte waarde in type landschtqiEegel Delta 
werken 
10 cent 
Met opgedrukte waarde met sfbeekGng Koningin Jultsna 
'en proffl' naar ontwerp van S L Hartz 
12 cent. 15 cent. 

L uchtpostbladan 
• Met opgedrukte waarde met afbeekhng Koningm Juliarw 

en profil'naar on tw^p van S L Hartz 
25ceot 25 + 5cent 30ceni 3 0 + 10cer>t, 40cent 
45cent 50 cent 60 cent 
Met opgedrukte waarde n>et aftwekjing van de 
Borobudur 
45 + 20cent 

De na 1 lanuan 1977 uitgegeven bqzwidere postzegels 
atsmede de sene pennanente postzegels met afbeelding 
'Juiiar\a Regmff' (uitgegeven vanaf 1969) blijven tot 
nadere aankoncfiging geldig voor frankenr>g 
Uitersard bleven na 31 dec«nber 1984 eveneens geldig de 
sene cijferpostzegels type Crouwel (uitgegeven varai 
1976) en de sene permarwnte postzegels met a f l w ^ i n g 
Koningin Beatrix 
D R gekfl ook voor de briefkaanen, adresvM}Z)gtr>g5kasrten, 
postbladen binnenland en kichtposlbladen met opge<frukte 
afbeeklingen 'Juliana Regina', ojfertypa Crouwel en 
Koningm Baa^tx 

^,y,.Uri"-tiiiiiiiilWtiii'i»fi"ift)-iiill|l|l3m 

rt£-'v-%^ i 

G O I F R & 1 3 1 G M 4 

3. Dejuliana-
Reginazegel 
was nog 
geldig, maar 
ae Amphilex-
zegel niet. 

Links: 4. Alle zegels 
ongeldig - maar de 
beporting bleef achter
wege. 

Rechts: 5. Een zuinige 
Hollander gebruikte met 

succes een ongeldige 
adreswijzigingskaart. 

H tmtrit 3 ^ TÖ • 
'jiwl>?i « B < v B i' 

ADRESWIJZIGING/CHANGEMENT D'ADRESSE 
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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 engrosposten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

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

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

Eventueel bezoek aan huis 

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

■ ■ ■ B ^  ~ J _ / ■ 'ancfinq va/t '^"'9gende fotn^ÏK 

"«»op S,^J 'S 

'+ titelblad) ™^2006 ®' . 

' 39 75,

BesteJ 
nr. 

/at08 
'ai09 
«1101 
2lto.2 
21103 

,21104 
21105 

^**«>.MN :f'boekjes ^■^''0.20 20, 
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i H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 5 4  VERVALSTE STEMPELS OP ZEGELS 
TYPEVAN KONIJNENBURG (NEDERLANDSINDIË) 

Verzamelaars van de 
zegels van koningin Wil

helmina in het typeVan 
Konijnenburg (belet

tering: Jan van Krimpen) 
van NederlandsIndie 
(emissie 1941) vveten dat 
van deze zegels bepaalde 
waarden gestempeld 
zeer zeldzaam zijn. Ook 
weten ze dat van deze 
serie ongetande  dus met 

afgewerkte  zegels in 
omloop zijn gekomen. Na 
de Tweede Wereldoorlog 
zijn ze in grote aantallen 
in Nederland terechtge

komen, verhandeld en ge

veild. De waarden 35 cent 
en  vooral  5 gulden zijn 
in blokken verkocht en la

ter voorzien van vervalste 
perforatie. 
Omdat echte, officieel 

geperforeerde gebruikte 
zegels van deze waarden 
nauwelijks voorkomen, 
werden ongeperforeerde, 
later vervalste geperfo

reerde zegels voorzien 
van stempels. 

Afstempelingen 
De meest voorkomende 
vervalste afstempeling is 
BATAVIACENTRUM met 
data van 1942. Verder 
zijn er ook nog andere 
vervalste stempels, zoals 

BATAVIACENTRUM, 
MEDAN en SOERABAJA. 
De meeste van deze 
plaatsnaamstempels 
komen voor op de waarde 
35 cent. 
Om u een idee te geven 
van hoe het stempel 
BATAVIACENTRUM en het 
andere stempel, BATAVIA 
CENTRUM, eruitzien, 
toon ik u twee zegels van 
35 cent naast een van 
5 gulden. 
Bekend is dat van zowel 

BATAVIACENTRUM als van 
BATAVIACENTRUM (de 
laatste tekst geplaatst in 
het onderste segment) 
vele verschillende stem

pels bestaan. Omdat de 
zegelwaarde 5 gulden, 
althans echt geperfo

reerd, het zeldzaamst is 
en hiervan indertijd veel 
ongetande zegels op 
de markt kwamen (die 
in de loop van de tijd 
van een valse perforatie 
werden voorzien) toon 
ik u hiervan voorbeelden 
van natandingen en van 
vervalste afstempelingen. 

35 cent 
De hier afgebeelde 
35 centwaarde was 

I ^ W W W W W W W W W W • 

; N E D . I N D Ï Ê | 

; JH^'%., I 

ho CENTS 
i — 

■ . .  # ■ D.IN 

Afbeelding 1  NederlandsIndie, Wilhelmina

postzegcl (typeVan Konijnenburg) van 35 cent, 
uals getand en met vals stempel 

Afbeelding 2  Achterzijde van de zegel van 
ajbeelding 1 

Links Afbeelding 5  Valse af

stempelmg BATAVIACENTRUM 
22 2 42 10 met uerticaal 
gehalueerde nul 

I V W W I W W ^ V * ^ 

Afbeeldingen 5 en 4  Deeluergrotingen van de bouen en onderzijde van 
de zegel uan ajbeelding 1 

--^^^•^ 

Geheel links afbeelding 6 
55 cent met vals stempel 

Hiernaast ajbeelding 7 
Gemanipuleerde ajbeelding van 
de valse ajstempeling BATAVIA 
(CENTR)UM 1 42 11 , die 
hierdoor beter zichtbaar is 
gtwotdm 

Rechts ajbeelding 8  Ko

pie van de voorzijde van 
het certificaat betreffende 

de zegel van ajbeelding 5 

Geheel rechts, 
ajbeelding g  Kopie van 

de binnenzijde van het 
certificaat betreffende de 
zegel van ajbeelding 6 

ve rva l s ing  v e r v a l s i n g 
verva l s in f^ t^eWäfs ing 

CBHTmCAAT 

vervalsing  vervalsing SI^HJ».^ , 

vervalsing  vervalsing 

1 1 
>k 
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oorspronkelijk een 
ongetande zegel. Hierop 
werd het vervalste stem
pel BATAVIACENTRUM 
22. 2. 42.10 (met ge
halveerde nul) geplaatst 
(ajbeeldinfli). 
Afbeelding 2 toont de 
achterzijde van dezelfde 
zegel. Op de vergrotin
gen (afbeeldingen 3 en 4) 
is te zien dat de met de 
hand gestoken gaten niet 
gelijkmatig zijn. Om het 
stempel beter zichtbaar te 
maken heb ik de kleur van 
de zegel zoveel mogelijk 
'weggepoetst', waardoor 
duidelijk de zogenaamde 
hffage boven de letters 
ENTR herkenbaar wordt 
(afbeelding 5). De bewuste 

letters wijken qua vorm 
zoveel af van de originele, 
dat de vervalste afstempe
ling hierdoor gemakkelijk 
is te herkennen. 
Een ander vervalst stem
pel is BATAVIA CENTRUM 
met brede balk (afbeel
ding 6). Opvallend bij dit 
stempel is dat niet alleen 
de letters slecht getekend 
zijn en dat het datumblok 
scheef staat, maar ook 
dat de verticale arceer-
streepjes niet in eikaars 
verlengde liggen. Hier 
is duidelijk sprake van 
een vorm van opnieuw 
tekenen (ajbeelding 7). 
Voor deze laatste zegel 
heb ik vorig jaar een 
certificaat van aflceuring 

gemaakt (afbeeldingen 8 
en g) waarin alle relevante 
gegevens genoteerd zijn, 
zodat zowel de nieuwe 
eigenaar als de veiling
houder hiervan kennis 
kan dragen. 

5 gulden 
Zoals ik hierboven al aan
gaf, is de waarde 5 gulden 
de zeldzaamste uit de 
serie; ze komt nauwelijks 
echt gebruikt voor. Van
daar dat men ongetande 
zegels is gaan natanden, 
om ze vervolgens te 
voorzien van vervalste 
afstempelingen. 
Om het geheel een zekere 
authenticiteit te geven, 
werden veel van deze 

zegels op kraftpapier 
opgeplakt. Dit papier was 
ruim voorhanden in de 
verpakkingsindustrie. 
Het afgebeelde paartje 
is volledig nagetand en 
daarna voorzien van het 
(valse) stempel BATAVIA
CENTRUM g 1.42.10. 
(ajbeeldmg 10). De ver
valser heeft met de hand 
geperforeerd, met behulp 
van een enkel ponsje. Hij 
wist daarbij niet altijd 
meteen de juiste plaats 
voor het ponsje te vinden. 
Door het ponsje eerst 
zacht in het papier te 
drukken, kon hij de stand 
van het gat bepalen. Op 
de ajbeeldingen 11 en 12 is 
aan de bovenzijde duide-

AJbeeldingen 11,12 en 15 - Deel-
uergrotingcn van de bovenzijde 
uttn de zegels van afbeelding 10 
(boucn en onder) en uan de mid

denperforatie met dubbel ponsgat 
uan dezelfde zegels (rechts) 

Bouen ojbeelding 10 -
Zegels van 5 gulden, 
nagetand paar, op 
kraftpapier geplalrt 
en van een uerualste 
ofstempelmg voorzien 

Rechts afbeelding 14 -
Uitvergroting van 

het vervalste stempel 
BATAVIACENTRUM 

9.1 42 10 

Onder ajbeeldmg 17 - Blok van 
vier 5 gulden-zegels, nagetand en 

voorzien van vervalste 
ajstempeling 

Afbeelding 15 - 5 gulden, nagetand met vervalste 
ajstempeling. 

Afbeelding 16 - Achterzijde van de zegel van 
afbeelding 15 met nvee 'keurstempels' KOOPMAN 

lijk te zien dat hij links 
van het middelste gat 
eerst gestoken heeft. De 
pons, die hol was, heeft 
hier in het papier een 
'moet' achtergelaten. 
In de middenperforatie 
van het paar is ook een 
duidelijke dubbelponsing 
te herkennen (ajbeel
dmg 13). Door dergelijke 
dubbelponsingen is een 
vervalste perforatie 
natuurlijk gemakkelijk 
herkenbaar. 

Door manipulatie van 
de stempelachtergrond 
(ojbeelding 14) heb ik het 
stempel beter zichtbaar 
kunnen maken dan bij 
ajbeeldmg 5 het geval is. 
Duidelijk is dat de bvfage 
boven de N een bepaalde 
krulling vertoont. Ook 
heeft het stempel een 
breuk rechts in de onder
ste lijn van de midden-
balk. 
De 5 gulden van ajbeel
dmg 15 is gemaakt van 
een ongetande zegel en 
bovendien voorzien van 
het vervalste stempel. 
Op de achterzijde van 
de zegel (ojbeeidmg 16) 
zijn twee verschillende 
(keur)stempels geplaatst: 
de tekst KOOPMAN in 
kapitalen. Ik ken inmid
dels vier verschillende 
KOOPMAN-stempels, 
waarvan er minimaal twee 
vervalst zijn. 
Als laatste laat ik u een 
kopie van een blok zien 
(ajbeeldmg 17) dat indertijd 
verkocht werd door een mij 
niet bekende veiling. Ook 
dit blok van vier is gemaakt 
uit een blok ongetande 
zegels en voorzien van een 
afdruk van het BATAVIA-
CENTRUM-stempel. 

Er zijn inmiddels di
verse data bekend van dit 
stempel, onder andere 
7.1.42.10.; g.1.42.10. en 
22.2.42.10. (zie de afge
beelde voorbeelden). Wie 
dit stempel gemaakt heeft 
is niet bekend, wel is 
duidelijk dat het stem
pel erg veel lijkt op een 
origineel stempel, echter 
met duidelijke verschil
len. Ik laat een afdruk 
van het originele stempel 
hier bewust achterwege, 
om de vervalsers niet al te 
zeer aan te moedigen. 

In de nalatenschap van 
een bekende handelaar 
werden destijds meerdere 
nagemaakte stempels 
gevonden, waaronder 
BATAVIACENTRUM (niet 
het hier afgebeelde). Ook 
verschillende holle pons
jes werden aangetroffen. 
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Als in deze rubriek wordt ge
sproken van ajbettdmg 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 - zijn aangesloten 
bi) de Wereldpostunie (UPU) 
worden vermeld 

EUROPA 

ALAND 
9'5''07- Europa 2007, scou
ting honderd jaar. 
€ 0.70. Raamopening naar 
zee met lijnen die touwkno-
pen symboliseren en lelie 
(symbool scouting). 

i8-5-'07. Hedendaagse 
kunstnijverheid. 
Driemaal i" Klass in boekje 
van negen. Bruidskroon 
van zilver door goudsmid 
Titti Sundblom, bloemen 
op huishoudtextiel door 
Korpi&Gordon, serviesgoed 
door Judy Kuitunen. 

1 KLASS 

7-6-'o7. Vrouwenvoetbal. 
I" Klass in boekje van acht. 
Twee voetballende meisjes. 

ALAND 1 KLASS 

ALDERNEY 
8-3-'07. Westkust Alderney 
en Burhou-eilanden water
gebieden van internationale 
betekenis volgens Ramsar-
conventie. 

32, 37, 45, 48, 50, 71 p. Flora 
en fauna, resp. Asterina gib-
bosa, Morus bassanus, Ga-
lathea strigosa, Halichoerus 
grypus, Inula crithmoides, 
Egretta garzetta. Ook velletje 
met de zes zegels. 

ANDORRA FRANS 
i9-3-'07. Predella van Prats. 
€ 1.30. Christus aan kruis, 
apostelen en ruiters. 

AZERBEIDZJAN 
26-2-'o7. Tragedie Khojali 
{Nagorno Karabach) vijftien 
jaar geleden. 
Blok I.- m. Beeld van vluch
tende vrouw met kind. 

Maart '07. Europa 2007, 
scouting honderd jaar. 
0.20, 0.60 m. Resp. beeld
merken scouting en gelegen
heid, beeldmerk scouting in 
vlieger. 

BOSNIÉ-HERZEGOVINA 
20-5-'o6. Honderdste ge
boortedag Mustafa Kamaric 
(1906-1973) en Muhamed 
Kadic (1906-1983). 
I.-, I.- KM. Portret Kadic en 
plattegrond gebouw, portret 
Kamaric en gebouw. 

i5"3"'07- Flora en fauna. 
0.80,1.20 KM. Resp. Knautia 
travnicensis, Sciurius 
vulgaris. 
i5'3''°7- Steden. 
I.- KM. Kozarac. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
i-ii-'o6. Fauna, vogels uit 
Hutovo Blato. 

Viermaal 0.70 KM. Podiceps 
cristatus, Upupa epops, 
Acrocephalus scirpaceus, 
Alauda arvensis. 

i-n-'o6. Flora, bedreigde 
planten. 
Tweemaal 0.20 KM. Ceras-
tium dinaricum, Papaver 
kerneri. 

i-i2-'o6. Kerst. 
0.50,1.- KM. Resp. deur met 
kerstversiering, kersttarwe in 
vensterbank. 
i4-2-'07. Valentijnsdag. 
o.io KM. 
22-2-'07. Honden. 
Viermaal 0.70 KM. Vier 
verschillende afbeeldingen 
Bosnie-Herzegovina-Kroati-
sche herdershond Tornjak. 

SmsBmSmmmmSmi 
2i-3-'o7. Dag van de poëzie. 
Negentigste geboortedag 
Mak Dizdar (1917-1971). 
i.-KM. 

BOSNIÉ-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
22-3-'o7. Honderdvijfenze-
ventigste sterfdag Johann 
Wolfgang Goethe (1749-
1832). 
1.50 KM. Portret schrijver en 
handschrift. 

BULGARIJE 
28-2-'o7. Honderdste 
geboortedag Emilian Stanev 
(1907-1979). 
0.55 L.; aanhangsel. Portret 
schrijver met brieven; Stanev 
achter schrijfmachine en 
brieven. 
*3'3"'°7- Verdrag van Rome 
vijftig jaar. 
I.- L. Kaart Europa met Euro
pese sterren waarin vlaggen 
zes lidstaten. 

CYPRUS 
3-5-'07. Verdrag van Rome 
vijftig jaar. 
30 c. Beeldmerk gelegenheid. 
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3-5-'o7. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
30, 40 c. Hetzelfde ontwerp 
in twee verschillende kleuren: 
beeldmerk scouting, touw 
met knoop, dansers, aar. 

CYPRUS TURKS 
i9-2-'07. Milieu: conferentie 
over overleven en duurzaam
heid (universiteit Nicosia). 
50,80 NTL. Beeldmerken 
conferenüe en universiteit met 
resp. blad, wereldbol en aarde. 

DUITSLAND 
i2-4-'o7. Tachtigste geboor
tedag paus Benedictus XVI. 
€ 0.55. Paus en wapenschild 
paus. 

i2-4-'07. Serie 'Post'. 
Tweemaal € 0.55. Stripver
haal: jongen schrijft brief aan 
tafel met kat en enveloppe, 
jongen brengt met kat brief 
naar brievenbus. 

. Post . . P o s t Post 
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i2-4-'07. Wereldkaart Martin 
Waldseemuller (1472/1475-
1522) vijfhonderd jaar. 
€ 2.20. In twaalf segmenten: 
wereldkaart waarop voor het 
eerst Amerika voorkomt. 

ESTLAND 
22-3-'07. Fauna, das. 
4.40 kr. (€ 0.28). Meles 
meles. 

5-4-'07. Vogel van het jaar, 
zwaan. 
4.40 kr. (€ 0.28). Kleine 
zwaan (Cygnus columbianus 
bewickii). 

FAERÖER 
io-4-'07. De oude man en 
zijn zoons, novelle van Hedin 
Bru (1901-1987). 
Velletje metachtmaal 7.50 kr. 
Acht verschillende illustraties 
bij boek. 



io4'o7. Europa 2007, scou
ting honderd jaar. 
5.50,10.kr. Scout met 
vogeltje, tent. 

FRANKRIJK 
62'07. Nieuwe datum en 
nieuwe afbeelding melding 
3/208, 'Les justes de France'. 
€ 0.54. Pantheon in Parijs. 

J u s t e s ds France 

ftiiyWH 
i23'o7. Feest van de postze
gel, Harry Potter. 
Lettre prioritaire 20g. Harry 
Potter (held uit boeken van 
J.K. Rowling). Ook: blok 
met zegel Harry Potter, 
boekje met viermaal 'lettre 
20g', driemaal 'monde 20g', 
driemaal 'écopli 20g'. Resp. 
Harry Potter, Hermione, 
Ron. Van deze drie ook vel
letjes met aanhangsels voor 
persoonlijke boodschap. 

ig3'07. Albert Londres 
(18841932). 
€ 0.54. Portret Franse 
journalist met soldaten en 
stoomschip. 

^****^******^*»*^*****»»^^ 
i93'07. Rekenkamer twee
honderd jaar. 
€ 0.54. Gebouw omgeven 
door kleuren Franse vlag en 
weegschaal. 

263'07. Limoges (Haute
Vienne). 
€ 0.54. Stationsgebouw en 
versierde porseleinen schaal 
{gemaakt door Dammouse 
en Schoenewerk, 1878). 

263'07. Verdrag van Rome 
vijftig jaar. 
€ 0.54. Poppetjes van knip
werk op tekst met handteke
ningen. 

24'07. Sébastien la Prestre 
deVauban (16331707). 
€ 0.54. Portret maarschalk 
en vestingbouwkundige, op 
achtergrond vesting. 

GEORGIË 
Januari 2007. Georgische 
ruiters. 
Blok 100 (T). Georgische 
ruiters in wild west shows. 

Januari 2007. Staatsuniversi
teit Tbilisi honderd jaar. 
40 (T). Gebouw universiteit. 

GROOTBRITTANNIË 
234'07. Engeland, dag van 
Sint Joris. 
Velletje met i", i", 78, 78 p. 
Resp. gekroonde leeuw 
(frankeerzegel uit 2001, Yvert 
2250), vlag met Sint Joris
kruis, Sint Joris en de draak, 
parlementsgebouwen. 
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'5 '5' '°7 Strandvakanties. 
i", 46, 48, 54, 69, 78 p. 
Resp. ijshoorn, zandkasteel, 
draaimolen, strandhuisjes, 
strandstoelen, twee ezels. 

ij-y'07. Opening nieuw 
Wembleystadion. 
Velletje met i", tweemaal 2°'', 
tweemaal 78 p. Resp. ge
kroonde leeuw van Engeland 
(als Yvert 2334), tweemaal 
frankeerzegel met drie leeu
wen, tweemaal frankeerzegel 
met roos van Engeland; op 
rand stalen boog (133 m) van 
stadion. 

GUERNSEY 
83'o7. 'La Société Guerne
siaise' honderdvijfentwintig 
jaar (moedigt studie geschie
denis, natuurlijke historie en 
geologie Guernsey aan). 
Vijfmaal GY; vijfmaal UK 
in boekje. Granietrotsen in 
Albecq, klimopbij (Colletes 
hederae), kerk van Vale, 
bruine kikker (Rana tempo
raria), grote parasolzwam 
(Macrolepiota procera); 
rietorchis (Dactylorhiza 
praetermissa), strandkrab 
(Carcinus maenus), egel 
(Erinaceus europaeus), 
kerkuik (Tyto alba), dolmen 
in Catioroc. 

83'07. Slag om Falkland
eilanden vijfentwintig jaar 
geleden. 
32.37. 45.48, 50. 71PResp. 
soldaten nemen afscheid fa
milie bij Queen Elizabeth II, 
landing bij San Carlosbaai, 
helikopters boven SS Can
berra, luitenantkolonel H. 
Jones, helikopters evacueren 
bemanning brandend schip 
Sir Galahad, troepen marche
ren naar Port Stanley. Ook 
velletje met de zes zegels, op 
rand schepen in San Carlos 
Water. 

HONGARIJE 
62'07. Ruimteonderzoek, 
lancering eerste satelliet 
en eerste levende wezen in 
ruimte vijftig jaar geleden. 
350 Ft. Spoetnik i en hond 
Laika met doorsnede Spoet
nik 2. 

.^:A 'r^. 

92'o7. Beroemde Honga
ren. 
107,135 Ft. Portret van resp. 
dirigent Janos Ferencsik 
(19071984) met concert
scène op achtergrond, graaf 
Lodewijk Batthyani (1807
1849) n^et scène waarin 
WindischGrätz Batthyani 
zegt te vertrekken. 

92'07. Pasen. 
62 Ft. Oud gebruik: man 
gooit water over jonge meisje 
(tegenwoordig reukwater). 
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92'o7. Frankeerzegels, 
beelden van plattelandsleven. 
62, 95, 242 Ft. Volkskunst, 
resp. paar heft glazen, meisje 
met vogels, vrouw bij pan 
soep op open vuur. 
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io3'o7. Douane en dienst 
accijnsheffing honderdveer
tig jaar. 
180 Ft. Wapenschild op sjako 
en vroegere gebouw douane, 
op achtergrond detail sjako 
en zwaard. 

IERLAND 
i3'07. Frankeerzegels, 
bloemen. 
3, 55, 78, 95 c , N, N. Resp. 
Iris pseudacorus, Pingui
cula grandiflora, Schoenus 
nigricans, Lythrum salicaria, 
Pinguicula grandiflora, 'blue
eyed grass'. 

W W W W W 

9"3"'°7 Serie, kastelen. 
Viermaal € 0.55 (samenhan
gend). Kasteel (graafschap), 
resp. Trim (Meath), Dunluce 
(Antrim), Lismore (Water
ford), Portumna (Galway). 
Ook velletje met de vier 
zegels, op rand luchtfoto 
Dunluce Castle. 
283'o7. Verdrag van Rome 
vijftig jaar. 
€ 0.55. Europese sterren met 
handtekeningen onderteke
naars verdrag en Palazzo dei 
Conservator! in Rome. 
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ITALIË 
i3'o7. Europees jaar van 
gelijke kansen voor iedereen 
€ 0.60. Structuur van 
rotsblokken waar binnen 
grafische afbeelding vrouw 
met kind. 

i43'07. Serie 'scholen en 
universiteiten', Liceo ginna
sio statale 'Scipione MafFei' 
in Verona. 
€ 0.60. Ouddominicaner 
klooster waarin nu school. 
i5'3''°7 Serie 'Italiaanse 
sport', honderdste geboor
tedag Nicolo Carosio (1907
1984). 
€ 0.65. Radioverslaggever 
achter microfoon, sportveld 
en radiogolven. 

i63'07. Internationale com 
missie elektrotechniek. 
€ 1.50. Printplaat en span
ningsboog. 

i63'07. Italiaanse regio's. 
Viermaal € o.5o. Wapen
schild regio en resp. kasteel 
Mareccio in Bolzano en kas
teel Buonconsiglio in Trento 
met omtrek regio Trentino
Alto, zicht op Ascoli Piceno 
en standbeeld ridder met 
omtrek regio Marche, dom 
Orvieto en mozaïek uit dom 
met Annunciatie en omtrek 
Umbria, strand met roze 
flamingo en bronzen beeldje 
krijger en omtrek Sardinië. 



i63'07 Serie 'Italiaans ar
tistiek en cultureel erfgoed', 
Venetië (op lijst werelderf
goed Unesco*). 
€ 0.60. Rjaltobrug over 
Canal Grande en gondel met 
gondelier. 

*MSi 

25'3''°7 Verdrag van Rome 
vijftig jaar. 
Velletje met € 0.60, 0.65. 
Over twee zegels: gestileerde 
weergave bestrating Piazza 
del Campidoglio in Rome 
met gouden sterren en 
beeldmerken Europese Unie 
en departement burgerbe
scherming. 

KROATIË 
i53'07. Fauna, kreeften. 
1.80, 2.30, 2.80 kn. Resp. 
Palinurus elephas, Nephrops 
norvegicus, Astacus astacus. 

LITOUWEN 
i44'o7. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
Tweemaal 1.70 Lvl. Vlag 
met beeldmerk scouting en 
muzieknoten, beeldmerken 
scouting Litouwen. 

JVtALTA 
282'o7. Prehistorische 
beelden. 
15, 29, 60 c , 1.50 Lm. 
(€ 0.35, 0.68,1.40, 3.49). 
Resp. hoofd, rand met 
dieren, versiering, vrouwenli
chaam (30002500 v.C). 
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MAN 
i24'o7. Tachtigste verjaar
dag schilder Norman Sayle. 
28, 28, 31,31,42,44, 65, 
75 p. Waterverfschilderijen 
platteland Man, resp. rots
kust, rode berg, haven, witte 
kerk, fabriek, ?, bomen, ge
scheurde aarde. Ook boekjes 
28 en 31 p. 

203'o7. Inheemse rassen. 
2.80, 3.50, 5. kn. Resp. 
Istrische os, Posavina paard 
Dalmatische ezel. 

264'o7. Jamestown (Virgi
nia) vierhonderd jaar. 
28, 31, 44, 54, 78, 90 p. Resp. 
kaart Europa en Amerika met 
eiland Man in middelpunt, 
man en schepen, nederzet
ting, Europeanen krijgen 
groente van inboorlingen, 
dorpje met Europese huizen, 
dorpje huizen oorspronke
lijke bewoners. 

LETLAND 
93'07. Pauls Stradins 
Museum voor geneeskunde 
vijftig jaar. 
0.22 Lvl. Skelet achter tafel, 

^. opengeslagen boek en vijzels. 
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243'o7. Beschermde na
tuur. 
0.22 Lvl. Landschap met 
water 'Balta kapa'. 

MOLDAVIË 
iii'o7. Frankeerzegel, 
overdruk. 
85 b. over 25 k. Bescherming 
bos 1992 (Yvert4). 
282'o7. Portretten. 
65, 85 b., 2., 4.50 L. Resp. 
F. Petrerca doorMorghen Ra
phael (17581833), Napoleon 
Bonaparte door onbekende 
schilder (19''' eeuw), F. Schil
ler door Johann Gotthard 
Muller (17471830), J. Goethe 
door Hopwood. 

MONACO 
i63'07. Tweehonderdste 
geboortedag Giuseppe Gari
baldi (18071882). 
€ 1.40. Portret en handte
kening Italiaanse vrijheids
strijder. 
i63'o7. Driehonderdste 
geboortedag Carlo Goldoni 
(17071793). 
€ 4.54. Portret Italiaanse to

neelschrijver, op achtergrond 
toneelscène. 
24'o7. Olympisch Comité 
Monaco honderd jaar. 
€ 0.60. Oprichter baron 
Albert GautierVignal en 
wapenschild Monaco. 
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24'07. Internationale hon
dententoonstelling 2007. 
€ 0.70. Dalmatiër. 

24'o7. Twaalfde Spelen 
voor kleine landen. 
€ 0.86. Wapenschild Monaco 
en vlaggen deelnemende 
landen. 
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OEKRAÏNE 
i"3"'°7 Wenszegels. 
Viermaal 70 k. met aan
hangsels voor persoonlijke 
boodschap. Bloemen en 
trouwringen, bloemen, 
klooster 'KievoPecherskaja 
Lavra', monument 'Oranta
Winner'. 
i63'o7. Frankeerzegels. 
5, 70 k., 2. hr., R, P. Resp. 
fluitje in vorm dier, waterka
raf, glazen waterkaraf, fles 
met gezicht, lappenpop. 

OOSTENRIJK 
i53'07. Patroonheiligen, 
Klemens Maria Hofbauer 
(17511820). 
€ 0.55. Heilige en stadspa
troon Wenen met broden en 
rozenkrans. 

i 

i63'o7. Op weg naar WIPA* 
2008. 
€ 0.5540.20 (driehoekig). Sil
houet gebouw en 'WIPA 08'. 

i73'07. Rouwzegel. 
Zonder waardeaanduiding 
(€ 0.55). Verdroogde rozen. 

303'07. Wenszegel. 
Zonder waardeaanduiding 
(€ 0.55). Poppetje met doos 
bloemen. 
3i3'07. Fauna, vuursa
lamander en Europese 
rivierkreeft. 
Tweemaal € 0.55 in boekje 
van tien. Salamandra sala
mandra, Astacus astacus. 
i24'07. Tachtigste verjaar
dag paus Benedictus XVI. 
€ I.. Portret paus, SintPieter 
en wapenschild. 

204'o7. Dierenbescher
ming, Brandts vleermuis. 
€ 0.55 (in rol). Myotis 
brandtii. 
274'o7. Bloemen, maarts 
viooltje. 
€ I.. Viola odorata. 

r^mwm9mrmnwwww9 
': 100 

ÖSTERREICH: 
hiMÉAAÉÉMÉAÉÉÉÉÉ« 

POLEN 
82'o7. Valentijnsdag. 
1.35 Zl. Vlinders met hartvor
mige vleugels. 

Kocham Cie 
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Polska 1,35zt 

83'o7. Pasen. 
1.35, 2.40 Zl. Resp. lammetje 
van stro, kip van houten 
eieren. 

203'o7. Verdrag van Rome 
vijftig jaar. 
3.55 Zl. Nationale vlaggen 
Europese landen. 

Polska 3 
Traktatóv. 
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PORTUGAL 
i52'07. Arabisch Lissabon. 
€ 0.30, 0.45, 0.52, 0.61, 0.75, 
I.; blok€ 2.95. tegels Barro 
Vidrado (16''' eeuw), fries 
Calcario (9'''̂ io''' eeuw), zaal 
paleis Sousa Leal (zetel post), 
interieur nationale filmbibli
otheek, patio huis Alentejo, 
paleis Ribeiro da Cunha; 
kruik op rand tegels. 

282'07. Typische Portugese 
kleding. 
Vel met tienmaal €0.30; 
velletje met viermaal € 0.30. 
Verschillende kledingstuk
ken uit verschillende regio's. 

0,30 

i63'07. Portugese kunste
naars, Manuel Cargaleiro 
(1927)
€ 0.30, 0.45, 0.61. Drie 
verschillende werken Car
galeiro. 
i7'3"'o7 Tweehonderd jaar 
rekenkamers in Europa. 
€ 0.30, 0.61, 2.; blok 2.95. 
Resp. koning met hovelingen 
(1389), man met oorkonde 
en vrouw (1849), gebouw; 
man achter lessenaar. 



ROEMENIE 
93'o7. Pasen. 
Driemaal 0.50 NL in vel
letje van negen. Tweemaal 
verschillend gekleurd paasei, 
detail icoon op glas (19''° 
eeuw, Roemeens plattelands
museum). 

233'07. Wilde orchideeën. 
0.30,1.20,1.60, 2.50, 2.70, 
6. NL. Resp. Cephalanthera 
rubra, Epipactis palustris, 
Dactylorhiza maculata, 
Anacamptis pyramidalis, Li
modorum abortivum, Ophrys 
scolopax. 

RUSLAND 
2i3'o7. Internationaal 
pooljaar. 
Velletje met 6., 7., 8. r. 
(doorlopend beeld). Resp. 
drijvend wetenschappelijk 
station 'Noordpool', onder
zoek ijsoppervlak, cultu
reel en natuurlijk erfgoed 
poolgebied. 

44'07. Russische cultuur 

Velletje met tweemaal 8. r. 
Portretten van dichter A.A. 
Tarkovsky (19071989). 

SAN MARINO 
204'o7. Vijfentwintigste 
editie internationale prijs 
religieuze postzegel. 
€ 1.50. Cherubijnen met 
christelijke symbolen uit 
muur kerk van Onbevlekte 
Ontvangenis in Palermo. 

204'o7. Tweehonderdste 
geboortedag Giuseppe Gari
baldi (18071882), Italiaans 
vrijheidsstrijder. 
€ 0.65,1.40, 2.. Resp. komst 
Garibaldi met Anita en 'de 

duizend' in San Marino met 
bergTitano, op 1151860 
landde Garibaldi met 'de 
duizend' in Marsala om ko
ninkrijk van beide Siciliën te 
veroveren, portret Garibaldi 
en vrijheidsstrijd in Uruguay 
(18351846) met handdruk 
Teano in i860 waarbij 
Garibaldi Mezzogiorno 
overdraagt aan koning Victor 
Emanuel II. 

G.GARJBAU)! 
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204'07. Honderdste 
geboortedag beeldend 
kunstenaar Bruno Munari 
(19071998). 
€ 0.36, 0.65,1.40, 2.. Uit
vindmgen van onbekenden 
door Munari bekroond, resp. 
gereedschap voor etaleur, 
melkpak, los slot, looplamp. 

S M Marino Mfl 
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SERVIË 
Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
ii2'o6. Kunst. 
€ 2.. Sculpmur. 

SLOVENIË 
233'07. Mineralen. 
€0.45. Aragoniet. 
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233'o7. Toerisme. 
€ 0.45. Berg Mangart 
(2677 m) en kruipend nagel
kruid (Geum reptans). 
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233'o7. WWF'̂ , eekhoorn. 
Viermaal € 0.48. Verschil
lende afbeeldingen Sciurus 
vulgaris met pandabeeld
merk WWF. Ook velletje met 
acht zegels. 

233'07. Europa 2007, scou
ting honderd jaar. 
€ 0.50. Dieren en boom als 
scouts rond kampvuur voor 
tent. 

SLOWAKIJE 
i5"3"'°7 Pasen. 
10. Sk. Christus aan kruis. 

S L O V E N S K O 
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2i3'o7. Sport, tennis. 
16. Sk. Twee tennissters. 
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TSJECHIË 
i43'07. Pasen. 
7.50 Kc. Maria met het lijk 
van Christus op schoot (ca. 
1425) uit kerk in Nectiny. 
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i43'07. Wereldpostzegel
tentoonstelling Praag 2008. 
7.50 Kc. Detail van model 
wijk 'Kleine Zijde' in Praag 
door Antonin Langweil 
(17911837) uit museum van 
de stad Praag. 

263'07. Huis familie Stoclet 
in Brussel (ontworpen door 
van oorsprong Tsjechische 
Josef Hoffman (18701956), 
gebouwd in 19051911), geza
menlijke uitgifte met Belgiè. 
20., 35. Kc. Resp. interieur, 
exterieur van het huis. 

REPUBLIKAI 
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263'o7. Wenszegel. 
II. Kc. Bos bloemen. 
44'o7. Schoonheid van ons 
land. 
15. Kc. Paviljoen Gocarvan 
kuuroord Lazne Bohdanec. 

44'07. Wereldpostzegelten
toonstelling Praag 2008. 
Beeldmerk tentoonstelling. 

VATICAAN 
i63'o7. Vijfhonderdste 
sterfdag St.Franciscus van 
Paola (14161507, in 1519 
heilig verklaard). 
€ 0.60,1.. Beelden. 

i63'o7. Tachtigste verjaar
dag paus Benedictus XVI. 
€ 0.60, 0.65, 0.85 (in velletjes 
van vier met vier aanhang
sels) Drie verschillende foto's 
paus; op aanhangsels: St.
Oswold parochiekerk, torens 
en beeld Maria kathedraal 
in München, basiliek St.Jan 
van Lateranen in Rome. 

WITRUSLAND 
i43'o7. Frankeerzegel. 
2.000 r. Gemeentehuis 
Minsk. 
263'o7. Vogel van het jaar 
2007. 
i.ooo r. Luscinia luscinia 
(Noordse nachtegaal) met 
beeldmerk 'Birdlife'. 
264'o7. Frankeerzegels, 
pelsdieren. 
A, A, B, B. Resp. Lepus 
europeus, Dryomys nite
dula, Vulpes vulpes, Mustela 
putorius. 

IJSLAND 
204'o7. Honderd jaar bos
beheer in IJsland. 
10., 60. kr. Resp. tak met 
katjes, rood geveerd blad. 

204'o7. Jeugdzorg IJsland 
honderd jaar. 
70. kr. Gestileerde figuur 
met blaadjes. 
204'07. Nationaal archief 
honderdvijfentwintig jaar. 
80. kr. Gezicht met tekst. 

204'o7. Vrachtschepen. 
80., 80., 105., 105. kr. (in 
boekjes). Resp. Hamrafell 
(1952), Tröllafoss (1945), 
Akranes (1970), Longjökull 
(1959)

245'07. Europa 2007, scou
ting honderd jaar. 
80., 105. kr. Resp. lelie, 
klavertje. 
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245'07. Gletsjers in IJsland. 
5., 60., 80., iio., 300. kr. 
Resp. Jökulsarton/Breida
merkurjökuU, Hagafeltsjö
kull/Langjökull, Metajökull/ 
Hofsjökull, SnaefellsjókuU, 
Hvannadalshnükur/ Orae
fajökull. 

245'o7. Natuurbescher
ming honderd jaar. 
Bref 20g. Landschap met 
pluim gras. 



ZWITSERLAND 
io4'o7. Roger Federer 
(1981). 
100 c. Federer met bokaal 
(nieuw record: staat 161 
weken nummer 1 op ATP
ranglijst). 
io5'o7. Toeslagzegels Pro 
Patria, cultuurgoederen langs 
historische verkeerswegen. 
85+40, 85+40,100+50, 
100+50 c. Resp. weg 'To
renöli' in Schwarzenburg en 
kapel heilige Apollonia bij 
Matran (pelgrimsweg naar 
Santiago de Compostela), 
weg onder rots 'Pierre Per
tuis' in Tavannes met ruïne 
kasteel Vorbourg in Delsberg 
(Juraweg tussen Bazel en 
Biel), luchtfoto Piottinora
vijn in Faido en douanekan
toor (nu museum) 'Alte Sust' 
in Horgen (Gotthardroute), 
pad naar Gemmipas boven 
Leukerbad met grand hotel 
Giessbach in Brienz (route 
van Cook; Thomas Cook 
(17281779), Brits ontdek
kingsreiziger, bracht eerste 
toeristengroepen naar Zwit
serland). Ookboelqe. 

io5'o7. Museum voor com
municatie honderd jaar. 
85,100 c. Rij mensen op 
bankje fluisteren bericht door 
(door bewegen zegel geven 
verschillende personen het 
bericht door), met op achter
grond resp. water en bergen, 
gebouwen. 

io5'07. Kunst, 'art brut'. 
100, r8o c. Resp. bloem van 
Adolf Wölfli (18641930), dier 
door Carlo Zinelli (19161974). 

io5'o7. Europa 2007, scou
ting honderd jaar. 
100 c. (driehoekige zegel). 
Scouts bij ingang tent. 

io5'o7. Bond kinderdagver
blijven honderd jaar. 

85 c. Bal met balletjes. 

85 
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BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
44'o6. Werken aan een 
mijnenvrij Afghanistan. 
I, 2, 3 Af Resp. doodshoofd 
en 'Danger of Mine', man 
met hond, man met detector. 

igS'oö. Zevenentachtig jaar 
onafhankelijkheid. 
45 Af Militair en gebouw 
met mensen. 
8g'o6. Mondiale dag anal
fabetisme. 
12 Af Leraar bij schoolbord 
voor klas. 
gg'oó. Wereldpostdag. 
Tweemaal 15 Af Beeldmerk 
UPU* en duif met brief rond 
wereldbol en jaartal 2006 in 
resp. geel, zwart. 

279'o6. Mondiale dag 
toerisme. 
15, 30 Af Resp. toren en 
kandelaar met potjes van 
aardewerk, berg met trap en 
aardewerken kannetjes. 
25ii'o6. Geweld tegen 
vrouwen uitsluiten. 
12,14, ig Af Resp. handen 
bij keten met slot, vrouw 
kijkt door opening, ogen met 
bloed achter bijna dichtge
naaide doek. 

26ii'o6. Perzisch dichter 
Mevlana (Djalal alDin 
Roemi, 12071273), geza
menlijke uitgifte met Iran, 
Syrië, Turkije. 
65, 85; blok 150 Af Resp. 
muren geboorteplaats Balch, 
dichter en dansers bij stad; 

geboorteplaats met dichter 
en dansers. 

ALGERIJE 
io3'o7. Vrouwen op de 
arbeidsmarkt. 
15. Dh. Twee vrouwenge
zichten. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i8i'o7. Scouting honderd jaar. 
$ 4.; blok $ 6.. Resp. knoop 
gevormd door nationale vlag
gen; hetzelfde ontwerp. 

I O O Y E A R S O F T H E 
WOni.D SCOUT MOVEMENT 
1907 2007 

i8i'o7. Vijflionderdste sterf
dag Christophorus Columbus 
(14511506). 
75, 90 c , $ 2., 3.; blok $ 6.. 
Resp. Columbus knielend 
met zwaard en vlag en kaart 
Amerika, driemaal verschil
lend portret Columbus; 
schepen Nina en Pinta en 
Santa Maria. 
i8i'o7. President John F. 
Kennedy (19171963). 
Twee velletjes met vier
maal $ 3.. (Kennedy bij de 
marine:) als vaandrig, met 
bemanning, in USS PT109, 
in ZuidPacific; (verkiezing 
in Huis van afgevaardigden:) 
campagnevoerend met kruk, 
als nieuw congreslid, met 
Joseph P. Kennedy, overwin
ning vierend. 

ARGENTINIË 
io3'07. Honderdvijftigste 
sterfdag admiraal William 
Brown (17771857). 
75 c. Fregat 'Hercules' (detail 
'Combate de Martin Garcia 
1814' schilderij door Emilio Big
geri) en handtekening Brown. 

AUSTRALIË 
i6i'o7. Australisch cricket
team wint Ashes. 
$ 0.50,1.85. Spelers, resp. 
vieren derde wedstrijd, met 
bokaal. 

24i'07. 'Australian Legends 
Award', paardenraces. 
Twaalfmaal 50 c. Jockey 
Arthur Breasley, Breasly te 
paard, trainer Bart Cum
mings, Cummings met 
trofee, jockey Roy Higgins, 
Higgms te paard, volbloed 
fokker Bob Ingham, Ingham 
met paard, jockey George 
Moore, Moore te paard, twee
maal verslaggever John Tapp. 
Ook boekjes. 

53'07. Eilanden. 
10, 30 c, $ 1.30,1.95, 2.60, 
3.85. Resp. Maria Island, 
Rottnest Island, Green 
Island, Fräser Island, 
Kangaroo Island, Lord Howe 
Island. 
34'o7. Tekens dierenriem. 
Twaalfmaal 50 c. (per vier 
samenhangend). Ram (man 
in sportauto), stier (mens
stier met wijn en druiven), 
tweelmgen (wereldbol waar
uit vrouw die vlinders vangt 
en man met loep bij rups), 
kreeft (vrouw met taart); 
leeuw (man met kroon), 
maagd (vrouw leest boek), 
weegschaal (vrouw met viool 
en fles wijn), schorpioen 
(iemand duikt in water); 
boogschutter (jongen met 
rugzak), steenbok (man op 
bankje), waterman (jongleur 
op eenwieler), vissen (man 
metvissenkom). 

io4'07. Nostalgisch 
toerisme. 
$ 0.50,1., 2., 2.45. Af
fiches, resp. aan het strand, 
vissen, paardrijden op plat
teland, wintersport. 

i84'o7. Verjaardag konin
gin Elizabeth II. 
50 c. Portret. 

i5'o7. Historische scheeps
wrakken. 
$ 0.50,1., 2.. Wrakken, 
resp. Admella, Lord Ard, 
Dunbar. 
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85'o7. Australië. 
$ 1.30,1.95. Resp. Petrogale 
xanthopus (geelvoetkangoe
roe), brug haven Sydney. 
'5'5"'07 Circus 'Under the 
Big Top'. 
Vijfmaal 50 c. Vuurwerper op 
fietsje, slangenmens, man 
houdt met tanden trapeze 
vast, acrobaten, menselijke 
kanonskogel. 

56'o7. Grote dingen. 
Vijfmaal 50 c. Grote gouden 
gitaar in Tamworth, grote 
kreeft in Kingston, grote ba
naan in CofFs Harbour, groot 
merinoschaap in Goulburn, 
grote ananas in Nambour. 

266'07. Bedreigde dieren 
in 't wild. 
50, 50 c, $ 1.25,1.30. Resp. 
Pteropus poliocephalus, 
Burramys parvus, Natator de
pressus, Diomedea exulans. 



BAHAMAS 
Maart '07. Herdruk frankeer
zegels 37'o6. 
5,10 c. Resp. Hippeastrum 
punicum, Barleria cristata. 

BAHREIN 
i3'07. GCC*: dag van con
sumentenbescherming. 
100, 200 fils. Mensen onder 
paraplu, resp. met zeshoek, 
paraplu m kleuren nationale 
vlaggen golfstaten. 
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Halcyon senegalensis, Hal
cyon albiventris. 

BRAZILIË 
i j  j  'o / . Internationaal 
pooljaar. 
Driemaal 1° Porte Carta Co
mercial (doorlopend beeld). 
Beeldmerk pooljaar en schip 
'Ary Rongel' tussen ijs, 
gebouwen poolstation 'Co
mandante Ferraz', keizerpin
gum met kaart poolgebied en 
beeldmerk poolprogramma 
Brazilië (Proantar). 

BANGLADESH 
2006. Mondiale gezond
heidsdag. 
6. T. Vrouwen en kinderen. 
2006. Internationale wereld
beker cricket voor jongeren 
onder ig (in 2004). 
10. T. Silhouet cricketspeler. 

BARBADOS 
i93'07. Wereldkampi
oenschap cricket 2007 in 
WestIndië. 
$ 1.75, 2.10, 3.; blok $ 10.. 
Resp. Joel 'Big Bird' Garner, 
'Old Kensington Oval', 'New 
Kensington Oval'; beker, op 
rand 'Old Kensington Oval' 
en portretjes. 
263'o7. Afschaffing slaver
nij tweehonderd jaar geleden. 
$ o.io, I., 1.75, 2.; blok 
$ 3.. Resp. beeld met kete
nen en tekst, portret William 
Berforce (17591833) en 
tekst, interieur en exterieur 
slavenhut, viering vrijheid in 
1838; schip en roeiboot met 
slaven. 
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BHUTAN 
2006. Vijftig jaar Europaze
gels. 
Velletje met 150, 250 nu. 
Resp. versterkt klooster, 
boogschutter; op rand vlieg
tuig en 'Big Ben'. 
2006. Nationale symbolen. 
Velletje met 10,10, 20, 20 nu. 
Resp. raaf, rundergems, 
cipres, blauwe klaproos. 

BOTSWANA 
i33'07. Ijsvogels. 
i.io, 2.60, 4.10, 4.90 P. Resp. 
Ceryle rudis, Alcedo cristata. 

i93'o7. In het spoor van 
pater José de Anchieta (1534

1597)
Driemaal R$ o.go (doorlo
pend beeld). Kerk, pater, 
kathedraal van Vitoria. 

253'07. Voetbalstadions. 
R$ 0.60, 0.90, 2.60, 2.60. 
Stadions, resp. Mangueirao, 
Serra Dourada, Maracana, 
Pacaembu. 

BRUNEI 
62'07. Zeeleven, gezamen
lijke uitgifte met Maleisië. 
Tweemaal 60 s.; velletje met 
tweemaal $ i.. Resp. Balista
pus undulatus, Taenianotus 
triacanthus; Nautilus pom
pilius, Ostracion meleagris. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i62'07. Chinese traditione
le kleding, galakleding voor 
militairen (Tj'ingdynastie, 
16441912). 
NT$ 3.50, 3.50, 5., 25.. 
Vierkant met geborduurd 
dier voor militairen van i"' 
tot en met 4''' rang, resp. 
fabeldier 'cilin', leeuw, 
luipaard, tijger. 

282'o7. Nationaal 228 (= 28 
februari 1947) herdenkings
museum zestig jaar. 
NT$ 5.. Museumgebouw. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
28i'o7. Zesde Aziatische 
winterspelen. 
1.20 y. Beeldmerk 'Chang
chun 2007'. 
32'o7. Aardewerk uit 
Shiwan. 
Tweemaal 1.20 y. Beeldjes, 
resp. twee mannen, vrouw 
op paard. 

io2'o7. Houtsneden uit 
Mianzhu. 
Viermaal 1.20 y. Chinezen, 
resp. 'zuo Zuo Ti Dao', 'Mu 
Guiying', 'ShuangXi Tong 
Zi', 'Zhang Xian She Gou'. 

CONGO 
2oi'07. Mondiale dag 
godsdiensten. 
120 F. Symbolisch ontwerp 
met beeldmerken verschil
lende religies. 

COOKEILANDEN 
203'07. Frankeerzegels, 
dieren in 't wild. 
Steeds viermaal $ 0.90, i.io, 
1.20, 2.. Viermaal vlinder, 
viermaal vis, viermaal maan
vis (Mola mola), viermaal 
papegaai (Vini peruviana). 

DOMINICA 
ioi'o7. Vijfhonderdste 
sterfdag Christophorus 
Columbus (14511506). 
Blok $ 5.. Schip Santa Ma
ria, op rand portret. 
23i'o7. Concorde. 
Tweemaal $ i. (samenhan
gend). Vliegtuig OOI FWTSS 
in hangar, vliegtuig. 
23i'o7. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Resp. viermaal 
verschillend detail Christus 
verdrijft de geldwisselaars 
uit de tempel; Jezus en zijn 
volgelingen. 

FALKLANDEILANDEN 
242'o7. Twintig jaar visserij. 
3, II, 25, 30, 60 p., £ 1.05. 
Resp. vissers op zee en schip 
Dorada, vissers 's nachts aan 
het werk, mannen gaan van 
boord, Japans vissersschip 
in Stanley Harbor, Doarade , 
vissersschip zet vangst over 
op schip met vriescontainers. 
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273'o7. Maritiem erfgoed, 
IV, HMS Plymouth. 
25, 40, 60 p., £ 1.05. HMS 
Plymouth resp. voegt zich 
bij speciale eenheid tijdens 
Falklandconflict (april 1982), 
ondersteunt 'Special Boat 
Services' (2651982), wordt 
aangevallen (861982), in 
Port Stanley (1761982). 

GAMBIA 
20i2'o6. Concorde. 
Tweemaal twee 15. D. 
(samenhangend). Testpiloot 
André Turcat, concorde stijgt 
op vanuit Toulouse 231969; 
concorde landt op Filton 26
112003, concorde GBOAF 
in de lucht. 
20i2'o6. Ruimteonderzoek. 
Twee vel met zesmaal 20. D.; 
twee vel met viermaal 25.D.; 
viermaal blok 65. D. Resp. 
(eerste vlucht ruimteveer 
Columbia:) ruimteveer, lan
cering, simulator, controle 
bij landing, John W. Young, 
Robert L. Grippen; zesmaal 
afbeeldingen Mars Recon
naissance Orbiter; viermaal 
Viking I en landing op Mars 
2071976; komeet Halley, 
driemaal komeetverkenner 
Giotto; lancering Venus 
Express, ruimtevaartuig 
Hayabusa; Loena 9 landt op 
maan, Discovery 2672005. 
20i2'o6. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Velletje met viermaal 20. D. 
Beeldmerk kampioenschap, 
wereldbeker en viermaal 
voetbal in verschillende 
nationale kleuren. 

GHANA 
22i'07. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Overdruk met uitslagen op 
velletje i85'o6 met Ghanese 
spelers (melding 10/698). 
22i'o7. Koningin Ehza
beth II tachtig jaar. 
Vel met viermaal 6.000 Cs.; 
blok 25.000 Cs. Verschil
lende foto's koningin. 
22i'o7. Ruimteonderzoek. 
Twee vel met zesmaal 
6.500 Cs.; vel met viermaal 
i.ooo Cs.; driemaal blok 
20.000 Cs. Resp. Sojoez, 
koppeling met Apollo, Tom 

Stafford, Aleksei Leonov, 
Deke Slayton, Vance Brand, 
Valeri Kubasov; zesmaal 
komeetverkenner Giotto; 
viermaal Loena 9 reis naar 
maan; Viking i. Buzz Aldrin, 
handdruk in ruimte tijdens 
ApolloSojoez project. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i6i'o7. Scouting honderd 
jaar. 
$2.; blok $6.. Hetzelfde 
ontwerp: '1907', '2007', 
'100' van touw en beeldmerk 
scouting. 
i6i'o7. President John F. 
Kennedy (19171963). 
Twee velletjes met viermaal 
$ 2.50. (Kennedy bij de 
marine:) eiland Nauru, 
tweemaal verschillende foto 
als luitenant, SOSkokos
noot; (verkiezing in Huis van 
afgevaardigden:) campag
nevoerend op krukken, 
Campagnespeech schrijvend, 
campagne in New Hamp
shire, president. 
i6i'o7. Elvis Presley (1935

1977)
Velletje met viermaal $ 3.. 
Verschillende foto's Elvis. 
i6i'07. Vijftigste sterfdag 
Ludwig Durr, hoofdingenieur 
voor graaf Zeppelin. 
Velletje met driemaal $ 3.. 
Zeppelin LZ127 in hangar, 
eetzaal Hindenburg, lucht
schip marine L53. 

GUYANA 
i52'07. Marilyn Monroe 
(19261962). 
Velletje met viermaal $ 200.; 
blok $ 400.. Viermaal 
verschillende foto's uit films; 
portret. 
i52'o7. Orchideeën. 
$25., 35., 60., 300.; 
velletje met viermaal $ 160.; 
blok $ 400.. Resp. Bletia 
florida, Basiphyllaea coral
licola, Calopogon multiflorus, 
Bletia purpurea; Cypripedium 
acaule, Calopogon tuberosus, 
Calopogon pallidus, Bletia 
patuia; Cypripedium reginae. 

HONGKONG 
i3'07. Scouting honderd 
jaar. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.. Resp. 
Robert BadenPowell (1857
1941), beeldmerk scouting 
Hongkong, knoop (wereldre
cord knopen in 2000), défilé 
van scouts en tentje. Ook 
velletje met de vier zegels. 
223'07. Kinderzegels. 
$ 1.40,1.80, 2.40, 2.50, 
3., 5.. Resp. twee haasjes, 
tekening haas langs punten, 
doolhof, haas in doolhof van 
lijnen, bloemen, haas in ei. 



INDIA 
Tj-z-'oj. Markten. 
Viermaal 5. R. Olifanten bij 
brug (Sonepur fair), kamelen 
en reuzenrad (Pushkar fair), 
jongleurs en vis met pauw en 
vlinder (Goa carnival), mu
ziekgroepje (Baul Mela). Ook 
velletje met de vier zegels. 

83'o7. Dag van de vrouw. 
5., 5., 15., 15. R. Viermaal 
afbeeldingen van vrouwen 
op schilderijen van Joyshree 
Burman. Ook velletje met de 
vier zegels. 
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iê 'm 
23"3"'°7 Rsj Naram (1917
1986). 
5. R. Portret politicus. 
INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
293'07. Zeeleven, III, 
papegaaivis. 
Velletje met viermaal 54, 
tweemaal go p. Resp. 
Scarus psittacus, Chlorurus 
sordidus, Cetoscarus bicolor, 
Scarus frenatus, Chlorurus 
strongylocephalus, Scarus 
rubroviolaceus. 
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IRAN 
83'o6. Bekende mensen. 
Viermaal 650 Ris. Viermaal 
portret man. 
20g'o6. Derde bijeenkomst 
postadministraties ECO. 
650 Ris. Beeldmerk met 
kaart en vlaggen betrokken 
landen. 

_ 26ii'o6. Formatie Basij 
^ (paramilitaire macht van 
^ vrijwilligers) zevenentwintig 
■Z jaar geleden. 
" 650 Ris. Vlag en bloemen. 

JAMAICA 
282'o7. Wereldkampi
oenschap cricket 2007 in 
WestIndié. 
$ 30, 30, 40, 50, 60; blok 
$ 200. Beeldmerk kampi
oenschap en resp. Courtney 
Walsh, Collie Smith, sport
complex 'New Sabina Park', 

370 

Courtney Walsh, sport
complex 'Trelawny'; beker, 
op rand Caribisch gebied 
met vlaggen WestIndische 
landen. 
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JORDANIË 
2006. Voertuigen openbare 
diensten. 
100,125,175, 200; blok 
200 fils. Resp. politieauto, 
brandweer, vuilniswagen, 
postauto; ambulance. 
2006. Oudislamitische 
munten. 
50,75,100,125,150; blok 
300 fils. Vijfmaal verschillen
de munten; twee munten. 
2006. Wereldkampioenschap 
voetbal in Duitsland. 
50,75,100,125,150; blok 
300 fils. Resp. tweemaal 
voetbal met tekst, driemaal 
voetbal met beeldmerk 
kampioenschap; voetbal met 
beeldmerk kampioenschap. 
2006. Moderne architectuur. 
75,100,125; blok200 fils. 
Gebouwen. 

KENIA 
i5i2'o6. Toerisme. 
25 Sh. (driehoekig). Nijl
paard en schildpad (Owen 
enMzee). 

KIRGIZIË 
3'3"'°7 Kunst. 
Velletje met vijfmaal 12. s.; 
tussenveld. Portretten van 
resp. Chingiz Aitmatov, 
Syimenkul Chokmorov, Kur
mangazy Azykbaev, Omor 
Sultanov, Zhylkychy Zha
kypov; Syitbek Torobekov. 

KOEWEIT 
305'o6. Jaarlijkse bijeen
komst Islamitische Bank. 
Drieènveertigmaal 50 f 
Beeldmerk, tweeënveertig
maal beide zijden verschil
lende munten. 

KOREA ZUID 
282'07. Oude kaarten 
Korea. 
Velletje met 480, 520, 580, 
600 w. Kaarten Korea uit resp. 
regeerperiode koning Je
ongjo, 1861, lö"*' eeuw, 1402. 

i5"3"'°7 Daehanziekenhuis 
honderd jaar. 
250 w. Toren met klok. 
i63'07. Negende conferen

tie over orchideeën. 
250 w. Cypripedium agnica
pitatum. 
i93'07. Jaar van biologie. 
250 w. Chromosoom. 

2i3'o7. Persoonlijke zegels. 
Driemaal 250 w. met aan
hangsel voor persoonlijke 
boodschap. Zonnebloem, 
klavertje vier, gouden 
varkentje. 
303'o7. Traditionele huwe
lijkskleding, gezamenlijke 
uitgifte met Singapore. 
Velletje met viermaal 250, 
480, 520, 580, 600 w. Resp. 
viermaal huwelijkspaar uit 
Singapore (Chinees, Malei
sisch, Indiaas, Euraziatisch), 
viermaal bruidspaar uit 
Korea Joseondynastie (1392
1910): Dallyeong en Hwarot, 
Dallyeong en Wonsam, 
Dallyeong en Wonsam, Du
rumagi en Chima/Jeogori. 
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54'o7. Heropening 
vestingwallen in Bugaksan
bergen (gesloten na aanval 
op presidentieel huis door 
NoordKoreaanse comman
do's in 1968). 
250 w. Noordelijke poort 
Seoel. 

MACAU 
i3'07. Scènes uit het dage
lijks leven, IV. 
Achtmaal 1.50 ptcs.; blok 
10. ptcs. resp. verkoper 
met cake van negen lagen, 
kruidenthee voor zieke, 
riksja, spelletje op straat, 
borduurster, schoenpoetser, 
met bamboe en papier en 
lijm kan van alles gemaakt 
worden, vrouw herstelt 
kleding; leeuwendans. 

MALDIVEN 
gg'oö. Postale dienst Mal
diven honderd jaar. 
Blok 12. Rf Nachtelijke he
mel met beeldmerk en '100'. 

MALDIVEN 
2i2'o7. Honderd jaar 
scouting. 
15. Rf.; blok 25. Rf. Resp. 
veelkleurig beeldmerk scou
ting (ook in velletje van drie); 
beeldmerk in paars. 

MALEISIË 
i9'3''°7 Jaar van 'Bezoek 
Maleisië'. 
30, 30, 50, 50 s.; blok 
2. RM.; boekje met tien
maal 30 s. Resp. vogel en 
bloemen, onderwaterleven, 
gebouw en symbolen van 
religieuze tolerantie, mandje 
en Chinese lantaarns met In
dische olielampen; Petronas
torens in Kuala Lumpur en 
gebouw met koepel, op rand 
vrouwen; vijfmaal vrouw in 
verschillende kleding; vijf
maal verschillend voedsel. 

MAROKKO 
262'o7. Vijfl:ig jaar Afri
kaanse voetbalbond. 
7.80 Dh. (rond te maken). 
Voetbal en beeldmerk CAF 
(Confederation Africaine de 
Football). 
i53'07. Universiteit 
Mohammed VAgdal vijftig 
jaar. 
3.25 Dh. Ontwerp met '50'. 
283'07. Zeshonderdste 
sterfdag Abdul alRahman 
ibn Khaldun (13321406). 
7.80 Dh. Patio en portret 
filosoof 
■ W W l 

ROYAÜMIÏIJU W A K O C 

MAYOTTE 
ig3'o7. Rekenkamer twee
honderd jaar. 
€ 0.54. Gebouw in kleuren 
Franse vlag en weegschaal 
(afbeelding zie Frankrijk). 

MICRONESIË 
3i'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
75 c. Schilderij van varken 
door Liu Jiyou. 
iii'07. Scouting honderd 
jaar. 
$ I.; blok 2.. Resp. '100'; 
scout salueert en meisje met 
vlag. 
iii'o7. Tweehonderdvijftig
ste geboortedag W.A. Mozart 
(17561791). 
Blok $ 2.. Portret componist. 

iii'o7. Marilyn Monroe 
(19261962). 
Velletje met viermaal $ i.. 
Vier verschillende portretten 
actrice. 

MONGOLIË 
2i'o7. Betty Boop (van Max 
Fleischer, 18891972). 
Velletje met zesmaal 700; 
blok 1.500 T. Verschillende 
afbeeldingen Betty Boop. 

2i'o7. Bezoek van prins 
WillemAlexander en prin
ses Maxima. 
Driemaal 700 T. Prins, 
prinses, paar. 
22i'o7. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
880 T. Als jonge man en 
als paus. 
22i'o7. Elvis Presley 
(19351977)
Velletje met viermaal 
1.050 T. Verschillende 
foto's in jumpsuit en hand
tekening. 
22i'o7. Marilyn Monroe 
(19261962). 
Velletje met viermaal 
1.050 T. Verschillende 
portretten actrice. 
Januari 2007. Twintig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Verenigde Staten. 
Velletje met 400, 550 T. 
Resp. herdenkingsbeeld 
Gengis Khan (11671227), 
standbeeld van Abraham 
Lincoln (18091865). 
Januari 2007. Zeshon
derdvijftigste geboorte
dag Lama Tsjongkhapa 
(13571419). 
100 T. Stichter Tibetaans 
boeddhisme. 

MOZAMBIQUE 
io6'o6. Telecommunica
tiemaatschappij Mozam
bique vijfentwintig jaar. 
8.000 mt. Telefoon en 
toren. 
gio'o6. Presidentieel 
initiatief tegen aids*. 
8,16, 33 mt. Verschillende 
afbeeldingen president 
Armando Guebuza. 

MYANMAR 
4i'o7. Negenenvijftigste 
onafhankelijkheidsdag. 
2, 5 k. Resp. drie stand
beelden met ster en vlag, 
drie standbeelden met ster 
en kaart. 

NEVIS 
2gi'o7. Scouting honderd 
jaar, 21'" wereldjamboree. 
$ 3. in velletje van vier; 
blok $ 5.. Resp. vlag met 
vredesduif en lint van 
nationale vlaggen kaart 
GrootBrittannië met ten
ten en kompas; hetzelfde 
ontwerp. 



ig-i-'oy. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Verschillende portretten. 

NIEUW-CALEDONIË 
i9-3-'07. Rekenkamer twee
honderd jaar. 
110 E Gebouw in kleuren 
Franse vlag en weegschaal 
(afbeelding zie Frankrijk). 

NIGER 
23-g-'o6. Honderdste 
geboortedag Boubou Hama 
(1906-1982). 
150,175, 325 F. In verschil
lende kleuren: portret politi
cus en schrijver. 

NIGERIA 
i4-i2-'o6. Abuja dertig jaar 
hoofdstad. 
20, 50 N. Resp. brug met 
'You are welcome' en vuur
werk, handen op trom en 
beeldmerk met zes handen. 

i4-i2-'o6.143"' OPEC*-con-
ferentie in Abuja. 
50 N. Beeldmerk en tekst. 

PALAU 
6-ii-'o6. Vredescorps veertig 
jaar. 
Velletje met viermaal 75 c. 
Engelse schrijfles, behoud 
zeeschildpadden, zwemles, 
onderzoek rif; op rand eilan
dengroep. 
3-i-'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
75 c. Schilderij varken door 
Xu Beihong. 

PITCAIRNEILANDEN 
28-2-'07. WWF*, sternen. 
$0.50,0.60, 2.-, 3.-in 
velletje met acht zegels. Pan
dabeeldmerk WWF en resp. 
Sterna fuscata, Procelsterna 
cerulea, Anous stolidus, 
Anous minutes. 

POLYNESIË 
8-3-'o7. Vrouwen uit Poly-
nesië. 
60, 90 F. Resp. schilderij 
vrouwengezicht, foto vrouw 
met bloemslinger. 

i9-3-'07. Nieuwe datum mel
ding 4/288, rekenkamer. 

SALOMONSEILANDEN 
2-9-'o6. Internationale dag 
kokosnoot. 
$ 1.50, 2.40, 3.-, 5.-. Resp. 
mand kokosvlees, droog-
huisje kopra, productie 
kokosolie, economische 
groei: kokospalm met schip 
en vliegtuig. 

SINGAPORE 
30-3-'o7. Traditionele huwe-
lijkskleding, gezamenlijke 
uitgifte met Zuid-Korea. 
Viermaal 65 c , tweemaal 
i" local, tweemaal $ i.io. 
Resp. viermaal huwelijkspaar 
uit Singapore (Chinees, 
Maleisisch, Indiaas, Eurazi-
atisch), viermaal bruidspaar 
uit Korea Joseon-dynastie 
(1392-1910). 

i Ê%- fl 

ST. KITTS (ST. CHRISTOFFEL) 
3-i-'o7. Tachtigste verjaardag 
koningin Elizabeth II. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Verschillende foto's 
koningin. 

3-i-'o7. Christophorus 
Columbus (1451-1506). 
Blok $ 6.-. Portret ontdek
kingsreiziger, op rand sche
pen, kaart en sextant. 
3-i-'o7. President John F. 
Kennedy (1917-1963). 
Twee velletjes met vier
maal $ 2.-. ('Alliance for 
Progress':) Kennedy met 
kaart, Kennedy met moeder 
en kind, Kennedy met 
groep mensen en kaart, 
twee mannen met kaart; 
('Peace Corps':) tweemaal 
Kennedy groet vrijwilligers 
Vredescorps, vrijwilliger Ida 
Shoatz in Peruaanse Andes, 
R. Sargent Shriver (directeur 
Vredescorps). 
3-i-'o7. Betty Boop (van Max 
Fleischer, 1889-1972). 
Vel met zesmaal $ 1.60; 
velletje met tweemaal $ 3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
tekenfiguur. 

ST. LUCIA 
'3'3"'°7- Wereldkampi
oenschap cricket 2007 in 
West-Indië. 
3°>75>95C., blok $5.-. 
Resp. foto Mindoo Phillip, 
kaartje St. Lucia, stadion 
Beausejour; stadion Beause-
jour, op rand omgeving sta
dion en twee cricketspelers. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
io-3-'o7. Schelp, Amerikaan
se grote mantel. 
€ I.-. Placopecten magellani-
cus en vissersschip. 
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i9-3-'07. Tweehonderd jaar 
Rekenkamer. 
€ 0.54. Gebouw, Franse vlag 
en weegschaal (afbeelding 
zie Frankrijk). 
28-3-'07. Frankeerzegels. 
€ o.io, 0.60, 0.70, 0.85, 0.86. 
'Marianne de Lamouche' van 
Frankrijk met overdruk 'St-
Pierre et Miquelon'. 

ST. VINCENT 
22-i2-'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
(1606-1669). 
$ 0.50, 0.75,1.-, 2.-; twee 
velletjes met viermaal $ 2.-; 
tweemaal blok $ 5.-. Resp. 
portret van geneesheer 
Ephraim Bueno, portret Ari-
antje Hollaer vrouw van Hen-
drick Martensz Sorgh, oude 
man in bontcape, Saskia 
van Uylenburgh; (schetsen 
van:) Titia van Uylenburgh, 
staande bestuurder, Poolse 
officier, zittend halfnaakt 
meisje; tweemaal detail De 
verloochening door Petrus, 
tweemaal detail Opwekking 
van Lazarus; twee jonge 

negers, detail man in deur
opening. 
i5-i-'o7. Paddestoelen. 
$ 0.75, 0.90, 2.-, 3.-; blok 
$ 6.-. Resp. Clavulilnopsis 
sp., Cottinarius sp., Corti-
narius cf., Conocybe spp.; 
Cortinarius sp. 
i5-i-'07. Scouting honderd 
jaar, 21'" wereldjamboree. 
$ 4.-; blok 6.-. Hetzelfde 
ontwerp: Tekening Robert 
Baden-Powell (1857-1941) op 
wereldbol met Groot-Brittan-
nië en vredesduif 
i5-i-'o7. President John F. 
Kennedy (1917-1963). 
Twee vel met viermaal $ 3.-. 
(In de marine:) PT-109, 
bemanning, als luitenant, 
Japans oorlogsschip; 
(verkiezing in Huis van 
Afgevaardigden:) congres
lid, campagne op krukken, 
tweemaal verschillende foto 
Kennedy 
i5-i-'07. Tweehonderdvijftig-
ste geboortedag WA. Mozart 
(1756-1791). 
Blok $ 5.-. Portret componist. 

i5-i-'07. Ruimteonderzoek. 
Vel met zesmaal $1.50; twee
maal blok $ 6.-. Resp. Titan 
Centaur raket en Cape Ca
naveral, Viking I in ruimte, 
Landing Viking i, Apollo XI 
landingsmodule, Apollo XI 
command module, lancering 
Apollo XI door Saturnus 
V-raket; onderzoeksvoertuig 
voor toekomstige maanmis-
sies, MIR ruimtestation. 

SUDAN 
i9-2-'o7. CAF (Confederation 
Africaine de Football) vijftig 
jaar. 
2.-, 3.50, 4.50 D. In drie 
verschillende achtergrond-
kleuren: beeldmerk voetbal
bond, wapenschild Sudanese 
voetbalbond en gebouw. 

1 tüliS^SÈ. 1 Ü 
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SURINAME 
2i-3-'o7. Reptielen. 
S, SR$ 0.20, 0.45, 0.80, 
1.20,1.70, 2.-, 3.-, 3.50, 
4.-, 5.-, 10.-. Resp. Terrapene 
Carolina, Cuora flavomargi-
nata, Chelonia mydas, Te
studo hermanni, Uromastyx 
acanthinura, Physignathus 
cocincinus. Iguana iguana, 
Amblyrhynchus cristatus, 
Chamaeleo jacksoni, Cro-
codilus niloticus, Caiman 
crocodilus, Varanus komo-
doensis. 

S U R I N A M E 

SWAZILAND 
23-i-'o7. Bomen. 
0.70, 0.85, 0.90,1.05,1.15, 
1.40, 2.-, 2.40, 2.55, 3.50, 
5.-, 10.-, 20.- E. Portretje 
koning met boom en vrucht 
van resp. Cussonia spicata, 
Ficus sur. Acacia nilorica, 
Trichilia emetica, Sclerocarya 
birrea, Bequaertiondendron 
megalismontanum. Acacia 
xanthophloea, Erythrina 
latissima, Pterocarpus ango-
lensis, Berchemia zeyheri, 
Erythrina lysistemon, Pappea 
capensis, Kigelia africana. 

TANZANIA 
i3-6-'o6. Ruimteonderzoek. 
Velletje met zesmaal 800 Sh.; 
velletje met viermaal 
1.150 Sh.; tweemaal blok 
2.500 Sh. Resp. zesmaal 
verschillende afbeelding 
internationaal ruimtestation; 
viermaal afbeeldingen Mars 
Reconnaissance Orbiter; pla-
netoide verkenner Muses-C, 
Calipso Clausat satellieten. 
i3-6-'o6. Tweehonderd-
vijftigste geboortedag 
W.A. Mozart (1756-1791). 
Velletje met viermaal 
1.200 Sh. Portret componist, 
geboortehuis Salzburg, opera 
Don Giovanni, portret. 
i3-6-'o6. 'Jailhouse Rock' 
van Elvis Presley vijftig jaar. 
Velletje met viermaal 
1.200 Sh. Verschillende foto's 
Elvis uit film. 

i3-6-'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
Harmensz van Rijn (1606-
1696). 
Viermaal i.ooo Sh.; blok 
3.000 Sh. Resp. tweemaal 
detail Jan Pellicorne en zoon 
Caspar, tweemaal detail 
Susanna van Collen vrouw 
van Jan Pellicorne en dochter 
Eva Susanna; detail Een Turk. 

TANZANIA -^OQtV" 



25io'o6. Dertig jaar Tazara 
(TanzaniaZambia Railway). 
350, 350, 600, 600, 800, 
800 Sh. Resp. kaart met 
spoorlijn en mensen voor 
gebouw, zwaaiende man bij 
trein, gebouw en kransen bij 
plaquette, gebouw en mensen 
bij trein, spoorlijn met brug 
en tunnel, trein op spoorbrug. 
24ii'o6. Bedreigde soorten 
uit Zanzibar, flora en fauna. 
Twee vel met viermaal 
i.ooo Sh.; tweemaal blok 
3.000 Sh. Resp. Viverra 
civetta schwarzi, Petrodro
mus tetradactylus (Viertenige 
olifantspitsmuis), Galago mo
holi, Cinnyris pembae; Birgus 
latro, Plumeria nubra, Cer
copithecus mitis albogularis, 
Chelonia mydas; Protoreaster 
lincki, Tauraco fischeri. 
24ii'o6. WWF*, topi 
antilope. 
Viermaal 600 Sh. (samenhan
gend). Verschillende afbeel
dingen Damaliscus lunatus 
met pandabeeldmerk WWF. 

600/ ^ 

TANZANIA 

TOGO 
2ii2'o6. Ruimteonderzoek. 
150, 300, 450, 500 F.; vel 
met zesmaal 400 F., vel met 
viermaal 550 F.; tweemaal 
blok 1.500 F. Resp. Loena9, 
ruimtesonde MusesC, 
Venus Express, ruimteveer 
Discovery; internationaal 
ruimtestation, 'Deep 
Impact', MusesC, Nasa Li, 
Odyssey, Calipso; Viking I 
en Mars, Viking I, Phobos, 
Viking I lander; Mars Recon
naissance Orbiter, Apollo 11 
met bemanning. 
2ii2'o6. Tweehonderd
vijftigste geboortedag 
W.A. Mozart (17561791). 
Blok 1.500 F. Mozart achter 
piano van schilderij Anton 
Romako (18321889). 
28i2'o6. Orchideeën. 
Velletje met viermaal 450 F.; 
blok 1.500 F. Resp. Triphora 
trianthophora, Amerorchis 
rotundifolia, Cypripedium 
X Andrewsii, Pogonia ophio
glossoides; Platanthera x 
Kennanii. 
28i2'o6. WWF*, schildpad
den. 
Viermaal 350 F. (samenhan
gend). Vier verschillende 
afbeeldingen Cyclanorbis 
senegalensis met panda
beeldmerk WWR 

TOKELAU 
i82'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
Blok $4 .  . Varkens. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
2007. Wereldkampioenschap 
cricket 2007 in WestIndië. 
$1 .  , 2., 2.50, 3.75, 4.50; 
blok $ 15.. Beeldmerken be
ker met vijfmaal verschillende 
cricketspeler; beker, op rand 
Caribisch gebied met vlaggen 
WestIndische landen. 

IRINIDAD 

WORLD CUP > ' ,,_^ 

$3.15 % P r 
TRISTAN DA CUNHA 
i74'o7. Voertuigen. 
1 5 , 2 0 , 3 0 , 4 5 , 5 0 , 8 5 p. 
Resp. boot, ambulance, red
dingsboot, landrover politie, 
brandweerauto, landrover 
administrateur. 

TUNESIË 
i63'o7. Kunstnijverheid en 
nationale kleding 
250, 250, i . ioo, 1.350 m. 
Resp. herenkleding (Jebbet 
Lahrir), dameskleding (uit 
Jelwa), kleed, wollen deken. 

203'o7. Eenenvijftig jaar 
onafhankelijkheid. 
250 m. Geta l '51 ' . 
2i3'o7. Jeugd en digitale 
cultuur, nieuwe banen en 
cyberpark. 
250 m. Wereldkaart met 
Computersymbolen. 

REPUBUQUE TUNIS^NNE 
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TURKS EN CAICOSEILAN

DEN 
i6'o6. Tachtigste verjaardag 
koningin Elizabeth II. 
50, 60, 80 c., $1 .  ; blok 
$ 6.. Verschillende foto's 
koningin. 
29i2'o6. Kerst, schilderijen 
Peter Paul Rubens (1577

1640). 
25, 60, 80 c., $1 .  ; blok $6. . 

Viermaal detail 'De geboorte 
van Christus en de aanbid
ding door de herders' (1620); 
detail 'Maria, het Kerstkind 
en heiligen' (16381639). Ook 
velletje met de vier zegels, op 
rand gehele schilderij. 

TUVALU 
zig'oó. President John F. 
Kennedy (19171963). 
Twee velletjes met viermaal 
$ 1.30. Resp. Kennedy bij 
marine (1942), medaille voor 
moed (1944), portret, insigne 
(1941); (Kennedy zestig jaar 
geleden gekozen in Huis van 
Afgevaardigden:) tweemaal 
Kennedy als jong congres
lid, met Eleonor Roosevelt, 
portret met zegel Huis en 
Capitool. 

UGANDA 
207'o6. Western Union 
(geldverkeer) tien jaar in 
Afrika. 
400,1.600, 2.000 Sh. Resp. 
lauwerkrans en kaartje 
Afrika, wereldbol, wereldbol 
en vlaggen. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
ig2'o6. Tenniskampioen
schap Dubai. 
I., 3. Dh. In verschillende 
kleuren: beeldmerk en ten
nisracket met bal. 

VERENIGDE NATIES 
3'5''07 Serie munten en 
vlaggen l idstaten, II. 
Drie vel met tweemaal vier 
zegels van resp. Zw.Fr. 0.85; 
US$ 0.39; € 0.55. Vlag en 
munt van resp. Bur
kina Faso (500 CFAfrank), 
Frankrijk (50 eurocent) , 
Bolivia (i boliviano), 
Myanmar (100 kyat), Mol
davië (50 bani), Papoea
NieuwGuinea (i kina), 
Mali (500 CFAfrank), 
Tunesië (5 dinar); Brazilië 
(50 centavos), Thailand 
(i baht), India (5 rupee), 
ZuidAfrika (5 cent), 
Vietnam (5.000 dong) , 
Ecuador (10 centavos), 
Barbados (25 cent), Korea 
(500 won); Trinidad en 
Tobago (50 cent), Sierre 
Leone (10 cent), Kroatië 
(i kuna), Spanje (i euro), 
Hongarije (100 forint), San 
Marino (2 euro), Kazach
stan (100 tenge), Ierland 
(5 eurocent). 

> BRAZIL 

:u.N. 59<t; 

VIETNAM 
32'o7. Uitvoering resolutie 
10''' congres communistische 
partij Vietnam. 
800 d. Flatgebouwen, 
weg door tunnel, satelliet, 
offshore boring, hamer en 
sikkel. 
92'o7. Honderdste 
geboortedag Truong Chinh 
(19071988). 
800 d. Portret vroegere 
algemene secretaris com
munistische partij Vietnam 
en mensen voor gebouw. 

■■■■■■■■I 

WALLIS EN FUTUNA 
282'o7. Doktersconsult via 
satellietverbinding. 
5 F. Handen, stethoscoop en 
eiland. 
i g  j  ' o j . Rekenkamer twee
honderd jaar. 
105 F. Gebouw in kleuren 
Franse vlag en weegschaal 
(afbeelding zie Frankrijk). 
223'o7. Scènes uit het 
leven. 
75 F. Vrouw met ketel. 

ZIMBABWE 
202'o7. Frankeerzegels, 
vogels. 
$ 50,100, 500, i.ooo, 2.000, 
5.000,10.000, 20.000, 
50.000,100.000. Resp. 
Upupa epops, Bubulcus 
ibis, Alcedo cristata, Merops 
pusillus, Tauraco porphyreo
lophus, Porphyrie porphyrio, 
Actophilornis africanus, Bu
corvus leadbeateri, Telopho
rus quadricolor, Sagittarius 
serpentarius. 
202'o7. Honderd jaar 
scouting. 
$ 400,1.500, 2.000, 2.500. 
Resp. beeldmerk scouting 
en ruïnes Groot Zimbabwe, 

beeldmerk op vlag Zim
babwe, beeldmerk gelegen
heid, beeldmerk scouting op 
kaart Afrika met kleuren vlag 
Zimbabwe. 

*/■ f^f^r^r 

ZUIDGEORGIË EN ZUIDE

LIJKE SANDWICHEILAN

DEN 
254'o7. Bevrijding Zuid
Georgie vijfentwintig jaar 
geleden (Falklandoorlog). 
Velletje met 25, 50, 60 p., 
£ 1.05. Resp. top Ellerbeck 
(684 m) en Wasp helikopter, 
top Stanley (1263 m), en 
Wessex helikopter, top She
ridan (955 m) en mariniers, 
top Mills (627 m) en mari
niers; op rand schepen. 

•ffrïwJ 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
i93'o7. Rekenkamer twee
honderd jaar. 
€ 0.90. Gebouw in kleuren 
Franse vlag en weegschaal 
(afbeelding zie Frankrijk). 

*: Gebruikte afkortingen: 
EEG Europese Economi

sche Gemeenschap 
GCC GulfCooperation 

Council 
Unmik United Nations 

Interim Administra
tion Mission in 
Kosovo 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Umon Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i82'07 tot 62'o8 
Jaar van het varken. 
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SAMENSTELLING H.W VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 53A 
[RECTIFICATIE] 

In Filatelie van maart 
2006 ging iets fout met de 
bijschriften op de laatste 
pagina van de rubriek 
'Vervalsingen herken

nen'. We publiceren de 
informatie opnieuw, met 
excuses aan de auteur en 
nu in de juiste vorm. Red. 

Vergelijking 4 c. 
typeBordeaux 1870 
en typeCérès 1871 
Afbeelding 22 is van het 
typeBordeaux. De letters 
REPUB FRANC zijn smaller 

dan die van het typeCérès 
(afbeelding 23). De deelver

groting maakt duidelijk 
dat de korenaren op het 
hoofd, de druiventros 
in het haar, de oor en 
het oog van het type

Bordeaux (qfbeeldmt) 24) 
anders zijn dan die op het 
hoofd van het typeCérès 
(afbeelding 25). 

Vergelijking 5 c. type

Bordeauxtype 1870 en 
typeCérès 1871 getand 
en ongetand (algemene 
uitgifte koloniën) 
Afbeelding 26 is het van het 
typeBordeaux. Het zegel

Lmh afbeelding 2 2  4 cent 
typeBordeaux 

beeld komt helemaal niet 
overeen met dat van het 
typeCérès. Het is verge

lijkbaar met alle volgende 
waarden: 10, 20, 30, 40 
en 80 centimes. Op de 
deelvergroting (ajbeelding 
27) IS duidelijk te zien 
dat dit zegelbeeld totaal 
verschilt van elke andere 
zegel van 5 centimes. 
Het typeCérès van 1871 
(zowel Frankrijk getand 
als Franse koloniën 
ongetand, ajbeeldmgen 28 
en 2g) hebben dezelfde 
beeldopbouw als die van 
de zegel van 4 centimes. 
Ook zijn hier de letters 
REPUB FRANC breder 
(ofbeelding3o). 
Ook van het typeBor

deaux zijn vervalsingen 
bekend (ajbeelding 31 en 
deelvergroting 32). 

Tot slot drie afbeeldin

gen van de zogenoemde 
algemene uitgifte voor 
de Franse koloniën, 
typeGroupe ailegorique. 
In het ontwerp van dit 
zegelbeeld was onderin 
een schildje vrijgehou

den, waar de lands of 
gebiedsnaam kon worden 
ingedrukt. Fournier heeft 
alle waarden samen op 
één vel gedrukt. Men kon 
zodoende zijn verzame

ling in één keer aanvul

len. De afbeelding van de 
zegels is slecht uitge

voerd, in vergelijking met 
de echte exemplaren. 
Daarnaast zijn alle zegels 
door middel van lijntan

ding geperforeerd, wat 
meestal aan de hoeken 
zichtbaar is. Ook voorzag 
Fournier de zegels van 
allerlei opdrukken. Als u 
er een catalogus voor de 
overzeese gebieden op 

naslaat kunt u deze snel 
achterhalen. 
Afbeelding 33 is een echte 
zegel; afbeelding 34 een 
Fourniervervalsing; 35 
en 36 zijn deelvergro

tingen van beide zegels, 
met daarnaast verder 
uitvergrote details die 
het duidelijke verschil in 
het zogenoemde 'handje' 
om de vlaggenstok laten 
zien. Bij de echte zegels 
IS dat een duidelijke hand 
met vier vingers, terwijl 
de vervalsing slechts 
drie vingers laat zien. De 
letters en de achtergrond 
zijn ook veel slechter 
getekend. 
Afbeelding 37 tenslotte 
toont een 'dubbele verval

sing': deze van lijntan

ding voorziene postzegel 
is zelf vals, maar ook de 
aangebrachte opdruk is 
een vervalsing. 

Onder afbeelding 24  4 cent 
typeBordeaux (deeluergrotin )̂ 
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Onder ajbeelding 3 3  Echte zegel 
(Etablissements de l'Oceanie) 
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Onder ajbeelding 34 
Fournierverualsmg (Mayotte) 

Links afbeelding 3 2  5 cent 
typeBordeaux, uerualsing 
(dceluergroting) 

Onder ajbeelding 35  Echte 
zegel (deeluergrotmg), zie de 
jijne tekening en rechts het 

detail (hand met uier uingers) 
Geheel onder ajbceldmg 3 6
Fournieruerualsmg (deeluer

grotmg), zie degroue tekening 
en rechts het detail (hand met 

drie uingers) 

Boucn afbeelding 30  5 cent 
typeCe'res (deeluergrotmg). 
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Onder ajbeelding 37 
Fournieruerualsmg, 

lijntanding en uerualstc 
opdruk 
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APEN IN 
DE KNEL 

Op 15 maart gaf de UNPA, 
de postadministratie 
van de Verenigde Naties, 
alweer de vijftiende serie 
uit in de bekende reeks 
'Bedreigde diersoorten'. 
De reeks ging van start in 
1993. Door deze langdu
rige aandacht hebben de 
verzamelaars van het be
wuste thema hun collectie 
fors zien groeien. Per 
jaar drie velletjes van vier 
zegels levert  het is een 
tussenstand  een totaal 
op van 180 zegels! Maar 
dat voordeel heeft ook 
een nadeel: de uitgiften 
kunnen een wel erg domi
nante rol in de verzame
ling gaan spelen. 
De reeks is overigens 
ook van belang voor de 
Faunaverzamelaars. In de 
loop van de jaren is een 
rijke verscheidenheid aan 
dieren afgebeeld, dus het 
kan niet anders of de serie 
biedt zo langzamerhand 
voor elk wat wils. Zou het 
om een enkele aanschaf 
gaan dan valt het wel 
mee, maar gezien het 
gekozen verkoopsysteem 
(velletjes van zestien ze
gels) verzekert deze nogal 
bedenkelijke vorm van 
koppelverkoop de UNPA 
van een prima inkomsten
bron. De verzamelaar als 
vaste sponsor! 
Toch is de uitgifte van dit 
jaar wel bijzonder. Meestal 
worden verschillende 
dieren afgebeeld (zoals 
vorig jaar amfibieën en 
reptielen), maar nu zijn 
twaalf bedreigde soorten 
apen afgebeeld. Een 
buitenkansje voor de ver
zamelaars van dit thema, 
dat volgens mij vooral 
bij jongeren populair is. 
Nu figureerden er al eens 
eerder apen in de UNPA
reeks; de eerste uitgifte 
(1993) toonde bijvoor
beeld de indrukwekkende 
gorilla. Een blik in Philom
nibus (deel i, Natur) leert 
dat er weliswaar al een 
aardig aantal apenzegels 
is uitgegeven  vooral door 
Afrikaanse landen  maar 
het lijkt me dat de toch wel 
indringende 'portretten' 
van de nu afgebeelde apen 
een aanwinst zijn  en 
wellicht zit er ook nog een 
primeurtje tussen. 
Dat de ontwerper het op 
'portretten' van de apen 

heeft gehouden is begrij
pelijk: de kop van een aap 
is vaak het markantste 
deel van zijn fysiono
mie. En toch wordt mijn 
thematisch enthousiasme 
over dit soort uitgiften 
ieder keer weer gedempt 
door de aanleiding ervan. 
Het is gewoonweg frus
trerend om steeds weer 
verhalen te lezen over 
de talrijke bedreigingen 
waaraan zulke prachtige 
dieren bloot staan en aan 
de voortdurende aansla
gen op hun leefomgeving 
 met 'dank' aan de mens. 
Thematisch gezien is het 
daarom prima dat er aan
dacht wordt geschonken 
aan belangrijke bescher
mingsorganisaties, zoals 
het Wereldnatuurfonds 
(WWF). Een interessante 
zijlijn vormen dan de 
zogenoemde WWFemis
sies, een aantal jaarlijkse 
uitgiften die voorzien 
zijn van het WWFlogo. 
Verder dragen ook de 
binnen en buitenlandse 
frankeerstempels met het 
bekende pandabeeldmerk 
van het VVWF de goede 
zaak onophoudelijk uit. 

De dril (Mandnllus 
leucophaeus) is een van 
de het meest bedreigde 
apen van alle Afrikaanse 
primaten. De soort komt 
voor in een heel beperkt 
gebied, van de Cross Riuer 
in Nigeria tot de Sonata 
Riuer in Kameroen en 
ook op de zuidelijke punt 
van het eiland Bioko in 
Equatoriaal Guinee. De 
bedreiging bestaat vooral 
uit de forse afbraak van 
het regenwoud in de 
equatoriale streken van 
Afrika. Bovendien wordt 
er op de apen gejaagd. 
Bekend en heel herken
baar is het grijsgroene 
doodshoofdaapje of Mon
kimonki (Saimm sciureus). 
Ze leven vooral in de tro
pische regenwouden van 
ZuidAmerika. Er wordt 
op ze gejaagd om ze als 
huisdier te verkopen, de 
zogenoemde pet trade; ook 
worden ze gebruikt voor 
dierproeven. 
Altijd grappig zijn de 
maki's, zoals de katta of 
de ringstaartmaki (Lemur 
catta). Deze aap is in
heems in delen van Mada
gaskar. Het zijn bijzonder 
sociale dieren die in groe
pen 'zonnebaden', in een 
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I<arakteristieke houding 
die aan een yogaoefening 
doet denken. 
De roodkopmangabey 
(Cercocebus Torquatus) komt 
voor in westelijk Afrika, 
van Guinee tot Gabon. De 
van of bonte maki - ook 
wel gekraagde maki - (VQ-
rccia vamgata) is zoals alle 
andere maki's inheems 
op Madagaskar. Behalve 
door de alom oprukkende 
inperking van hun leef
gebied door ontbossing, 
wordt ook deze soort 
bedreigd door overmatige 
jacht voor hun vlees en 
voor de pet trade. 
De Brazzameerkat (Cer-
copithecus nefllectus) leeft 
in centraal en oostelijk 
Afrika. De soort wordt in 
Ethiopië vooral bedreigd 
door de aanleg van 
nieuwe koffieplantages. 
De gelada (Theropithecus 
gelada) lijkt op een bavi
aan, maar is wel degelijk 
een aparte soort, die al
leen nog wordt aangetrof
fen op de hooglanden van 
Ethiopië. Het grootste 
deel van de populatie 
bevindt zich in Simien 
Mountains National Park. 
De wau-wau of zilvergib
bon (Hylobates moloch) is 
inheems op de westelijke 
helft van het Indonesische 
eiland Java. De soort is de 
laatste jaren drastisch in 
aantal afgenomen, vooral 
door aantasting van hun 
leefomgeving, maar ook 
door de pet trade. 
De groene meerkat of 
grivet (Chiorocebus aethiops) 
komt voor in Afrika en 
westelijk Azië. Een kleine 
populatie is aangetrof
fen op de Caribische 
eilanden. 

De neusaap (Nasalis larva-
tus) kan worden gevonden 
in Brunei, Indonesië en 
Maleisië. Voor deze soort 
geldt hetzelfde als voor de 
zilvergibbon: uitgebreide 
houtkap in het regen
woud en de aanleg van 
palmolieplantages heb
ben een groot deel van 
hun leefgebied opgeslokt. 
De wetenschappelijke 
naam van de mantelbavi
aan is Papio hamadryas. 
De toevoeging ursmus die 
op de zegel te lezen valt, 
houdt waarschijnlijk in 
dat het om een mannetje 
gaat. De specialisten 
komen er wel uit, denk 
ik. De soort komt voor in 
veel landen in zuidelijk 
Afrika, zoals Angola, 
Botswana, Mozambique, 
Namibië, Zuid-Afrika en 
Zambia. 
Tot slot de patas of zwart-
neus-huzaaraap (Erythro-
cebus patas). Deze soort 

leeft alleen in Afrika, in 
een uitgestrekt gebied ten 
zuiden van de Sahara dat 
van de westelijke punt van 
Senegal tot in oostelijk 
Afrika en zuidelijk tot in 
Kameroen loopt. Ook 
deze soort, waarvan de 
populatie al erg klein is 
geworden, wordt verder 
bedreigd door een voort
durende aantasting van 
hun leefgebieden. Triest, 
maar helaas waar. 

SCHOONCHEID) 

Een waarschuwing 
vooraf Bij dit onderwerp 
zou het verwijt me kun
nen treffen - zie de afbeel
dingen! dat ik me door 
frankeerstempels heb 
laten verleiden. Nu is daar 
bij mij inderdaad niet veel 
voor nodig, zeker als het 
om oude stempels gaat. 
Toch gaat het hier wel de
gelijk over een thematisch 
onderwerp. De 'inspira
tie' daarvoor vormde een 
artikel in de Leeuwarder 
Courant van i maart 
onder de kop Wassen al 
een eeuu; klusje uan mets. De 
aanleiding was dat het 
wasmiddel Persil dit jaar 
een feestje kan vieren. Op 
6 juni is het namelijk hon
derd jaar geleden dat de 
Duitse producent Henkei 

uit Düsseldorf het eerste 
zelfwerkende wasmiddel 
op de markt bracht. De 
naam Persil komt van de 
eerste letters van de werk
zame chemische stoffen: 
perboraat en silicaat. Het 
product wordt verkocht in 
bijna zeventig landen. 
Op het eerste gezicht 
lijkt een zo praktisch on
derwerp als de was doen 
nauwelijks aanknopings
punten te bieden voor 
een thematische aanpak. 
Het is inderdaad geen al
ledaags thema, maar wie 
een thema zoekt dat geen 
of nauwelijks aandacht 
krijgt, kan er wel degelijk 
een uitdaging in zien. 
Waarschijnlijk beperken 
de mogelijkheden zich 
tot een verzameling in de 
Open Klasse, want het 
beschikbare materiaal 
is nogal eenzijdig van 
samenstelling. Er zijn 
nogal wat frankeerstem
pels beschikbaar, maar 
zegels en ander materiaal 
zijn schaarser. Toch kan 
je tijdens de zoektocht 
naar materiaal leuke 
ontdekkingen doen; ik 
denk bijvoorbeeld aan de 
Belgische Publibels (brief
kaarten met reclame). 
En misschien is het zelfs 
mogelijk om de collectie 
te laten uitgroeien tot een 
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Eenkaderverzameling. 
Teveel frankeerstempels 
zijn dan een nadeel, maar 
wie gewoon zin heeft 
een bijzonder thema te 
presenteren, bekommert 
zich niet al te zeer om 
strenge regels. 
Dat er zoveel frankeer
stempels met wasmid
delenreclame beschikbaar 
zijn, is eigenlijk wel 
logisch. Want als er één 
sector is die grote hoe
veelheden reclame op de 
consument loslaat, dan 
is het wel de wasmid
delensector. En beschei
denheid is hun daarbij 
volkomen vreemd. Een 
voorbeeld? Het stempel 
van Lever's Zeep-Maat-
schappij N.V. uit 1952. 
Deze voorganger van het 
Unilever-concern bracht 
dat jaar het merk OMO op 
de Nederlandse markt. 
Het werd aangeprezen 
met de fors aangezette 
tekst Wast schoner dan welk 
wasmiddel ook' Uit mijn 
eigen voorraad frankeer
stempels kon ik een flink 
aantal oude stempels 
opdiepen met een hoog 
nostalgisch niveau. Jam
mer genoeg zijn stempels 
uit de jaren dertig en 
veertig van de vorige eeuw 
nogal schaars, maar de 
voorbeelden die ik hier 
geef (van Henkei en E. 
Ostermann & Co.'s Han
del Maatschappij N.V. uit 
Amsterdam, de distribu
teur van de Henkel-pro-
ducten in ons land) tonen 
aan dat er leuk materiaal 
beschikbaar is om de 
'technische' ontwikkeling 
van het wassen in beeld te 
brengen. Ook de voorlo
pers van de zelfwerkende 
wasmiddelen, zoals de 
beroemde Sunli^ht-zeep 
(nog steeds in de schap
pen van de supermark
ten te vinden!) horen 
daarbij. In een stempel 
van Lever's uit 1935 
wordt melding gemaakt 
van de vooroorlogse 
prijs: Sunlight Zeep 4 grote 
stukken Slechts 25 ets. Uit 
de opdruk 25 jaar Persil 
1908-1933 op enveloppen 
van Ostermann & Go's uit 
1933 blijkt trouwens dat 
Persil pas een jaar na zijn 
introciuctie in ons land 
verkrijgbaar was. 
In de loop van de tijd 
zijn allerlei stempels 

gebuikt door andere 
zeep- en wasmiddelmer-
ken en producenten van 
aanverwante artikelen, 
zoals Biotex. Ook voor 
het nieuwe fenomeen, 
de wasmachine (die pas 
na de Tweede Wereld
oorlog binnen het bereik 
van een breed publiek 
kwam) werden producten 
ontwikkeld. Een heel leuk 
stempel is dat van Rondo 
uit Kessel, met de afbeel
ding van een vrouw achter 
een ouderwetse houten 
wasmachine met de tekst 
Grootmoeder deed er de was al 
mee' Ook de van ouds
her bekende wasserijen 
kunnen met behulp van 
stempels in beeld worden 
gebracht. Thematisch 
interessant zijn ook 
stempels met teksten als 
Wasmiddelen, onontbeerlijk 
uoor uw hygiene en Vijf tips 
uoor milieu-uriendelijk was
sen. En - het is bijna over
bodig het te vermelden 
- er zijn ook buitenlandse 
frankeerstempels voor dit 
thema beschikbaar. 
De kop boven dit stukje 
suggereert een misschien 
minder logische uitbrei
ding van het thema naar 
alles wat met schoon
heid heeft te maken en 
dan specifiek met de 
lichaamsverzorging. Zo'n 
uitbreiding vraagt inder
daad om een creatieve 
aanpak, maar dat is nu 
juist de charme van zulke 
bijzondere thema's. Als 
u die uitdaging aangaat, 
raakt u vast verzeild 
in de wereld van de 
cosmetica. Ook daarvoor 
zijn frankeerstempels 
beschikbaar: bijvoorbeeld 
van beroemde merken als 
rOreal, Payot, Max Factor, 
Chnstion Dior, Yves Rocher, 
Lancóme, Elizabeth Arden, 
Wella en SchwarzkopJ. En 
verder: toiletzeep, scheer-
apparaten, kappersorga
nisaties, zonnebrandmid-
delen en zo kan ik nog 
even doorgaan. 

FINSE VUURTOREN OP 
PERSOONLIJKE ZEGELS 

Door de automatiserings-
golf die vuurtorens overal 
ter wereld van hun perso
neel heeft beroofd, lijden 
een groot aantal van deze 
markante bouwwerken 
een kommervol bestaan. 
Op veel plaatsen worden 
de vuurtorens letterlijk 
aan de natuur overgela
ten. En dat, terwijl het 
vaak om bouwwerken 
gaat met een interessante 
geschiedenis. 
Een goed voorbeeld 
daarvan is de mooie Finse 
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vuurtoren Market, die 
in 1885 op de grens van 
Finland en Zweden ver
rees. Door een langdurige 
leegstand van de toren 
dreigt het bouwwerk te 
verloederen en uiteinde
lijk ten onder te gaan. Om 
dat te voorkomen, is de 
Finnish Lighthouse Society 
een actie begonnen. Om 
het geld bij elkaar te 
brengen dat een renovatie 
mogelijk maakt, worden 
onder meer persoonlijke 
postzegels uitgegeven 
met een afbeelding 
van de vuurtoren. Voor 
zover ik heb kunnen 
nagaan, is de toren nog 
niet eerder op gewone 
postzegels afgebeeld. 
Eind december werden 
er zegels uitgegeven door 
Aland en op 9 februari 
verscheen er een zegel 
in Finland. De zegels 
kunnen worden besteld 
door een mailtje te sturen 
naar de genoemde orga
nisatie; het adres is op 
de Engelstalige website 
lüUJUJ.majakkaseura.Jï.ena te 
vinden. Voor Vuurtoren
verzamelaars wellicht een 
interessante mogelijkheid 
om een nieuwe vuurtoren 
aan hun collectie toe te 
voegen. Vuurtorenverza
melaar Jaap Termes dank 
ik voor het doorgeven van 
deze informatie. 

FAMILIE 
EEKHOORN 

Eekhoorns trekken - niet 
alleen in de natuur, 
maar ook op postzegels 
- vrijwel ieders aandacht. 
Toch zou ik ze uitsluitend 
vanwege hun grappige 
verschijning op de WWF-
serie 'Eekhoorns' (Sciurus 
vulgaris) van Slovenië (23 
maart) hier niet hebben 
behandeld. Maar toen 
ik de zegels onder ogen 
kreeg, werd dat anders. 

= De diertjes zijn op de 
° losse zegels afgebeeld 
— tegen een lichtcrème 
s achtergrond; op een 

tegelijkertijd uitgegeven 
vel dat tweemaal de vier 
zegels bevat, is de ach
tergrond wit. Wel aardig, 
dat vel, maar de dubbele 
hoeveelheid aan te schaf
fen zegels moet toch een 
nadeel worden genoemd. 
De zegels uit de serie zijn 
voorzien van vignetten 
die voedselvoorbeelden 
tonen. Leuk is dat behalve 
de bij ons bekende rode 
eekhoorn ook een don
kerder soort is afgebeeld, 
zowel op afzonderlijke 
zegels als samen op een 
zegel. 
De belangrijkste reden 
om de serie hier te behan
delen is echter de zegel 
die een donkere eenhoorn 
met vier zogende jongen 
in beeld brengt. Het zou 
wel eens voor het eerst 
kunnen zijn dat dit onder
werp op een postzegel is 
behandeld - het gaat dus 
om een echte aanwinst. 
Ik heb de WWF-catalogus 
en Domfils faunacatalo
gus er eens op nageslagen 
en daarbij viel me op, dat 
er tot nu toe nog maar 
weinig eekhoorns op 
zegels zijn afgebeeld. Wel 
gaf Frans Andorra op 22 
januari nog een zegel met 
de gewone eekhoorn uit. 

SLOVEENSE 
BLOEMENSERIE 

In het maartnummer 
moest ik u de Nederland
se naam voor Aquilegia 
bertoloni (zegel van 50 
cent) schuldig blijven. 
Jaap Termes liet me weten 
dat het om de gespoorde 
akelei gaat. 

Zoals ik aan het slot van 
mijn bijdrage van toen 
meldde, zond de Slo
veense Post me aanvul
lende informatie, vooral 
over de vindplaatsen. Als 
u hiervoor belangstelling 
hebt, kunt u de brochure 
Bilten 64/2007 downloa
den. U kunt kiezen uit een 
Engelse of Duitse versie. 
De folder is te vinden op 
de website van de Slo
veense posterijen, www. 
posta.si. Wie niet over 
een internetaansluiting 
beschikt, kan desge
wenst bij mij een uitdraai 
opvragen. 

VIERDE DEEL IERSE 
BLOEMENREEKS 

Een jaar geleden toonde 
ik in deze rubriek de der
de serie in de reeks Ierse 
wilde bloemen. In vervolg 
daarop is op i maart van 
dit jaar de vierde serie 
van vier zegels versche
nen, met bloemen die in 
de Wetlands groeien. De 

maritieme cultuur en met 
de groei van de scheep
vaart steeg ook het aantal 
schepen dat roemloos 
verging. In de nationale 
database van scheeps-
wrakken zijn maar liefst 
7.303 wrakken te vinden. 
De drie zegels brengen de 
scheepsrampen drama
tisch in beeld. Thema
tisch interessant is dat op 

hoogte van de zegelwaar
den valt dit keer wel mee, 
zodat deze uitbreiding 
niet zo belastend is voor 
de portemonnee. 
Op de zegel van 3 cent 
zien we de gele lis of 
Iris pseudacorus. Ook 
in ons land is dat een 
bekende plant; ze is zelfs 
beschermd. De zegel 
van 55 cent toont het 
grootbloemig vetblad 
(Pinguicula^randijlora). De 
knopbies (Schoenus nigri
cans) kreeg een plekje op 
de zegel van 78 cent. Bij 
de kattenstaart (Lythrum 
sallicaria), die we aantref
fen op de zegel van 95 c , 
vond ik op internet twee 
verschillende toevoegin
gen, namelijk 'gewone' 
en 'grote'. De eenheid 
in benamingen is soms 
wel eens zoek, maar de 
Floraverzamelaars zul
len ongetwijfeld het kaf 
van het koren kunnen 
scheiden. 

SCHEEPSWRAKKEN 
UIT VROEGER EEUWEN 

Australië gaf al eerder se
ries uit met scheepswrak-
ken uit de zeventiende en 
achttiende eeuw. Het zal 
de Scheepvaartverzame
laars verheugen dat op 
I mei daarop een vervolg 
is verschenen: wrakken 
uit de negentiende eeuw. 
Door zijn lange kusdijn 
heeft Australië een rijke 

de zegels ook de datum 
van de ramp en het aantal 
mensen dat in de golven 
verdween zijn vermeld. 
Op de zegel van 50 cent 
speelt de Admdla, een in 
Glasgow gebouwd ijzeren 
stoomschip, de hoofd
rol. De scheepsnaam 
is afgeleid van de drie 
plaatsen waartussen pas
sagiers werden vervoerd: 
Adelaide, Melbourne en 
Launceston. Het schip 
liep in 1859 op een klip 
van de zuidoostelijke 
kusdijn van South Austra
lia. Er waren 89 levens 
te betreuren; slechts 24 
mensen overleefden de 
ramp. De schepencatalo-
gus van Stanley Gibbons, 
Ships, meldt dat hetzelfde 
schip ook al werd afge
beeld op een zegel van 
de Centraal-Afrikaanse 
Republiek uit 1984. 
De klipper Loch Ard, 
een ijzeren driemaster, 
neemt de centrale plaats 
op de zegel van $ i.- in. 
Het schip werd in 1873 
gebouwd, net als de 
Admella, op een werf in 
Glasgow. De Loch Line-
klippers brachten hun 
passagiers naar Australië 
en namen op de terugreis 
wol mee voor de Engelse 
thuismarkt. De Loch Ard 
leed schipbreuk tijdens 
haar derde reis in 1878. 
Het schip werd in Straat 
Bass, nabij Melbourne, 
door slecht weer naar 

de hoge klippen van wat 
nu bekend staat als de 
Shipwreck Coast gedreven 
en leed uiteindelijk schip
breuk op Mutton Bird 
Island; het zonk meteen. 
Negenenveertig mensen 
verdronken. Het beman
ningslid Tom Pearce 
dacht aanvankelijk de 
enige overlevende te zijn, 
tot hij de angstkreten van 
Eva Carmichael hoorde, 
die hij ook kon redden. 
De Dunbar ($ 2.-) was de 
hoofdrolspeler in wat 
de grootste scheepramp 
nabij Sydney zou worden. 
Deze grote houten klipper 
uit 1854 verliet Plymouth 
op 31 mei 1857 met pas
sagiers aan boord die 
Sydney als bestemming 
hadden. Op 20 augustus 
dacht kapitein Green 
's avonds de haven van 
Port Jackson binnen te 
kunnen lopen, maar door 
het slechte weer dreef het 
schip in de richting van 
de klippen bij de vuurto
ren Macquarie bij South 
Head af. De ramp die 
daarna volgde werd alleen 
door het bemanningslid 
James Johnson overleefd; 
alle 120 anderen - pas
sagiers en bemannings
leden - l<wamen in de 
golven om. Johnson werd 
door de branding op de 
rotsen geworpen, waar
aan hij zich 36 uur moest 
vastklampen, alvorens 
men hem kon redden 
door hem zestig meter 
omhoog te trekken. 
Doorgaans besteed ik 
geen aandacht aan allerlei 
nevenuitgiften, maar ik 
maak - speciaal voor de 
Scheepvaartverzamelaars 
- een uitzondering voor 
het Australische Stampack 
($ 3.95), want dat bevat 
een landkaart uit de 
negentiende eeuw waarop 
de rampplaatsen zijn 
aangegeven. 



SPECTACULAIRE VONDST: 
NAAMSTEMPEL MONTRADO 
Het is de droom van menige 
verzamelaar: de vondst van je 
leven doen. Het blijft meestal bij 
dromen, maar voor Hans Kruse 
w/erd die droom werkelijkheid: op 
8 maart van dit jaar trof hij tussen 
zijn doubletten een zegel aan van 
Nederlands-Indië - NVPH-num-
mer 9 om precies te zijn - met 
daarop het puntstempel 61 van 
Singkawang. Maar het w/as niet 
dit stempel dat het hart van Kruse 
sneller deed kloppen, wèl een 
fragment van een met rode inkt 
afgeslagen naamstempel dat even
eens op de zegel te zien is. Het 
toont vier letters, de eerste van een 
plaatsnaam: MONT. 
Begin 1864 werden op de eilan
den Java en Madoera de eerste 
hulppostkantoren opgericht. 
Vanaf 1 mei 1873 kregen de 
overige eilanden, de zogeheten 
Buitenbezittingen, eveneens 
hulppostkantoren. Tot op heden 
zijn nog steeds niet van alle 
hulppostkantoren afstempelin
gen gevonden. Bekend is dat er 
in het westen van Borneo, dichtbij 
de plaats Singkawang, tussen 
1873 en 1880 een hulppostkantoor 
in Montrado was gevestigd. De 
plaatsnaam werd ook wel als Mon-

terado geschreven. Van Montrado 
- of Monterado - was tot dusver 
nog geen stempelafdruk bekend. 
Wat men wel wist, was dat het 
ter plaatse gehanteerde stempel 
een naamstempel in een 'kastje' 
(kader) zou moeten zijn. Natuur
lijk probeerde Hans Kruse er zo 
snel mogelijk achter te komen of 
de zegel die hij in handen had, 
het nooit boven water gekomen 
naamstempel MONT(E)RADO 
vertoonde. Hij legde onder meer 
contact met veilinghouder Peter 
Storm van Leeuwen van Van 
Dieten Postzegelveilingen bv in 
Capelle aan den IJssel. Storm van 
Leeuwen, die bekend staat als een 
erkend expert op het gebied van de 
filatelie en postgeschiedenis van 
Nederlands-Indië, liet Kruse per 
e-mail het volgende weten: 

'Beste Hans, 
Dit zou wel eens een van de specta
culairste ontdekkingen op stempel-
gebied van Nederlands-Indië van de 
afgelopen jaren kunnen zijn! Want 
we weten wel dat er in Montrado 
een hulppostkantoor gevestigd is 
geweest - en dat gedurende slechts 
zeven jaar -maar er is nog nooit een 
stempelafdruk of fragment van een 

Nooit eerder aan het licht gekomen: het naamstempel Montrado, hier in rode inkt 
afgeslagen op nummer 9 van Nederlands-Indië. Punstempel 6i is van Sinkatvang. 

stempelafdruk van gevonden. Jouw 
scan toont het eerste voorbeeld, want 
het kan gewoonweg van geen ander 
kantoor zijn. Ik vind dit werkelijk 
spectaculair. Een ware posthistori
sche vondst! Gefeliciteerd! 
Vriendelijke groeten. Peter". 

Zo blijkt maar weer: dromen zijn 
dus niet altijd bedrog. 
Wie meer wil weten over deze 
prachtige stempelvondst: Hans 
Kruse schrijft er op zijn website 
www.puntstempels.nl uitgebreid 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 
Alle abonnees - of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd - kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken: per 

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank- of girorekening af te 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG Almere-Hout 
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: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

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.puntstempels.nl


fii 
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 FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANKBODEN 

www.postzegeIonline.nl Voor 
uw Nederlandse postzegels 
Pzh Jansen. Telefoon 0493

320949. 

Duitsland 2006. pfr 87 euro, 
2005: 78 euro. Gest. 2005 en 
2006 ook leverbaar Zwitser

land pfr '04 49 euro, '05 49 
euro, '06 56 euro. Oostenrijk 
pfr '06, mooi NL v.a. nr 3 
2 40 euro Euromunten: San 
Marino '06 cpl. 65 euro. De i, 2 
en 5 et. 2 euro, speciale 2 euro 
vanaf 3.25 euro Belg/Lux./It 
etc. VerseveldBoschman, De 
Olmen 80, 6903 BP, Zevenaar. 
Telefoon 0316343537. Giro 
5312882 Bank 304810398. 

www.motiefonline.nl Voor 
motief postzegels met scan 
Pzh. Jansen. Telefoon 0493

320949 

Duitsland 85 versch. van 2004

2006 voor 10 euro, 500 versch. 
van 1990heden 50 euro Verse

veldBoschman, De Olmen 80, 
6903 BP, Zevenaar. Telefoon 
0316343537 Giro 5312882. 
Bank 304810398 

Kilowaar, 60% herdenkings

zegels 150 gram Finland 
of Noorwegen 20  euro, 
120 gram Denemarken of 
Zweden 15. euro in een brief 
of op Postbank gironum

mer 1624853. Franco thuis 
Wanthst service. Correspond 
in English. Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE60217 
Norrkopmg, Zweden. Email: 
lennart runJors(a)su)ipnct se 

Postzegels enz verkoop of ruil 
tegen cat. waarde. C Stock

mann, Zevenaar. Telefoon 
0316526265. 

Prijslijsten Nederland en O G 
met vele aanbiedingen. K. 
Buisman, Liendenhof 217,1108 
HN Amsterdam. 

Gest. van vele landen, ook 
^ postfr. Vraag mijn prijslijst 
= aan Nergens goedkoper' J. 
■̂  Roos, Jozefplein 22, 5552 HV 
Z, Valkenswaard Telefoon 040

s 2017307 

« Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
— Albanië, Hongarije, Bulgarije, 

Tsjechoslowakije. Pzh Wiktor, 

3VA Hodgesstr. 13, 6135 CS Sittard 
I Q Telefoon 0464512751. Email

robertiuiktor@home nl 

DDR 25% Bund, Berlin, Reich, 
NL en div Eurolanden v.a. 

35%. FDC's etc J. Romkens. 
Telefoon 0455462894. 

www philotoon nl scherp 
aanbod plaatfouten/p.boekjes/ 
Ned.Ant./rolt A Stegeman. 
Telefoon 0545295508. 

Eurocat Europa Cept Inkoop 
de hoogste prijs. Cept en uit

gebreid meelopers. Ook voor 
uw manco's. A. van der Pluijm. 
Telefoon 0180520069. Email: 
pluijmpies(ó)hotmail com 

Poststukken hele wereld oud 
tot nieuw 5.000 st 600 euro 
onderhandelbaar. A. Breebaart 
Telefoon 0344615697 Email: 
klemeduierggiplünct nl 

6 Veilingen, 6 clubbladen voor 
verzamelaars van Italië en geb. 
voor 12 euro p.j J. de Rijke 
Telefoon 0165535859 www 
Jilitalia nl 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. Wien, 
Postbus 22517, iioo DA A'dam 
Z O. Telefoon 0206974978 en 
www Wien nl 

www.librenphilatelie. 
com Uitgebreide voorraad 
NL+Kolonienenz FC. Stavast. 
Telefoon 0455251176. 

Gratis prijslijst, leuke aanbie

dingen. I Süenstra, Barietgeel 
21, 2718 BL Zoetermeer. 
Telefoon 0793610229 

Nederland en Overzee vnl 
klassiek topmateriaal, redelijke 
prijzen Pzh. Advantage, Jacq. 
Perkstr. 39, 3351 CPPapen

drecht. Telefoon 0786153386. 
Websiteadres: 
WWW advantagestamps com 

Kilowaar Duitsland 200 grf 
w b nieuw, toeslag + h.w 8 
euro, 400 gram 15 euro Bank 
894812335. H J. de Vries, Hil

legom. Telefoon 0252518302. 

Ned. Kindbedankkrt. fdc, 
pb f frankeerzegels (ook ge

vraagd) Laman Trip. Telefoon 
0499474163. 

75 St. gebr. IJsland 90% gr.f 
7.50 euro, 500 St. gebr Ned. 
5 euro, 800 st gebr. wereld 
met Ned 6 euro. Giro 3034136 
t.n.v. D. Beekman, Slijpkruik

weg5, 6712 DH Ede. 

T k oude ansichten van 
dorp/stad of thema voor 50% 
v.d. verkoopprijs. R. de Regt. 

Telefoon 0725337863. 

Duitsland 100x20032006 10 
euro, 200x20012006 18 euro, 
300x19972006 25 euro. R. 
Pauhssen, Ringoven 59, 6372 
DD Landgraaf Giro 3475407. 
Bank 567265420. 
rene paulissen(3)Kome nl 

Te koop 10 insteekb. Ned. 
Belg. en andere landen, tegen 
8%. Cat.w. 2.500 euro. C.J. 
Aerts. Telefoon 0235374115 

Ruim 100 kg uitgezochte 
massawaar meest Ned. 1.50 
euro p.kg één koop J. van der 
Laken, Jeroen Boschstr. 72, 
4907 MS, Oosterhout. 
rm uanderlaken@)casema nl 

Ongeveer i.ooo telefoonkaar

ten gebruikt, een koop. J van 
der Laken, Jeroen Boschstr. 72, 
4907 MS Oosterhout. 
rm imnderlal<en((i)casemfl nl 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele we

reld. Gratis taxatie, vlot afge

handeld. W.v d. Berg, Valkhof 
94, 2261 HV Leidschendam. 
Telefoon 0703272108. 

Italië en Kolomen, San Marino 
& Vaticaanverzamelaars wor

den lid van filitalia.nl voor 12 
euro per jaar. Aanm . Leo v.d. 
Brun. Telefoon 0703460328. 

Zoek firmaperforaties alle lan

den ruil of koop. W Manssen. 
Telefoon 0341417980. EmaiI 
jaapmansscn(iE)hotmail com 

Brieven met etiket resp. sticker 
geen gehoorretour. T Mole

naar, Rohofstraat 66, 7605 AW 
Almelo 

OudRoemenie & Moldavië 
aang. en gevraagd, zegels, 
brieven, bijzonderheden R. 
Brandsen. Telefoon 0418

642035 

Davoalbum nieuw of gebr. 
Faroer af 1987, Frankrijk af 
1985, Zweden af 1980. P. Houx. 
Telefoon 0650528856. 

Fil. Ver Amersfoort zoekt voor 
haar rondzendverkeer nieuwe 
inzenders van kwahteits en 
ace geprijsde boekjes, motief 
en klassiek. Inl. en voorwaar

den H. Kreijne. Telefoon 
0334330218. 

Baltische Staten en Russische 
Staten 19902007 gestempeld 
los of in kilowaar of in partij. P. 
V Pelt. Telefoon 0651382742 
of p pelt2@thclIo nl 

DIVERSEM 

Spanje en/of Portugal? 4 x 
pj bijeenkomsten in Utrecht 
met veiling (ook sehr.). Ook 
nietIeden mogen bieden 
Kwartaalblad en rondzendm

gen. 22. euro pj. Inlichtingen' 
0793611910 ofwww kspibena 
nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verza

melaars van Engeland en 
gebieden. Maak eens kennis, 
bel 0703860232, zie www. 
sgbritannia.nl Blad, meetings, 
4 grote veilingen, boekjes en 
veel verzamelplezier Join the 
club, see you' 

Israel: gratis prijslijst en 
verzorging van abonnemen

ten. Inl : A. Bouwense, tel.: 
0113212762. Email. ambouw@ 
zeelandnet nl 

Postzegelboekjes' Rolzegels' 
Automaatstroken' Hangblok

jes ' Mailers...' De filatelie is in 
beweging' Blijf op de hoogte 
en word lid van Postaumaat 
iwww postaumaat nl) 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 bij

eenkomsten p.j. m Bilthoven 
Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 0206277894. 
Email: p 2U)aaä(3)liccnet nl 

Partijenbeurs in Tiel (Postst. 
t Pzg.) op 19 mei 2007 van 
1117 uur Tafelpr. 20 euro (30 
tafels). A. Breebaart Telefoon 
0344615697. Email. sohotka(g) 
planet nl 

Maandblad Filatelie ingebon

den jaargangen 9.50 euro per 
jaar. Wij kunnen ook voor u 
inbinden H. Kuipers, Beetho

venlaan 15, 7604 GC, Almelo. 
Telefoon 0546532155. Email: 
hkuipers jcShccnet nl 

Contactgroep Midden Oosten 
Al Barid 4 bijeenk. p j . in 
Woerden, eigen blad, rondz. 
, veilingen. Info: Sytske Breu

nesse Telefoon 0348481070. 
Emailadres

sijtskebreunesse(p)liotmail com 

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. Ell. Ver. 
IJssel & Lekstreek te Krimpen 
a/d IJssel C. de Vries. Telefoon 
0180522530 

Verenigde Naties en/of Ver

enigd Europa. Al vanaf i960 
de gespecialiseerde vereniging 
in ons land. Een must voor 
elke Verenigde Naües en 
Verenigd Europa specialist. 4 
Bijeenkomsten met veiling per 
jaar, 4X eigen gerenommeerd 
tijdschrift 'Grenzenloos' per 
jaar. Internationale contacten. 
Contributie 23. euro. Voor 
inlichtingen telefoon 033

4943567 of email 
porfier@liotmail com 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.postzegeIonline.nl
http://www.motiefonline.nl
http://www.librenphilatelie
http://filitalia.nl
http://sgbritannia.nl


B R E D E N H O F  P O S T Z E G E L I M P O R T 
■^ Bovenstraat286a, 3077BLRotterdamUsselmonde • Telefoon 0104826725 • Fax 0104797065 

emailBtedenhof@cs.com • Internet: www.bfBdenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Maandag is de winl<el gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,geen verzendkosten. Prijswijzigingen vooit)ehouden. 

NA LANG ZOEKEN IS HET ONS WEER GELUKT OM 
KILOWAAR VAN VERSCHILLENDE LANDEN TE 

VINDEN, WE HEBBEN BINNEN GEHAD; 
AUSTRAUË, BELGIË, FRANKRIJK, DUITSLAND, 

LUXEMBURG, FINLAND, JAPAN, U.S.A. 

AANBIEDING VAN DE MAAND; 
250gr. LUXEMBURG grootformaat NU 32,50 
250gr. FRANKRIJK grootformaat NU 27,50 

250gr. DENEMARKEN grootformaat NU 15,00 

WIST U DAT WIJ EEN GROTE VOORRAAD NEDERUND HEBBEN, 
WU BEHANDELEN UW AAANCOUJST, OOK VAN PLAATFOUTEN. 
WIJ ZUN AANWEZIG OP HOLLAND FILA IN BARNEVELD OP 12JUNI 2007 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

üfflÉffiH iteWfea*!!! m MsAi^' PODgiyiDSï si?aBiHiit@maB «BOOWDEIHMÏ 
PRUZEN PER STUK NORMAAL lx 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,"Ö5 4,76*' 4,50 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L4/24 48 BLZ WIT 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 14,50 13,65 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTUD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,50 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 59,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,50 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 64,50 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU #5,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 70,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

LAND OMSCHRUVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
CANADA MODERNE MIX 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LITOUWEN MODERNE MIX 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 
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( S ? Primera 

... en scoor een uniek 
postzegelboekje! 
Met echte postzegels van PSV, Ajax en Feyenoord' 

In beperkte oplage op de markt met 9 originele club-

postzegels a € 0,44 Inclusief bewegend clublogo, historie 

over de club het stadion en internationale sterspelers 

Wil JIJ dit artikel gegarandeerd in je bezit hebben of cadeau 

geven aan familie of vrienden' Sprint dan nu naar een 

postkantoor of Primera winkel of bestel online op 

www.TNTpost.nl of bestel online via de shop van je 

favoriete club 
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