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1987-2007: REEDS 20 JAAR TOT UW DIENST!!!! 
INDONESIË: POSTFRISSE JAARGANGEN INCLBLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK(T/M 1988), NIEUWE( VERLAAGDE) PRIJZEN, VANAF 15% ZON-
NEBLOEMÜTOT EN MET JAAR 1983 GELDT: KORTING VANAF 150,00 :15%, NA 1996 SLECHTS BEPERKTE VOORRAAD!! (geen minisheets In jaargan
gen, 1995 zonder Jakarta blokken) 

1951 
19S3 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

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

10,50 
6,00 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

NED ANTILLEN POSTFRISSE COMPLETE JAARGANGEN INCL BLOKKEN, exclusief eventuele "a"nummers NIEUWE (VERLAAGDE) PRIJZEN: 
VANAF 15% tussen 1953 en 1994 geldt: 70% EXTRA KORTING! v.a. 100 EURO AFNAME 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

8,70 
275,00 
25,00 
25,00 
3,75 
3,00 
9,75 
0,15 
4,65 
8,40 
4,40 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

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

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

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

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

12,15 
9,80 
13,20 
10,15 
9,00 
12,00 
10,00 
13,00 
16,00 
19,00 
20,00 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
hierna 

nu 
nu 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

op aanvraag 

15,00 
26,00 
19,00 
32,00 
41,00 
55,00 
55,00 
52,00 
62,00 
79,00 

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

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 

94,50 
68,90 
66 95 
41,25 
36,95 
58,95 
68,85 
65,25 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

17,00 
12,40 
12,05 
7,40 
6 65 
11,80 
13,75 
13,05 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 

70,60 
73,50 
124,85 
127,75 
110,25 
118,50 
119,00 
104,25 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

14,10 
14,70 
24,95 
25,55 
22,05 
23,70 
21,80 
26,00 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 

114,75 
111,00 
157,25 
219,50 
174,00 
182,25 
160,00 
192,00 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

28,00 
28,00 
47,00 
75,00 
61,00 
64,00 
64,00 
75,00 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

cw 121,00 
CW 160,00 
cw 145,00 
CW 161 50 
op aanvraag 
op aanvraag 

nu 
nu 
nu 
nu 

48,00 
77,50 
75,00 
85,00 

Voor partijen en collecties, tevens zegels, series etc Nederland en Overzeese Gebieden, zie onze website 

(wordt elke 2 weken grondig "ververst") 

ELKE VRIJDAG IS ONS KANTOOR DOORLOPEND GEOPEND VANAF 10.00 tot 18.00 UUR, U KUNT DAN COLLECTIES EN PARTIJEN INKIJKEN, 

LOSSE ZEGELS/SERIES VAN N.O.G, MAAR OOK VAN DIVERSE (EUROPESE)LANDEN AANSCHAFFEN ! I 

DIT ALLES ONDER HET GENOT VAN EEN KOPJE KOFFIE OF THEE EN TIJDENS DE LUNCH SERVEREN WIJ GEHEEL GRATIS, VERSE BROODJES 

MET DIVERSE BELEG, LEKKERE SOEP ETC- BU ONS KUNT U PINNEN EN CHIPPEN ! ! 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN.COLLECTIES, PARTIJEN JUNI 2007 

7145 
NEDERLAND- nrs 534/37 ( En Face) pfr zpl ** met fotocertificaat Moeijes catw 1300,00 
nu 575,00(WEBSITE) 
7199 
NED NW GUINEA complete postfrisse collectie nr 1/81 incl port catw 258,00 nu 69,00 
7224 
NEDERLAND- Kind 1937( nrs 300/04) op onbeschreven SLUIS envelop( zie specialiteiten 
catalogus) catw 
++225,00 SCHAARS IN DEZE CONDITIE " Nu 67,50(Foto Website) 
7300 
LUXEMBURG Schaubek standaard voordrukalbum red staat met een TOPCOLLECTIE 
1852 1972 ZEER GOED GEVULDE, AARDIG COMPLETE verzameling met vele top num 
mers/series (on)gebruikt onder andere aanwezig( we noemen alleen de betere ') 1+2 o, 
4/11 o, 12/13 o, 16/23 o, 26 o, 27/33 o, 41/44 o, 47/56 o (-50,55) 
65 o, 82 o, 134/36* , 143 * + o, 182/88 *, 213/17 *, 238 *, 240/44 *, 252/56 ' , 258/64 *, 
266/280 * = INTELECTÜELEN-
SERIE CATW ' 1400,00) 284/89 *, 290/95 *, 296/01 * 303/08 *, 309/14 *, 315/20 o, 
417/22 *, 468/73 *, 478/83 o, 488/89 *, 490/94 *, 555/57 *, 573/4 •,Veel dienst o a 1 *, 
4 ' , 46 o, 55/56 o, 61 *, Port compleet */o op no 36 na. Blokken nrs 2 tot en met 8 • 
Totale catw 9 400,00 Nu 795,00 ( ZIE 33 KLEURENFOTO'S OP DE WEBSITE) 
7352 
BERLIJN blok No 1 GESTEMPELD ( blok echt maar is nagestempeld) (af)gekeurd SCHLE 
GEL catw 2 800,00 Nu 275,00 ( ZIE KLEURENFOTO OP DE WEBSITE) 
7353 
NEDERLAND 1000 bundels @ 100 gebruikte zegels vnl 60 et Regina catw minimaal ^ 
10 000,00 nu 19,50 " 
7472 
FRANKRIJK DAVO standaard voordrukalbum, red staat met een WERKELIJKE SUPERCO 
ELECTIE 1849-1959 tot ca 1900 vnl gebruikt = o en daarna bijna compleet ongebruikt= 
* Aanwezig o a (Yvert nrs) 3 o, 4 o, 13'8iB o, 16 A &B o, 17 o, 19/24 o, 25/32 o, 36/38 o, 
50/57 o, 58/60 o 62/72 (type I) o 74 75,77/80 (Type II) o, 83/95 o, 97 o, 98 o 102 o , 103 
o , 105 o, 112/17 o, 119/23 & rest 124/33 o, 135 * Semeuse serie * 32 stuks compleet, 
146/47 *, 149/51 o, 156 *, 170/81 *, 183/86 *, 189/02 * , 209/16 *, 217/28 *, 246/51 ", 
253/55 *, 258/61 *, 262 o, 263/68 *, 270/74 *, 280/89 *, 290/97 • 299/02 * hierna op 
een "handjevol"zegels na compleet, tevens Luchtpost * op 6 stuks na compleet, Ook 
Blok 3 * aanwezig Cat w ca 6500,00 nu 995,00 ( ZIE 53 KLEURENFOTO'S+ Blok 3 op de 
website) 

7518 
NEDERLAND FDC s 7 (ZEVEN) Importa PS III albums, prima staat nw prijs ca 140 00 met 
een geheel COMPLETE ONBESCHREVEN collectie vanaf E 154(1977) t m E 534 (jum 
2006'') tevens de portbetaald FDC s 1 9 Totale catw ruim 1800,00(de laatste 5 jaar kos 
ten gemiddeld 60 70%) nu 445,00 
7527 
NEDERLAND DAVO luxe(nw type) voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat nw 
prijs 80,00 met een prachtige SUPERCOLLECTIE 1852 1960 o/*/** heel veel betere 
zegels en series, tot 1930 vnl gebruikt, daarna veel ongebruikt en na 1950 ook nog 
diverse postfris" Incl Postfrisse legioen vellen Armenwet tm no 6 * etc 
ZEER HOGE CATW Nu 395,00 ( ZIE 54 KLEURENFOTO'S OP DE WEBSITE) 
7550 
ARUBA LINDNER T type luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nieuwstaat nw prijs 
90,00 met een geheel complete postfrisse collectie vanaf 1986-2000 nu 185,00 
7556 
SOV UNIE 2 SCHAUBEK voordrukalbums(zwarte klemstroken) in prima staat nw prijs 
255,00 met een ogenschijnlijk geheel complete gebruikte collectie incl blokken 1970-
1986 ca 2000 zegels hoge catw nu 195,00 
7557 
INDONESIË 4 Lindner luxe voordrukalbums blanco klemstroken, echter geen zegelaf
beeldingen alleen catalogus nrs(Pranko) periode 1949 1999 nw staat nw prijs 250,00 
met een op de blokken van 1982 na, praktisch complete vnl ** collectie 1949 1983 
catw ca 2750,00 nu SUPERDEAL 255,00 <i 
7564 
BELGIË 5 DAVO (deel l,ll,IV,V en VI) luxe nw type voordrukalbums blanco klemstroken 
plus cassettes m nieuwstaat met daarin een PRACHTCOLLECTIE 1840 2005{geen jaren 
1970 1984) tot ca 1987 schaars tot redelijk aanwezig o/*/** daarna ogenschijnlijk 
geheel compleet ** incl vellen, blokken, boekjes etc EXTREEM HOGE nominale/post 
prijs nu 895 00( prima start voor een "nieuw"gebied"') 
7568 
DDR 2 DAVO standaard voordrukalbums(vanaf 1980 vv blanco klemstroken'i) periode 
1949-1990, goede staat nw prijs ca 125 euro, met een op de top na, heel aardig com 
plete collectie tot 1980 vnl o/* en daarna **, blokken aanwezig vanaf 1960, catw enke 
Ie lOOOen euro's nu 235,00 
7590 
RUSLAND/SOV UNIE 7 LUXE DAVO banden(gevarieerde inhoud, tot 1970 Schaubek bla
den, daarna DAVO bladen, deels luxe met ktemstroken alle m prima staat, nw pnjs ca 
500,00 daarin een gebruikte PRACHTCOLLECTIE 1864 1994(bladen tm 1997) vele 
lOOOen zegels en enkele lOOen blokken, BIZAR hoge cataloguswaarde en dat kost bij 
DNS toch maar 745,00 " 

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

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirk N Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands - geen winkel 
Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19 00-23.00uur 0229-261611 

Fax dag en nacht 0229-264013 - Email stamps-dns@hetnet.nl - POSTBANK rek.nr. 528501 # 

Surf naar onze geheel vernieuwde website, www.stamps-dns.com 

mailto:stamps-dns@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com
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[ONDIAL 
P^OSTZEGELVEILINGEN 

Onze volgende veiling vindt plaats op 
• J |1> > ü l IJ 

de 177-ste postzegelveiling in Zalencentrum Wesepe te Wesepe j ^ 
Kijkdagen ook op ons kantoor in Deventer van 
Hjdag 7 september t/m donderdag 13 september. 

Holland 
Wederom een éxfra grote veiling. Veel fopnummers Nederland en 

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

Interessant aanbod van betere collecties, partijen en dozen. 
Heeft U interesse om uw verzameling te verkopen? 

U krijgt bij ons een betrouwbare indicatie van de opbrengst, voordat U 
een beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundig verkaveld en 
gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide kleurenfoto's. 

INZENDING DAGELIJKS MOGELIJK 
'iMttt el zijn' 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Bnnkgreverweg 13-15 7413 AA DEVENTER Tel. 0570-631224 Fax 0570-636: 

Londen 

New York 

De Septemberveiling. 
Bijna iedere dag komen er collecties en nalatenschappen binnen om door 

ons beschreven en verkaveld te worden. Deze keer ook veel leuke 
gespecialiseerde kavels Nederland w.o.stempels en variëteiten. Vele 
honderden albums en insteekboeken. Op verzoek van de inzenders 
verkavelen we een collectie, zodat U gericht kunt kopen wat in uw 

verzameling ontbreekt. Veel ook niet en wordt het aangeboden zoals het 
binnenkwam, zodat U veel avontuurlijke verzamelingen en partijen zult 

vinden. De prijs is laag, omdat U direkt bij de "Bron" koopt. 
Bijvoorbeeld Nederland postfris voor 1940 ?! Vergelijkt U de prijzen 

en reken uw voordeel uit ten opzichte van reguliere aankopen. 

Dagelijks kunt U inzenden. 
" Even Deventer bellen " 

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

email info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 
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F"̂  r 
3 

CENT 

^ 

1x175,-
2x180,-
3(x) 298,-
4(x) 88,-
5(x)140,-
6 X 525,-
7(x) 30,-
71A(x) 48,-
8 X 88,-
9(x)150,-
10(x)-,-
11(x)400,-
12(x)-,-
13(x) 6,-
14(x) 65,-
15(x)4,-
16(x)60,-
17(x)15,-
18(x)125,-
20(x) 15,-
21 X 38,-
22 X 40,-
23(x)110,-
24 X 220,-
25x48,-
26(x) 150,-
27(x)-,-
28(x)-,-
29x550,-
30b/33a 30,-
34/36x17,-
37x15,-
38x15,-
39 x 34,-
40 X 40,-
41 X 20,-
42 X 77,-
43 X 375,-
4 4 x - , -
45x54,-
46x135,-
47x250,-
47Ax- , -
48 x 475,-
49x125,-
50/55x12,-
56/76x410 
766x110,-
61b X 44,-
61c X 275,-
77 x 30,-
78 X 56,-
79x125,-
80 X 525,-
81x18,-
82/83 X 9,50 
84/86x48,-
87/89 X 7,-
90/94 X 6,-
95 X 7,50 
98x9 , -
97x18,-
98 X 29,-
99 X 72,-
100x150,-
101x470,-
101PX650,-
H no /no .. o ^ 102/03 X 34 
104x95,-
105x95,-
105PX150,-
106x2,-
107/09x38 
108ax 

Nrs, NVPhJ 

JÊ 
15,— 
12,50 
6 8 , -
8 , -
4,— 

36,— 
1,50 

1 8 , -
2,— 

1 4 , -
1 0 , -
38,— 
58,— 

2 , -
27,50 

1,50 
32,— 
6 , -

27,50 
7,50 
1,— 
1,50 
2,50 
2,50 

20,— 
2,50 
5,50 

19,50 
6 0 , -

- 2,— 
4,— 
1,— 
1,— 
2,50 
2 , -
6,80 
3,75 

1 0 , -
3 8 , -
7,50 
9,50 

7 2 , -
78,— 

260,— 
6 0 , -

1,— 
-18,— 

17,— 
4 9 , -

3 7 5 , -
—,50 

1,75 
4 , -

3 7 5 , -
— 10 
9,— 

3 0 , -
4,— 
3,— 
6 , -
5 , -

1 5 , -
9— 

2 0 , -
1 8 , -

420,— 
-—,— 
- 4,50 

7 0 , -
70,— 

-135 , -
1,— 

- 1,50 
12,50 

, X = onj 
zonder gom of nag 
Bij opdracht boven 
contant. Aanbod ge 
Geen winkel, bezoE 

ROSENDAEL 

1 NEDERLAND 
1 

1 
110/13 X 
114/20 X 
121/28 X 
129 X 
130 X 
131 X 
132/33 X 
133 A X 
133 Bx 
134/35 X 
136/38 X 
136/38(0) 
139/40 X 
141/43 X 
144/48 X 
149/62 X 
163/65AX 
163/65BX 
166/68 X 
169/76 X 
171 Px 
177/98 X 
199/02 X 
199/02ax 
203/07 X 
208/11 X 
212/19 X 
217 A X 
220/23 X 
224 X 
225/28 X 
229/31 X 
232/35 X 
236AX 
236BX 
237 X 
238/39 X 
240/43 X 
244/47 X 
248/51 X 
252/55 X 
256 X 
257/60 X 
261/64 X 
265/66 X 
267/68 X 
269 X 
270/73 X 
274/77 X 
278 X 
279/82 X 
283/86 X 
287/88 X 
289/92 X 
293/95 X 
296/99 X 
300/04 X 
305/09 X 
310/12 X 
313/17 X 
318/22 X 
323/24 X 
325/26 X 
327/31 X 
332/45 X 

346/49 X 

350/55 X 
356/73 X 
371 X 
372 X 
373 X 
356 a/d X 

o n g e b r u i k t / g e b r u i k t 

o o k P l a a t f o u t e n 
v a n a f 3 0 % n e t t o 

5,50 
1 7 , -
20,— 
19,50 

130 , -
124 , -
4 4 , -
4 8 , -
6 0 , -
2 0 , -
7 2 , -
72,50 
6,— 
8 , -

1 5 , -
120 , -
155 , -
155 , -

5,50 
3,50 

8 8 , -
136 , -

7,25 
9 5 , -
15,— 
7,— 

2 8 , -
5 0 , -
1 0 , -
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
19,— 
2 2 , -
6 8 , -
20,— 
2 2 , -
41,— 
18,— 
11,— 
4,90 

29,50 
16,50 
1 2 , -
12,50 
7,50 

17,80 
19,50 
14,40 
14,— 
12,— 
4,— 

11,— 
3 , -
8,— 
6 , -
7,50 
2,50 
5,50 
7,50 
3,0 
4,40 
5,50 

1 2 , -

144,— 

1 4 , -
6 0 , -
1 6 , -
2 1 , -
2 0 , -
3 5 , -

jebr. met plakker, xx = 
sgomd, geen teken of 
€ 150,- f ranco leverlr 
Idig voorzover de voo 
'k gaarne na telef. afs 

J.H. ACK 
2-1121 HH LM 

356 c(o) 14,50 
356 d(o) 16,— 
374/78 X 5,— 
379/91X 4,50 
392/96 X 2 , -
402/03 X 4,75 
402/03B X 78,— 
474/89 X 40,— 
518/33 X 6 0 , -
534/37 X 250 , -
550/55 X 18,— 
556/60 X 29,— 
592/95 X 33,— 
Roltanding 
R1/18X 225 , -
R 19/31 X 90,— 
R 32+cert —,— 
E 33/56 X 134 , -
R 46 X 45,— 
R 55 X 25,— 
R56x 18,— 
R 57/70 X 5 2 , -
R 71/73 X 72,— 
R 74/77 X 30,— 
R 78/81 X 14,— 
R 82/85 X 1 5 , -
R 86/89 X 1 8 , -
R 90/93 X 26,— 
R 94/97 X 26,— 
R 98/01 X 22,— 
ook losse waarden 
uit Rolt, series 
leverbaar. 
Luchtpost 
1/3 X 17,50 
4/5 X —,75 
6/8 X 19,50 
9 X 9,50 
9Ax 10,50 
12/13 X 190,— 
12 (0) 54,— 
13 (0) 54,— 

oude postz.boekjes 
automaatboekjes 
prijslijst op aan
vraag. 

Brandkast 
1/7 X 440,— 
(goedgecentreerd) 
1/7x 390,— 
(matiggecentreerd) 
Dienst 
1/8 X keur 115,— 
1/8 (0) keur 125,— 
9/15 (0) 25,50 
16/19X 48,— 
16/19(0) 19,50 
25/26 (0) 8,— 
Internering 
1X keur 90,— 
2 X keur 56,— 
Porto 
1/2 X 155 , -
1/2 (x) 55,— 
2B(o) 21,— 
3/12 (0) 57,— 
13,26x 110,— 
13/26(0) 30,— 
14a/26ax 120 , -
20 los (0) 2 0 , -
27 III x 17,50 
28 III x 75,— 

postfris zonder plak 
(0) mooi gebr. 

ig, boven € 300 , - -/-
rraad strekt. Postgiro 
praak. 

ERMANN 
IDSMEER - Tel. ( 

31/43 X 
37 a x 
Piaatfouten 
14P(o) 
75 P (0) 
87 P (0) 
93 Px 
101 Px 
102 P(x) 
102 P(o) 
137 P XX 
139P1XX 
141 Px 
149 Px 
213 Px 
218 P(o) 
221 P (0) 
207 P XX 
207 Px 
243 Px 
247 P(0) 
292 P2 X 
300 Px 
303 Px 
310 PI XX 
317 P XX 
317 Px 
313 Px 
331 Px 
331 P (0) 
336 P XX 
375 PI XX 
376 P XX 
377 P blok 
378 P blok 
403 Px 
408 P blok 
414 PI 
strip XX 
454 Px 
472 P blok 
497 P XX 
497 PI X 
497 P2 XX 
509 P XX 
507 PI X 
507 P2 X 
507 P3 X 
510P2XX 
510P3XX 
512 PI XX 
514P2XX 
514 PI XX 
541 PI XX 
533 P (0) 
543 Px 
543 P (0) 
543 P 3 XX 
556 Px 
567 P XX 
567 Px 
658 P XX 
661 P XX 
683 P XX 
686 P XX 
686 PI XX 
686 P2 XX 
691 Pxx 
725 Px 
728 Pxx 
781 Pxx 
782 Pxx 

77,— 
78,— 

6 4 , -
11,— 
2 0 , -
1 8 , -

6 5 0 , -
6 0 , -
3 0 , -
75,— 
2 5 , -
2 1 , -
49,50 
84,— 
42,50 

6 , -
7 0 , -
42,— 
72,— 
4 0 , -
3 0 , -
1 0 , -
12,— 
15,— 
32,50 
2 1 , -
10,— 
4 0 , -
2 4 , -
3 1 , -
12,50 
18,— 

(X15,— 
<x20,— 

35,— 
<x10,— 

14,— 
6,50 

<x10,— 
1 0 , -
8,— 

10,— 
14,— 
1 0 , -
12,50 
15,— 
7,50 
8 , -

12,— 
20,— 
2 0 , -
5 0 , -
40,— 
27,50 
1 2 , -
3 0 , -
25,— 
4 8 , -
4 0 , -
32,50 
22,— 
9 , -
9,50 
9,50 
9,50 

32,50 
2 0 , -
1 4 , -
4 0 , -
1 6 , -

ker (x) ongebr. 

2 % korting 
271040. 

voor 

>20-4823966 

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 l<op 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 
(ool( op afspraal<) 

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

GEACHTE FILATELIST(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 geplaatst.Niet 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: 084-75 96330 
'Of: e-mail: info@postzegeihoes.nl 

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

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

mailto:info@pzh-vanvliet.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
mailto:info@postzegeihoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 149 
29/30 juni 2007, 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 25 juni t/m donderdag 28 juni 
van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 29 juni van 10.00 
tot 19.00 uur. Zaterdag 30 juni van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: vrijdag 29 juni vanaf 17.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 30 juni vanaf 13.30 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 150 wordt geliouden op 78 september 2007 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/. V. Leopardi, filatei istisch makelaar en beëdigd taxateur. 

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) 

mailto:info@leopardi.nl


GROOT BRITTANNIE SPECIALIST 
Ik ben gespecialiseerd in postfris Groot Brittannië 

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

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

Afrika en Antarctica/Falkland. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

Grote Markt 1  8011 LV Zwolle 
Postbus 1532  8001 BM Zwolle 
tel. 038  4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
Email: boomstamps@home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.0012.30 en 13.3017.00 uur. 

BELANGRIJK NIEUWS VAN MICHEL 
1 juni 

Midden Europa 2007 in kleur, EK1 46,00 
Zuidwest Europa 2007 in kieur, EK2 46,00 
Ganzsachen Duitsland 2007 42,00 

6juti 
Duitsland 2007/08 in kleur, met CD 34,80 
Zuid Europa 2007/08 in kleur, EK3 46,00 
Zuidoost Europa 2007/08 in kleur, EK4 46,00 
Nabije Oosten 2007/08, Overzee band 10 74,00 
Bundesrepublik 2007/08 (1e editie) in kleur 9,90 

7 september 
Noord Europa 2007/08 in kleur, EK5 46,00 
West Europa 2007/08 in kleur, EK6 46,00 
Oost Europa 2007/08 in kleur, EK7 46,00 
Handboek Duitse Veldpost, gebonden, 6e editie 65,00 

De motiefcatalogi VOGELS en SPOORWEG komen beide in oktober uit 

auf der heide 
www aufderheide nl  email aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist, tel 0306924800 
fax 0306933011 postgiro nr 1700 

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

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

waarna de zegels automatisch worden uitgesneden en rechtgezet 
• Profielen om de opmaak van uw pagina's vast t e leggen 
• Teksten en afbeeldingen toevoegen aan zegels 

NIEUW: Importeer zegels van uw scanner! 

€59,95^ 

■ lil 

Kijk op www.stampalbumstudlo .n l en download een GRATIS evaluatie

versie of mail voor meer informatie naar support@stampalbumstudlo.nl 
of bel buiten kantooruren 0757717807. 

C O Tvl P A N Y 

1 D % K O R T I N G 
D P P R a M D T I D N E L E A R T I K E L E N ! * 

* E X C L U S I E F V O O R N B F V  L E D E N 

W W W . P R E S E N T C D M P A N Y . N L 
H D D F D W E Q 6 3 g 1 D 4 BC D A M W D U D E T H E N E T H E R L A N D S 

N I E U W  Z E E L A N D 
A U S T R A L A Z I Ë , P A C I F I C , W E R E L D 

Series, couverts en verzamelingen: ledere maand 
meer dan 3.000 Icavelsl Gratis maandelijkse catalogus 

beschikbaar. MOWBItAY COLLEQABLES, P.O. Box 80, 
Wellington 6140, NieuwZeeland. 
Email: mowbray,stamps@xtra.co.nz 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GR0ENLAND1JSLANDFINLANDÄLAND 
PGSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

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

WWW.SCANDINAVIANSTAMPSJVL 

RZARONHEKSCHEIT 

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

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

Engeland 
Duitsland 
Berlijn 
Franl(rljk 
Zwitserland 
Oostenrijlt 

UBKENPHILATEUE 
KEU 19 
6451GCSCHINVELD 
www.librenDhilatelie.com 
e-mail-.litiren § planet.nl 
e-mail-.libren êhome.nl 
Tel: 045-5251176 

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
BeroepsfilateUsten 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax: 0223614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

Postzcsclhandcl 

\.islC' klaiileiiiuMil 

www.filateliehp? nl 
hpzh@planet.nl 

mailto:boomstamps@home.nl
http://www.stampalbumstudlo.nl
mailto:support@stampalbumstudlo.nl
http://www.presentcdmpany.nl
mailto:stamps@xtra.co.nz
http://WWW.SCANDINAVIANSTAMPSJVL
mailto:pzhionh@bart.nl
http://www.librenDhilatelie.com
http://planet.nl
http://www.filateliehp
mailto:hpzh@planet.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch ^ -m j 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag. 1 T% w\ £\'t 1 / | 
De officiële mededelingen van de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Nederlandse Bond van ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M 
Verenigingen NBFV en de pagina's van 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten Uit de wereld van de filatelie 
verantwoordelijkheid van de redactie. 39^/393 

^, . Nieuw Op het postkantoor 
Hoofdredacteur: ,04 
AadKnikmanAIJP prësëmCompanVstêün^^^^ 
Klipper 2,1276BPHuizen. ^ ' . „ . 
Telefoon: 0355254391 FilatelieïööóVnÜÖÖk op ĉ ^̂ ^̂  
Telefax: 0355240926 '^ '^ 

Advertentieverkoop: Verzamelde bied België 
Bureau de Troye •• : : v : v. 39° 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere Stuur uw mooiste postkantoorre to en wm een pnjs 
Jeanine de Troye 399 
Telefoon: 03653 84 528 De Posthoorn jaargang 56 juni 2007 
Telefax: 0365384880 400/401/402/403 
in/o@bureaudetroye,nl Po stwaardes tukken 

404/405 
Abonnementen en bezorgklachten: Automaatstroken 
Abonnementenland 406/407 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest Luchtpostnieuws 
Telefoon: 025131393g 407 
Telefax: 0251310A05 De 'Doe hetzelf'zegels van Oostenrijk 
Email: viauju;u;.aboland.nI 408/409/410/411/412 

., . . De Ruyters tocht naar Chatham 
Adreswijzigmgen: 416/417/418/419 
Adreswijzigingen geeft u op aan de Bondspagina's 
secretaris van de vereniging waarvan u 42O/A2I /A22 
lid bent. Individuele abonnees zenden Maximäfilie 
hun adreswijziging aan de administra
tie {zie 'Abonnementen'). n̂ UVJil.'.̂ '̂ fÜĴ Ui:̂ '̂ V ^ ^ 

Postzegelboekjes 
'Hoe word ik abonnee?' xT"j"'r*"i 't 424/425/426 
Er zijn twee abonnementsmethoden: Nederlandse Stempels 
1. een collectief abonnement: ";:•"*::•••.""/ 420 
U kunt lid worden van een vereniging Filatehsüsche evenementen 
die bij 'Filatelie'is aangesloten; het ••••:■,• • 427 
abonnementsgeld maakt dan deel uit Wij lazen voor u 
van uw verenigingscontributie. 428/429 
2. een individueelabonnement: Informatiepagina's van de NVPH 
hiervoor kunt u zich  m.u.V. België 430/431 
aanmelden bij Abonnementenland Nieuwe uitgiften 
in Uitgeest {zie'Abonnementen') 432/433/434/435/436/437/438/439/440 
voor €23.10 (Nederland), €36^0 Waarom kennis van druktechnieken noodzaicelijK is 
(buitenland, standaard) of €58.50 441 
(buitenland, priority). Een individueel Thematisch panorama 
abonnement gaat per de eerste van 442/44.2/444 
een willekeurige maand in; het loopt BÖnvöó7hêt opgeven 
minimaal een jaar (11 nummers). . . _ 
Abonnementsbeëindiging: zie'Opzeg Kleine annonces 
ging abonnement'. . .g 
Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement €24.10. Stort dit bedrag 
op rekening 000035088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeid duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 
Opzegging abonnement: 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements
periode worden beëindigd. U doet 
dit door uiterlijk vier weken vóór het 
aflopen van uw abonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 
Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaar^anä kun
nen (mits voorradig) voor € 2.50 per 
nummer (inclusierporto) worden be
steld via postgiro 8591403 van Abon
nementenland in Uitgeest; vermeld de 
gewenste editienummers. 
Bestuur: 
voorzitter: 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester: 
H.P.G. vanderLienden 
erevoorzitter; 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2007 Maandblad Filatelie 
Oplage van dit nummer: 
33.000 exemplaren 
ISSNnummer; 01663437 
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Maasstadstroken 406 

Riïdevoornagina 
Heldenverering? Het mag weer in Nederland en 
daarom wordt de vierhonderdste geboortedag 
van Michiel Adriaanszn de Ruyter op grote 
schaal in ons land herdacht. Jeffrey Groeneveld 
vertelt nog eens het verhaal dat we nog kennen 
van die ene ftaaie oude schoolplaat: 'De tocht 
naar Chatham'. Over hoe 'Bestevaer' zowel de 
Engelsen versloeg als zijn rivaal Tromp terzijde 
schoof!.. 

Advertenrieindex 

Betrapt door 
Kees Verhulst 

bij de automaat 
in Rotterdam: 

onze vaste 
medewerker Pieter 

Houdewind. Hij 
nam een kijkje in 

de Maasstad en 
hij doet verslag 

in de rubriek 
Automaatstroken. 

Doe het zelf! 
Persoonlijke 

postzegels? Die 
zijn in Oostenrijk 

beter geregeld dan 
bij ons, schrijft 

Rein Bakhuizen 
van den Brink. In 
een vijf pagina's 

tellend artikel 
brengt hij u 

helemaal op de 
hoogte. 
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Bouscher, Ronald 413 
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Hollands Glorie 391 
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Lokvenpzv 421429443 
Meinhardt 390 
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Mowbray Collectables 386 
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Present Company 386 
Postzegelhoes, Het 384 
Postzegel Partijen Centrale 414 
Postzegel vereniging Friesland 390 
Rietdijk 448 
Ruiter, De 446 
Smits Philately 388389 
Stamps DNS 382 
Vliet van pzh 384 
Zeist phz 390 

ADVERTEREN IN FILATELIE? 
Bel Bureau de Troye! 

Telefoon 0365384528 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philatéliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften). 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FIUXTEUE.NET 
8327 Azië en Afrika. Prijs: € 400,00 
Hele leuke ongebruikte en gebruikte collectie van diverse landen, veel Engelse en Franse ko
loniën vanaf het klassiek, Japan, Hong Kong etc. in goedgevuld Wereldalbum 
8459 Azië. Prijs: € 250,00 
Vijf stockboeken met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Azie. Voornamelijk ze
gels van China, Japan en Taiwan. Leuk uitzoekkavel. 
8316 Bahamas. Prijs: € 140,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Bahamas in twee stockboeken. Bevat veel beter materi
aal, hoge cat. waarde. 
8365 Beigie 1949-1969. Prijs: € 900,00 
"/* complete postfrisse/ongebruikte collectie incl. alle goede series en blokken (paar flutze-
geltjes missen), in duur Davo de Luxe album, hoge cat.w. 
8338 België. Prijs: € 570,00 
Doos met zakjes postfris, ongebruikt en gebruikt België. Bevat o.a. eerste emisies, complete 
series etc. Zeer veel zegels, hoge cat. waarde! 
8461 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 600,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Beriijn 1948-1990 in 2 luxe Lindner albums. 
Veel beter materiaal en dubbel verzameld (postfris en gestempeld). Bijna 2 complete collec
ties Beriijn!! 
8346 Berlijn 1949-1986. Prijs: € 150,00 
Prachtige gebruikte collectie, vanaf 1954 vrijwel compleet, het moderne deel prachtig rond 
afgestempeld, in Schaubek album 
8479 Bosnie-Herzegowina. Prijs: € 100,00 
Stockboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Bosnie-Herzegowina. Bevat 
o.a. tandingvarieteiten, proeven etc. Ook wat Veldpost zegels aanwezig. 
8439 Brazilië FDC collectie. Prijs: € 250,00 
Doos met een FDC collectie Brazilië 1986-1999. Collectie is ogenschijnlijk compleet en be
vat ruim 300 FDC's. Tevens wat diverse zegels aanwezig. In doos. 
8466 Bund en Berlijn 1949-1987. Prijs: € 285,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Bund en Beriijn 1949-1987 in 3 dure luxe 
Lindner albums. Zeer goed gevulde collectie met een hoge cat. waarde. 
8467 Bund en Berlijn 1949-1992. Prijs: € 285,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Bund en Berlijn 1949-1992 3 Davo albums. 
Beginjaren matig gevuld, later vrijwel compleet. Eerst voornamelijk gebruikt, later postfris. 
8484 China fiscaalzegels. Prijs: € 490,00 
Stockboek met een doublettenpartij fiscaalzegels van China. Enorm aantal zegels, leuk kavel! 
8308 Colombia postwaardestukken. Prijs: € 200,00 
Stockboek met ruim 200 postwaardestukken van Colombia. Voornamelijk ongebruikt materi
aal van rond 1900 met veel duplicaten, 
8381 D.D.R. 1952-1982. Prijs: € 450,00 
Postfrisse verzameling, beginjaren veelal in blokken van 4 verzameld met o.a. 1952 be
roemdheden (zonder 50pf, cat.w. reeds 1560 euro!!), veel 5-jarenplan uitgaven etc. in in-
steekboek. Enorme cat.w. 
8328 DDR 1952-1962. Prijs: € 135,00 
Voornamelijk gestempelde, deels dubbel verzamelde collectie DDR 1952-1962 in twee luxe 
Lindner albums. 
8437 Denemarken 1851-2003. Prijs: € 1.350,00 
Vrijwel complete, gebruikte collectie Denemarken 1851-2003 in Davo album. Collectie is op 6 
zegels na compleet en bevat o.a. (Yvert) 87-90 gebruikt met certificaat. Ook 3 speciale mo
derne presentatieboekjes aanwezig. Yvert cat. waarde ruim 9000 euro. Mooie collectie! 
8442 Duitse gebieden/bezetting. Prijs: € 160,00 
Ongebruikte/postfrisse collectie met o.a. General gouvernement, Böhmen, Saar, Bezetting 
Ie wereldoorlog etc. in insteekboek 
8464 Duitse Rijk 1933-1945. Prijs: € 320,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 1933-1945 in album op blanco bladen. Veel 
materiaal waaronder betere zegels en veel doubletten. Hoge cat. waarde! 
8482 Duitse Staten en Rijk. Prijs: € 225,00 
IVlap met albumbladen met diverse nadrukken, proeven etc. van Duitse Staten en Duitse Rijk. 
Leuk lot, zelden zo aangeboden. 
8380 Duitsland plaatfouten/varieteiten. Prijs: € 1.500,00 
Prachtlot meest gebruikte plaatfouten en variëteiten, veel Bund en Berlijn, maar ook veel 
Duitse Reich en DDR, van goedkope foutjes tot zegels die honderden euro's per stuk in de 
cat. staan, ook Bund 1977 Post-expeditie zegel in ongetand paar op briefstukje, in 2 insteek-
boekjes. Totaal 1000 zegels, slechts 1,50 per variëteit!!!!! 
8419 Duitsland uitzoekpartij. Prijs: € 400,00 
Hele leuke partij w.o. veel Reich, diverse aantallen, ook incl. perfins, opgezet in 6 insteekboe-
ken. Leuke snuffelkoop 
8339 Engeland. Prijs: € 450,00 
Doos met voornamelijk gebruikt materiaal van Engeland in zakjes. Zeer veel oude zegels, te
vens wat van andere landen. Zeer hoge cat. waarde, ideaal lot voor stempel- en variëteiten 
verzamelaar 
8345 Engelse koloniën FDC's. Prijs: € 125,00 
Doos met 217 FDC's van Engelse koloniën. Veel modern materiaal en veel FDC's van Nieuw 
Zeeland, waaronder oudere. Leuk lot! 
8314 Engelse koloniën. Prijs: € 240,00 
Stockboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse koloniën. Bevat 
o.a. ouder materiaal en Omnibus uitgaven. 

8351 Engelse koloniën. Prijs: € 125,00 
Kleine postfrisse collectie (betere) series van o.a. Christmas Island met betere beginseries, 
Aitutaki en Cocos, in 2 rondzendboekjes, cat.w. ruim 600 euro 
8450 FarOer 1979-2000. Prijs: € 250,00 
Stockboek met een gebruikte collectie siervelletjes van 20 van FarOer 1979-2000. Cat. 
waarde Yvert ruim 3000 euro. Koopje! 
8449 FarOer 1979-2002. Prijs: € 250,00 
Stockboek met een gebruikte collectie siervelletjes van 20 van FarOer 1979-2002. Cat. 
waarde Yvert ruim 3000 euro. Koopje! 
8468 Finland 1911-1995. Prijs: € 210,00 
Stockboek met een postfrisse en ongebruikte collectie Finland 1911-1995. Heel veel materi
aal, voornamelijk complete series. 
8337 Frankrijk. Prijs: € 400,00 
Doos met voornamelijk oud materiaal van Frankrijk in zakjes. Bevat postfris, ongebruikt en 
gebruikt materiaal. Tevens wat zegels van Franse koloniën aanwezig. Leuk uitzoeklot! 
8460 Gibraltar 1935-1991. Prijs: € 190,00 
Voornamelijk postfrisse stock (iets plakker en gebruikt) Gibraltar 1935-1991 in twee stock
boeken. Cat. waarde (Michel) ruim 1600 euro. 
8392 Groenland. Prijs: € 250,00 
Stockblad met betere zegels en series van Groenland. Postfris en ongebruikt. Iets diverse 
kwaliteit Cat. waarde 1100 euro. 
8425 Guatemala. Prijs: € 120,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie w.o. diverse betere vooroorlogse series, in insteekboek. 
8446 Guernsey 1970. Prijs: € 200,00 
Guernsey 1970, serie Yvert 26-29 in complete postfrisse vellen van 25. Cat. waarde 875 eu
ro. 
8413 IJsland. Prijs: € 250,00 
Stockboek met ongebruikt materiaal van IJsland. Bevat zeer veel betere zegels en series, 
maar wat soms wat gemengde kwaliteit. Bevat o.a. (Yvert no's): 115-119,139-144, luchtpost 
4-8 etc. Cat. waarde ruim 1800 euro. 
8354 Israel 1948-1990. Prijs: € 2.500,00 
Schitterende postfrisse collectie, op nr 7 na in de hoofdnummers geheel complete collectie 
met FULL TAB in meest mooie kwaliteit, blokken compleet, velletjes incl. het zeldzame hand-
jesblok, luchtposten compleet (geen port), in 3 dure Davo de luxe albums. Prachtkoop met 
enorme cat.w. 
8455 Israel 1949-1995. Prijs: € 285,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Israel 1949-1995 in 2 Davo albums. 
Voornamelijk postfris materiaal en vanaf 1955 fulltab en zo goed als compleet. 
8376 Israel 1952-1990. Prijs: € 260,00 
Postfrisse full tab doublettenpartij incl. blokken en velletjes, in 2 dikke insteekboeken. Zeer 
hoge cat.w. 
8355 Israel 1964-1998. Prijs: € 325,00 
Postfrisse collectie full tab incl. blokken en diverse boekjes, in 3 dure Davo LX albums 
8454 Israel 1970-1985. Prijs: € 100,00 
Complete, postfrisse collectie Israel 1970-1985 in Lindner album. Inclusief blokken, koopje! 
8452 Israel tot 2003. Prijs: € 275,00 
Doosje met voornamelijk gestempelde sierveiletjes/kleinbogen van Israel. Veel materiaal met 
veel doubletten. Cat. waarde (Michel) 3600 euro. 
8473 Jaar van het Kind 1979. Prijs: € 175,00 
Mooie postfrisse collectie Jaar van het Kind 1979 op blanco bladen in Importa album. 
Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder veel blokken. Bevat o.a. (Michel) Laos blok 84 
I (plaatfout 1975). Zeer mooie collectie! 
8469 Japan blokken. Prijs: € 1.400,00 
Stockboek met postfrisse en ongebruikte blokken Japan 1939-1977. Bevat heel veel goede 
blokken zoals (Michel no's): 4, 9, 24, A28, 29, 32, 38 etc. Verder 2 kleinbogen: 428 en 475. 
Zeer mooi geheel, cat. waarde ca. 5750 euro. 
8451 Jersey - Guernsey. Prijs: € 750,00 
Twee Safe Steckalbums en 5 veilenmappen met postfrisse veldelen van Jersey en Guernsey 
Heel erg veel materiaal, cat. waarde (Yvert 2003) ruim 9600 euro. Koopje! 
8447 Jersey 1969. Prijs: € 150,00 
Jersey 1969, serie Yvert 5-19 in postfrisse boekblokken van 9 met velrand. Cat. waarde 675 
euro. 
8398 Jersey 1969-1998. Prijs: € 245,00 
Complete postfrisse collectie Jersey 1969-1998 in Davo luxe album. Collectie is compleet in
clusief blokken en port. Mooie kwaliteit! 
8448 Jersey 1970. Prijs: € 175,00 
Jersey 1970, serie Yvert 24-27, Battle of flowers, in postfrisse veldelen van 30. Cat. waarde 
795 euro. 
8465 Krijgsgevangenen post. Prijs: € 115,00 
Ringbandje met 34 krijgsgevangenen kaarten uit diverse kampen, voornamelijk uit België. 
8475 Liechtenstein 1912-2003. Prijs: € 190,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-2003 in zelfgemaakt al
bum. Collectie bevat ook wat beter materiaal zoals (Michel no's). 1-3o, 11-16", 352 kleinbo
gen**, 371-373", 377-379" etc. 
8404 Liechtenstein 1961-1978. Prijs: € 250,00 
Mooie partij 1e dagenveloppen in gelijke aantallen incl. veel toeslag en de hoge waarden, 
rond de 2500 stuks!! Slechts 10 cent per stuk!! Spotkoopje 

http://0NTHEWEB.COM
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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 
8356 Millenium speciaalverzameling. Prijs: € 350,00 
Bijzonder mooie verzameling senes, blokken en speciale enveloppen, alle gerelateerd aan 
tiet Millenium, in 3 dure speciale albums 
8379 Motief bloemen. Prijs: € 400,00 
**/*/0 collectie van landen A-Z, opgezet per land, ook met brieven en fdc's, in 11 insteekboe-
ken, in doos 
8420 Motief dieren. Prijs: € 140,00 
Postfrisse/gebruikte collectie, in 2 insteekboeken 
8348 Nederland 1852-1957. Prijs: € 290,00 
Gebruikte collectie Nederland 1852-1957 in Davo album Redelijk gevulde collectie, maar 
wai gemengde kwaliteit 
8463 Nederland 1852-1977. Prijs: € 340,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1977 in Importa album Goed 
gevulde collectie met leuk klassiek materiaal en veel goede series uit de jaren 30 en 50 
Hoge cat waardei 
8347 Nederland 1852-1982. Prijs: € 475,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1982 in Davo album Goed 
gevulde verzameling, klassieke deel in wat gemengde kwaliteit 
8363 Nederland 1852-1987. Prijs: € 3.100,00 
Vrijwel complete meest ongebruikte/postfrisse collectie (begin iets gebruikt) met o a ** of * 
5/6,14 16 25,28,38/42,45,49, 56/73 (64 gebruikt), 77/79 98/99,121/131,136/138, beide 
veth senes. En face 2 1/2gld en lOgld etc in 2 Importa albums 
8332 Nederland 1872-1995. Prijs: € 450,00 
**/*/0 collectie met veel betere zegels en series, na de oorlog bijna compleet en veelal post
fris, in 2 Importa albums Zeer hoge cat w en met heel veel nominaal 
8343 Nederland 1945-1976. Prijs: € 190,00 
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte, vrijwel complete collectie Nederland 1945-1976 in 
Davo luxe album Bevat ook wat gebruikte zegels 
8341 Nederland 1945-1983. Prijs: € 380,00 
Redelijk complete meest postfrisse collectie incl veel goede senes jaren 50, Amphilexvellen 
etc in 2 dure Kabe albums 
8330 Nederland 1960-1992. Prijs: € 230,00 
Redelijk complete meest postfnsse collectie incl nominaal aandeel, in 2 dure Davo album + 
deel 1 (deze bijna leeg, kado erbij) 
8335 Nederland 1960-1997. Prijs: € 475,00 
Mooie postfnsse complete collectie incl blokken en combinaties + iets doubletten, in 2 dure 
Davo LX albums Cat w 900+ euro + nominaal 400 euro Ver beneden nieuwtjesprijs + de 2 
albums kado" 
8331 Nederland 1962-1982. Prijs: € 150,00 
Postfnsse bijna complete collectie + diverse uitgaven gebruikt extra (met berekend), in duur 
Safe album 
8364 Nederland 1977-2001. Prijs: € 500,00 
Overcomplete postfrisse collectie incl blokken, in 2 hele dure rode Leuchtturm albums, nom 
zonder toeslag reeds 610+ euro (fl 1350) Dik onder nominaal en de albums kado" 
8401 Nederland 1982-december 20051! Prijs: € 400,00 
Nagenoeg complete collectie PTT-mapjes incl de A-nummers in 6 dure speciale albums 
Enorme nominale waarde en aanschafprijs, nu veel goedkoper' 
8344 Nederland 1985-1996. Prijs: € 125,00 
Vrijwel complete, postfnsse collectie Nederland 1985-1996 in Davo luxe album Koopje' 
8415 Nederland dienst. Prijs: € 700,00 
Enorme **/*/0 stockvoorraad, vaak in gigantische aantallen, op insteekbladen, in map 
Enorme cat w 
8427 Nederland frankeergeldige zegels. Prijs: € 325,00 
Postfns in zakjes van 100 gesorteerd waarden van 50 t/m 80 cent (in guldens), ideaal om 
goedkoop te frankeren voor bedrijf, (sport)vereniging etc Nominaal 500 euro 65% nominaal 
8428 Nederland frankeergeldige zegels. Prijs: € 175,00 
Postfns in zakjes van 100 gesorteerd waarden van 50 t/m 80 cent (in guldens), ideaal om 
goedkoop te frankeren voor bedrijf, (sport)vereniging etc Nominaal 250 euro, 70% nominaal 
8483 Nederland stempels. Prijs: € 400,00 
Map met stockbladen met langstempels en treinstempels van Nederland en tevens diverse 
stempels van Nederlands Indie Mooi lot' 
8400 Nederland. Prijs: € 340,00 
Doos met een kleine nalatenschap Nederland in 3 Importa albums, 3 kleine FDC albums en 
wat albumbladen Bevat veel postfns nominaal matenaal 
8360 Nederlands Indie/Suriname 1870-1975. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie met beter vooroorlogs matenaal, in goedgevuld Davo album 

8374 Oostenrijk + gebieden 1854-1972. Prijs: € 700,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie met o a 1854 sene, 1861 serie, 1908 t/m 10kr(2x), betere 
uitgaven jaren 30 en 50, verder veel beter matenaal gebieden, in album 
8477 Oostenrijk 1945-2000. Prijs: € 245,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Oostenrijk 1945-2000 in twee Davo luxe albums Collectie 
IS vanaf 1963 compleet inclusief Verenigde Naties Wenen Mooie collectiei 
8399 Oostenrijk 1951-1976. Prijs: € 120,00 
Voornamelijk postfrisse collectie Oostenrijk 1951-1976 in luxe Safe album Vanaf 1957 vrij
wel compleet Tevens een album met modernere poststukken van Oostenrijk 
8414 Oostenrijk. Prijs: € 175,00 
Map met ruim 50 complete postfnsse vellen postzegels van Oostenrijk Destijds nominaal 
ruim 10 000 shilling (ca 730 euro) Koopje' 
8357 Overzee vanaf 1870. Prijs: € 275,00 
Leuke ongebruikte/gebruikte verzameling van Indie, Curacao en Suriname wo veel betere 
vooroorlogse uitgaven, ook Nw Guinea + iets Nederland wo Legioenblokken, in zeer goed
gevuld album Cat w 2750 euro, slechts 10% cat w 
8309 Paraguay postwaardestukken. Prijs: € 75,00 
Stockboek met ca 60 postwaardestukken van Paraguay Voornamelijk ongebruikt matenaal 
van rond 1900 
8456 Riu Kiu and Taiwan. Prijs: € 190,00 
Stockboek met voornamelijk postfns materiaal van Riu-Kiu, waaronder doubletten en betere 
zegels zoals (Michel no's) 28-35", 48", 78-82" etc Tevens postfris matenaal van Taiwan, 
waaronder veel beter materiaal zoals (Michel no's) 599-602", 633-636", blok 144", 721-
725", 738-741", 742-745", 797-799" etc etc Zeer hoge cat waarde' 
8480 Saargebiet plaatfouten. Prijs: € 200,00 
Stockboek met voornamelijk gebruikte plaatfouten van Saargebiet Voornamelijk dienstze-
gels, cat waarde 2790 euro 
8470 Spaanse koloniën 1870-1970. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Spaanse kolomen 1870-1970 in Victona album 
op blanco bladen Tevens materiaal van Spaanse burgeroorlog aanwezig Veel zegels' 
8478 Spanje 1865-2005. Prijs: € 320,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Spanje 1865-2005 in 4 zelfgemaakte albums 
Collectie bevat zeer veel matenaal 
8318 Taiwan. Prijs: € 150,00 
Collectie Taiwan in twee stockboeken Voornamelijk postfns matenaal 
8417 Turkije 1961-1990. Prijs: € 380,00 
Postfrisse bijna complete collectie incl blokken, in 2 dure Safe albums 
8458 USA, Ie vluchten. Prijs: € 750,00 
Prachtige verzameling 1e vluchten wo vele zeldzame uitgaven met oplage van minder dan 
100'" Totaal 58 stuks, voor de USA verzamelaar of luchtpost verzamelaar' 
8453 Verenigd Europa 1949-1993. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, volgens Leuchtturm album complete collectie mee- en voorlopers Verenigd 
Europa 1949-1993 Bevat de toppers uit de beginjaren sympathie uitgaven West en Oost, in
clusief de dure ongetande blokken etc Cat waarde ruim 6000 euro 
8402 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 375,00 
Leuke partij diversen in 8 insteekboeken, hele wereld wo ook veel postfnsse uitgaven (wo 
iets getint) van o a West Europa, Zuid Amenka en Duitsland met o a Reich etc 
8403 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 575,00 
Grote verhuisdoos vol met o a zakjes per land gesorteerd wo postfns matenaal, Nederland 
met nominaal, jaarsets, Rode Legioenblok in aantallen, Scandinavië met veel Groenland etc 
8424 Wereld. Prijs: € 100,00 
Postfris WO veel Denemarken, USA met sportblokken van 4 etc in insteekboek 
8431 West Europa nieuwtjes. Prijs: € 325,00 
Stockboek met nieuwtjes van West Europese landen Bevat matenaal van ca 2000 tot 2004 van 
o a Oostenrijk Portugal, Nederland, Spanje, Vaticaan, Monaco etc Nominaal ca 400 euro 
8390 Zuid Amerika brieven. Prijs: € 350,00 
Leuke collectie van gebruikte en ongebruikte oude postwaardestukken wo betaald ant
woord, voor 1900 WO schaarse stukken, in 7 insteekboeken, LEUK' 
8423 Zuid Korea. Prijs: € 150,00 
Mooi lot van 5 speciale geschenkboekjes, uitgegeven door de Koreaanse post, penode 
1965-1979, in map 
8471 Zweden 1858-1979. Prijs: € 130,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1858-1979 in Davo luxe album 
Redelijk gevulde collectie zonder echt dure zegels 
8481 Zwitserland luchtpost. Prijs: € 100,00 
Stockblad met ongebruikte en gebruikte luchtpostzegels van Zwitserland Hoge cat waarde 
8472 Zwitserland soldatenzegels. Prijs: € 1.020,00 
Zeer uitgebreide, voornamelijk postfrisse collectie soldatenzegels uit Zwitserland Materiaal 
uit WO I en II Zeer veel zegels in twee dikke zelfgemaakte albums 

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

Telefoon ^ j ^ ' ® '̂̂ '̂ '' "̂ 'J "^^ 2-maandelijkse prijslijst 
E-mail O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
Interessegebieden met mij op via tel. nr. 

stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 
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IT GIET OAN 
De Postzegelvereniging Friesland bestaat in 
september a.s. 90 jaar. Dit gaan wij vieren 
met het grootste filatelistische evenement uit 

de geschiedenis van onze vereniging. 

Op 12, 13 en 14 oktober a.s. 
organiseren wij 

^ i e s l 
Een grote postzegel beurs 
met demonstraties, een mini
tentoonstelling, een speciale 
jeugdboek en enkele bijzon
dere dingen waarover v/e nu 
helaas nog niet mogen praten. 
Deze beurs vindt plaats 
in de sporthal Kalverdijkje in 
Leeuwarden. 

Vele handelaren zijn reeds uitgenodigd en veel zullen er 
nog volgen. Een klein aantal stands is nog beschikbaar. 

Nadere inlichtingen: 
F. Pietersma 058-2161407 of D.A. Faber 06-27193366 

I 
RWMeinhardtl 
Wet Heinstraat 36-2518 CH Den Haag. 

leletoon 
Fax 070 365 18 85 
E-maü pwmeinhardt® 

coUectura.com 

l i c l ie l Viccie^ cïols 2007 
lichel catalogus Vogels op zegels Ie editie m kleur! 79,00^ 

I Michel Europa catalogus deel 1 Midden-Europa 2007,in kleur 46,00 
Michel Europa catalogus deel 2 Zuidwest-Europa 2007 in kleur 46,00 

I Michel Overzee deel 6 Zuidelijk- & Centraal-Afrika 2007 74,00 
dichel catalogus Postwaardestukken Duitsland 2007 42,00j 

VST catalogus Australië pocket 2007 in kleur 17,50 
ACS catalogus Nieuw-Zeeland 2007 in kleur 13,90 
Yvert Jaaroverzicht zegels hele wereld 2006 in kleur 21,90 
Yvert cat. West-Europa deel 2 Landen E-L 2007 in kleur ca. 42,00 
Gibbons Concise Groot-Brittannië 2007 in kleur 47,40 
Gibbons catalogus Kanaaleilanden & Isle of Man 2007 in kleur 47,40 
Facit catalogus Zweden 2007 in kleur 34,90 
ANK speciale catalogus Oostenrijk 2007/2008 in kleur 39,90 
Fischer speciale catalogus Polen 2007 in kleur 24,90 

Wereldcatalogus editie 2006 in 5 delen in kleur 149,95 

Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders + € 3.50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturering wer
kelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden 
Winkeltyden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 • zaterdag 10.00-14.00 

Postzegelhandel Zeist 
Het adres voor verzamelingen, collecties, partijtjes, 

dozen en losse nummers van Nederland, west 
Europa en vele landen van de wereld, waarbij wij een 

zeer concurrerend prijsniveau hanteren !!!!!!!!! 
Overtuig uzelf en kom eens langs op ons kantoor, 

elke vrijdag geopend van 10:00 tot 17:00. 
Adres: Stemerdingweg 12A te Soesterberg 

(industrieterrein) tel 0346-351705 
onze gratis maandelijkse prijslijst zend ik u toe na een 

telefoontje of (brief)kaartje. 

Te koop gevraagd !! 
Wegens het toenemende succes, zijn wij continu op 
zoek naar naar verzamelingen en/of doubletten, voor 
u overweegt het naar een veiling te brengen kunt u 
veel geld besparen, neem eerst vrijblijvend contact 

met ons op . 
Een veiling rekent toch 20% voor zowel de 

koper als verkoper. Dit is 40% !!!!! 
Postzegelhandel Zeist, Bachlaan 76 

3706BD Zeist 
Tel: 0346-351705 Fax:030-6560277 
E-Mail: info@postzegelhandelzeist.nl 

Internet: www.postzegelhandelzeist.nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistisclie benodigdiieden. 

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. 

http://coUectura.com
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl


Uitzoeken ! Blokken Nederland  België  Luxemburg ■ Jersey  Guernsey Isle of Man 
ZOMER aanbieding Nederland 

Blokken NVPH prijs 
Kind 1965 854 28,00 
vluchtel ingen 858 3,20 
Kind 1966 875 2,70 
Kind 1967 899 5,30 
Kind 1968 917 9,00 
Kind 1969 937 9,50 
Kind 1970 983 19,50 
Kind 1971 iooi 13,00 
Kind 1972 1024 9,00 
Kind 1973 1042 11,50 
Kind 1974 1063 4,90 
Kind 1975 i083 3,50 
Kind 1976 1107 3,00 
Amphi lex '77 1141 1,40 
Kind 1977 1150 3,00 
Rode Kruis 1164 1,80 
Kind 1978 ii7i 3,00 
Kind 1979 1190 3,00 
Kind 1980 1214 3,10 
PTT diensten 1223 1,40 
Kind 1981 1236 3,10 
Kind 1982 1279 3,20 
Kind 1983 1299 4,10 
Kind 1984 1320 4,00 
Kind 1985 1344 4,10 
Kind 1986 1366 4,50 
Kind 1987 1390 4,60 
Filacept 1414 3,60 
Kind 1988 1418 4,70 
Kind 1989 1438 4,60 
Kind 1990 1460 4,80 
Kind 1991 i486 5,20 
01. Spelen 1517 3,60 
Kind 1992 1541 5,60 
Vl inder i556 3,00 
Kind 1993 i578 6,30 
Lelie 1604 3,00 
Fepapost 94 1623 4,51 
Kind 1994 1627 6,30 
Zomer 1995 i642 8,20 
Wespendief 1652 3,30 
Kind 1995 I661 6,30 
Vermeer i667 3,30 
Krocussen i67i 3,00 
Zomer 1995 1676 7,50 
Heer Bommel 1677 3,00 
Kind 1996 1701 6,30 
Heideschaap 1713 3,00 
Suske&Wiske 1715 3,00 
Zomer 1997 1719 7,20 
Kind 1997 1739 7,00 
Zomer 1998 1760 6,70 
Gouden Koets i778 2,60 
Kind 1998 i787 6,70 
Zomer 1999 I821 6,70 
Kuifje 1839 3,70 
Postbedrijf 1841 4,50 
Kind 1999 i855 6,70 
Karel V 1377 1,90 
Zomer 2000 i893 6,70 
Sjors&Sjimmie 1923 2,70 
Amphilex 2002 1926 1,90 
Kind 2000 1930 6,70 

België 
Blokken 
Vredesklok 
Bloemen 
Kon.Elisabeth 
Kon.Elisabeth 
Antarctica 
Vluchtelingen 
Postphila 1967 
Postphila 1969 
Apollo 11 
Bloemen 
Belgica 72 
Aeroclub 
Kon.Boudewijn 
Kon.Boudewijn 
Rubens 
Olymp.Spelen 
1000 jr Brussel 
150jrOnafh. 
Bisdom Luik 
Bos Cazier 
Sport 
Belgica 82 
Los Angeles 84 
Transport 
Lam Gods 
Blanc Soufre 
Olymp.Spelen 
Aime Vibere 
IVIaria Leonida 
Bijbelse afb. 
Porcelein 
Carnaval 
Kerst 1996 
Museum 
Louise IMarie 
Koninginnen 

mi 
28 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
67 
68 
78 
79 

pn|S 
8,00 
2,00 
1,50 
1,50 
1,00 
1,20 
1,00 
1,40 
2,50 
1,70 
3,50 
2,50 
2,50 
4,00 
1,00 
2,00 
1,70 
4,00 
1,70 
1,50 
6,00 
5,50 
2,00 
5,00 
8,50 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
1,70 
7,00 
3,00 
6,50 
4,00 
3,60 

15,00 

isle of Man 
Blokken 

Luxemburg 
mi 

Blokvoordeel 
i]36st. van€142nu 99.0011 

Churchi l l 
Bicentennial 
Schepen 
Koning Olav V. 
Charles&Diana 
Royal Baby 
Scheepvaart 
Mayflower 
Motoren 
Zeilschepen 
Muiterij Bounty 
Penny black 
Penny black (5) 
New Zealand 90 
Kerst 
Motoren 
Philanippon '91 
Spoorwegen 
Genova 92 
Motoren 
Vogel 
Postbode 
Railway 
Tourist Trophy 
Paddestoel 
Katten 
Capex 96 
Motorraces 
Geleidehonden 
Uil 
Golfbal 
Schip/HongKonc 
Kon.Huweli jk 
Vikingen 
Spoorwegen 
Wil l iam Hillary 
BeeGees 

eeGees 

pnisl 

Jersey 
Blokken mi mi 
Tourisme 
Schilderij 
Conferentie 
Lillie Langtry 
Schepen 
Royal Air force 
HongKong 94 
25 Jaar Post 
50 jr bevrijd 
Vlinders 
Jaar v.d.Rat 
Coubertin 
Jaar v.d.Stier 
HongKong 97 
Kon. Huwelijk 
Jaar v.d. Tijger 
Italia 98 
Jaar v konijn 
Australia 99 
Jaar vd Draak 
Dolfijnen 
Jaar vd Slang 
Ijsvogel 
Orchideen 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

14a 
16 
17 
20 
21 
22 
24 

26a 
28 

29a 
38a 

1,50 
2,00 
3,00 

Milennium 
Queen Mother 
Elisabeth 
Elisabeth 

1,20 
2,00 
2,40 
1,20 
5, 
4,00 
4, 
4,50 
7,00 
4,00 
7,00 
6,00 
6,00 

18,00 
5,50 
6,00 

18,00 
8,00 
5,00 
5,50 
5,00 
3,50 
5,00 
5,00 
4,00 
5,00 
8,00 
4,00 
4,50 
4,50 
5,00 
2,00 
4,00 
4,00 
4,50 
4,50 
2,50 
3,50 

10,00 
3,50 
3,50 
3,50 

5,1 
Blokvoordeel 

•iij 42 St. van € 219 nu 153.

7,00 
6,00 
4,50 
6,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
5,00 
6,00 
4,00 
5,00 
4,00 
5,50 
4,00 
5,50 
4,00 
6,00 
6,00 

Guernsey 
Blokken mi 
Victor Hugo 
10 jaar post 
Charles&Diana 
Landkaart 
150 jr postzegel 
New Zealand 90 
Jachtclub 
Columbus 
Columbian expo 
Koeien 
Slot Cornet 
Vliegtuigen 
Philakorea 94 
2e Wereldoorlog 
Singapore 95 
Capex 96 
Voetbal 
Pr. Edward 

mi 
1,50 
1,50 
8,00 
5,00 
5,50 

20,00 
5,50 

10,00 
11,00 

3,50 
6,00 
7,50 
4,00 
6,00 
4,00 
4,01 
7,00 
4,00 Blokvoordeel 

63 St. van € 340,20 nu 2 4 9 .  Blokvoordeel Blokvoordeel 
^ 24 St. van €110 nu 77,00 18 st. van € 114 nu 80,00 vrijblijvende aanbieding 

Blokken Nederland 
België Luxemburg Jersey 

Guernsey Isle of Man 

I Blokken mi _E!JS 

v/a 10 stuks 10% korting 
!ÜJ v/a 20 stuks 20 % korting 

Jin Of kies de Blokvoordeel

aanbleding per land 

3  D zegels 
Noord Korea 

Olympische Spelen prijs 
1577/82 (mi 30.) 15. 
Blok 34 (mi 32.) 16. 
1583/88 (mi 30.) 15. 
Blok 37 (mi 32.) 16. 
1591/96 (mi 30.) 15. 
Blok 38 (mi 32.) 16. 
Voetbal Spanje '82 
2090/91 (mi 20.) 10.' 
Blok 92 (mi 20.) 10. 
Totaal 113.' 

Juventus 1969 
Caritas 1974 
125 jaar Postz. 
Zilv. Bruiloft 

Ijuphilux 78 
60e verjaardag 
Oorlogsherinn. 
Juvalux88 

3,50 
4,50 
6,00 
2,00 
4,50 
2,50 
4,00 
8,00 

Blokvoordeel 
8 st. van € 35 nu 25,00 

DAVO  auto's 
nr 
5 
6 
7 
8 

9a 
9b 
10 
11 

Blauw 
Oranje 
Creme/rood 
Rood/blauw 
Blauw/rood 
Blauw/rood 
Crème/blauw 
Rood/wit 

8 stuks totaal 

prijs 
11,00 
11,00 
22,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
11,00 

135.00 
Zomerprijs nu 125.' 

Zomerpr i js nu 79.
Prestigeboekje 10 

Going for Gold 
Zomerprijs nu 

Prestigeboekje 11 
Rembrandt 

19,50 Zomerprijs nu 49,50 
Prestige Boekjes Ver.Naties 

Pbl 
Pb 2 
Pb 3 
Pb 4 
Pb 5 
Pb 6 
Pb 7 
Pb 8 
Pb 9 
Pb 10 
Pb 11 

50 jaar UNO 
Terracotta Krijgers 
Slot Sclionbrunn 
Werelderfgoed Australië 
Werelderfgoed Spanje 
Werelderfgoed Japan 
Werelderfgoed Italië 
Werelderfgoed USA 
Werelderfgoed Egypte 
Werelderfgoed Grieken!. 
Werelderfgoed Frankrijl< 

Complete set 
33 boekjes 250. 

Nw York 
7,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
7,00 
6,00 
7,00 

10,00 
10,00 
10,00 
01 nn 

75,

Geneve 
15,00 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
7,00 
6,00 
7,00 

14,00 
14,00 
14,00 

|0| 00 
95.

Wenen 
7,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
8,00 

12,00 
12,00 
12,00 
37 00 

Jaargangen 2006 postfris 
Jersey 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Oostenrijk 
Polen 
Spanje 
Suriname 
Uno Geneve 
Uno Wenen 
Uno New York 
Vatikaan 
Zwitserland 

Aland 
Alderney 
Antillen 
Aruba 
Dultsland 
Estland 
Faroer 
GrootBrittan. 
Guernsey 
Indonesië 
Isle of Man 
Israel 

50.

36.

173.

28.

109.

23.

58.

146.

86.

39.

92.

62.

80. 

121. 
62. 
38. 
92. 
85. 

146. 
142. 

41. 
39. 
33. 
56. 
61. 

Postzegel en Muntenhandel 
Hollands Glorie 

Camplaan 8 2103 GW Heemstede 
tel 023 5477444 fax 023 5291605 

HG@Stampdealer.nl oostbank 4208936 
Gewijzigde Openingstijden 

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

Maandag en Dinsdag gesloten, 
dinsdag (overdag) en 

donderdagavond eventueel na 
afspraak. 

mailto:HG@Stampdealer.nl


HiMraifii E 
AIMELO 75 JAAR: 
AUHELO 2 0 0 7 

Op 22 en 23 september 
aanstaande viert de post-
zegelclub Almelo zijn 75-
jarig bestaan. Dat gebeurt 
onder andere met een 
jubileumtentoonstelling 
- Almelo 2007 - en een dito 
beurs, die zullen vt'orden 
gehouden in dans- en 
partycentrum Eikerbout 

in Almelo. De expositie 
omvat ongeveer tweehon
derd kaders in wedstrijd
categorie 3 en verder 
één-kader-, thematische-
en jeugdinzendingen. 
Behalve de tentoonstel
ling en de beurs organi
seert de jubilaris tal van 
andere activiteiten, met 
als doel de twee dagen tot 
een echt familie-festijn te 
maken. 

UIKELS 2007 -11 ,22 EN 23 SEPrEMSEII 2007 

POSTZEGELCLUB ALMELO 75 JAAR 
1932 - 2007 

Almelo 2007 is op beide 
dagen van lo tot 17 uur 
geopend. U vindt Eiker

bout aan de Sluiskade 
Zuid Zijde 181 in Almelo. 
Om het jubileum te vieren 
verschijnt een speciale 
persoonlijke postzegel, 
die in velletjes van tien 
en ook los verkrijgbaar 
zal zijn. De zegel wordt 
ook aangebracht op een 
nadruk van een ansicht
kaart, die het postkantoor 
van Almelo omstreeks 
1900 laat zien. 

Deelnemen aan de ten
toonstelling is helaas niet 
meer mogelijk, maar er is 
in de beurszaal nog wel 
wel ruimte beschikbaar. 
Inlichtingen zijn ver
krijgbaar bij de heer 
D. Grunwald (telefoon 
0546-455969, e-mail 
d.grunwald(§)wxs.nl) of de 
heer B. Karsch (telefoon 
0546-861525, e-mail 
b.karscli@hccnet.nl). 

NIEUWE STEMPELS, 
SCHONE HANDEN 

TNTPost zit midden 
in een operatie waarbij 
3.500 nieuwe, zelfinkten-
de dagtekeningstempels 
van de firma Colop in ge
bruik worden genomen. 
De rubberen stempel-
plaatjes voor die stempels 
worden in Eindhoven 
gemaakt, bij SGB. De 
oude, metalen stempels 
veroorzaakten vaak vieze 
handen bij het verzet
ten van de datum; bij de 
nieuwe blijven ze schoon. 
Op 14 maart werd in Ber
gen op Zoom-Bloemen-
daal een aantal stempels 
officieel vervangen; 'onze' 

Kees Verhulst, rubriek
redacteur 'Nederlandse 
stempels', overhandigde 
het nieuwe stempel aan 
de verheugde beheerders. 

RECORDOPBRENGSTEN 
BIJ DE NPV 

Op de veiling die de 
Nederlandsche Postzeäeluei-
lin^ op 30 en 31 maart en 
2 april in Weesp hield, 
zijn enkele opmerkelijke 
opbrengsten behaald. 
Zo werd een puntstempel 
259 (Waddinxveen, foto) 
op een zegel nummer 35 
(5 cent blauw, emissie 
'Hangend haar') toegesla
gen voor 12.700 euro, het 
hoogste bedrag dat ooit 
voor een puntstempel 
werd gerealiseerd. 
Nóg een record: een 
wereldcollectie (in één 
boek) die ooit in het bezit 
was van een baronesse, 

bracht het astronomische 
bedrag 145.000 euro op; 
nooit eerder werd bij een 
Nederlands veilinghuis 
zo'n hoog bedrag behaald 
voor een collectie. 
De belangstelling voor 
oud Nederland postfris 
was erg groot; veel zegels 

met een NVPH-nummer 
vóór 48 werden boven de 
catalogusprijs toegesla
gen. 
De veiling maakte duide
lijk dat er veel belangstel
ling bestaat voor betere 
postzegels; de animo op 
de veiling was erg groot, 
zowel bij kopers uit Ne
derland als bij die uit het 
buitenland. 
De totale opbrengst 
van de veiling in Weesp 
bedroeg ruim 2.4 miljoen 
euro (inclusief kosten). 
De volgende veiling van 
de NPV is op 11,12 en 13 
oktober a.s. Als u meer 
informatie wenst, kunt u 
op www.nipv.nl een kijkje 
nemen. 

ONDERZEEBOOT MET 
VERBORGEN BOODSCHAP 

Een tijdje terug behan
delden we in Filatelie 
het verschijnsel van de 
'verborgen boodschap
pen' op postzegels. Onze 
vaste medewerker Henk 
van der Vlist toonde bij 
die gelegenheid wat 
de postadministraties 
in samenwerking met 
hun postzegeldrukkers 
zoal in het zegelbeeld 
verstoppen. Theo Smits 
uit Helmond maakt ons 
opmerkzzaam op een 
ander voorbeeld van een 
'verborgen boodschap', 

r-, namelijk die op een 

Amerikaanse zegel (Scott 
nummer 3372) met een 
afbeelding van een Ameri
kaanse onderzeeër uit de 
Los Angeles klasse. Aan 
de voet van de toren is de 
afkorting USPS (United 
States Postal Service) te zien. 
Dezelfde zegel is ook 
opgenomen in een post
zegel- of prestigeboekje 
(Scottnummer 3374). 
Op de zegels uit boekjes 
is geen microschrift te 
vinden. Met een loepje 
is het microschrift op de 
gewone postzegel goed 
te lezen; zo is het verschil 
tussen een losse zegel 
en die uit een boekje dus 
gemakkelijk te zien. 

BEJAARDE FILATELISn 
IN HAREN BEROOFD 

In april van dit jaar is er 
ingebroken bij een be
jaarde verzamelaarster in 
Haren (Gr.). De filateliste, 
die al bijna een halve 
eeuw verzamelt, werd 
onder meer beroofd van 
een rood Saje Dual- en een 
blauw Leuchtturm-voor-

drukalbum, met in elk al
bum een vrijwel complete 
verzameling Nederland 
ongebruikt/postfris 
(slechts de nummers i, 2 
en 3 ontbraken). 
Behalve zegels werden 
ook eerstdagenveloppen 
ontvreemd (vanaf num
mer I tot heden) en post
zegelboekjes (compleet). 
Als u meent over inlich

tingen te beschikken die 
ertoe kunnen leiden dat 
dit misdrijf wordt opge
lost, dan verzoeken we u 
contact op te nemen met 
de politie van Groningen, 
basiseenheid Zuid/Haren, 
telefoon 0900-8844. U 
kunt de basiseenheid 
van maandag tot en met 
vrijdagvan 8.30 tot 17.00 
uur bereiken. 

BETER LAAT DAN NOOIT: 
TOCH NOG BEZORGD 

De heer E.H. Terheggen 
uit Weesp, enthousiast 
lid van de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken
en Poststempeluerzamelaars 
(Po en Po), ontdekte 
onlangs in de rondzen-
ding van zijn vereniging 
een Amerikaanse brief uit 
1946. Het stuk was ver
zonden naar ene Angèle 
van Lier in Nederland, 
maar was daar kennelijk 
nooit aangekomen. Op de 
envelop werd een paars 
administratief stempel 
geplaatst met de tekst 
Returned Jor additional 
postage. De brief was dus 

«/(ƒ« /^N L( 

'I1J, 

onvoldoende gefrankeerd 
en door de Amerikaanse 
posterijen teruggestuurd 
naar de afzender, om bij 
te frankeren. Dat is nooit 
gebeurd, maar de brief 
is uiteindelijk toch in 
Nederland beland. Met 
behulp van het adres op 
de envelop, zoeken op in

ternet, een briefje en wat 
telefoontjes kwam de heer 
Terheggen uiteindelijk 
achter het huidige adres 
van mevrouw Senden-van 
Lier, die inmiddels de ne
gentig gepasseerd bleek 
te zijn. Zo kwam de brief 
na ruim zestig jaar bij de 
geadresseerde aan! 

mailto:b.karscli@hccnet.nl
http://www.nipv.nl


VEEL TEVEEL PECH 
VOOR ÉÉN MENS 

De Duitse posterijen 
herdachten op 28 februari 
van dit jaar het feit, dat 
Johann Christian Senckenber^ 
driehonderd jaar geleden 
werd geboren. 
Nadat hij zijn studie 
medicijnen succesvol 
had afgesloten, besloot 
Senckenberg een praktijk 
te beginnen in Frankfurt 
am Main. Hij werd er 
snel een bijzonder ge

ziene arts. Zijn privéleven 
werd echter door pech 
overschaduwd. Tussen 
1743 en 1756 moest hij 
machteloos toezien hoe 
zijn drie echtgenotes en 
twee kinderen ten offer 
vielen aan infectieziekten. 
Hij besloot daarop om 
zijn geld te gebruiken 
voor de oprichting van 
een burgerziekenhuis 
waar behoeftige inwoners 
van Frankfort gratis ge

neeskundige verzorging 

JOHANN CHRISTIAN SENCKENBERG 

P""^ 
Deutschland mr 

konden krijgen. Hij ver

wierf drie hectaren grond 
en begon met de bouw 
van wat hij aanduidde 
als 'een bolwerk van de 
wetenschap'. Behalve het 
ziekenhuis moesten er 
ook een vakbibliotheek, 
een laboratorium, een 
botanische tuin, een na

tuurkundige collectie en 
een anatomisch instituut 
komen. 
Ook daarna bleef pech 
Senckenberg achtervol

gen. Tijdens de bouw van 
het nieuwe ziekenhuis 

 hij was op 15 novem

ber 1772 op inspectie 
om de voortgang van de 
bouw van een steiger in 
ogenschouw te nemen 
 overleed hij ter plaatse. 
Naturmuseum Senckenberg, 
gelegen op korte afstand 
van het centraal station 
van Frankfurt, is sedert

dien uitgegroeid tot het 
belangrijkste onder

zoeksmuseum van geheel 
Duitsland, mogelijk zelfs 
van de gehele wereld. 

G A. GEERTS 

DATA GEZOCHT: 
DOE OOK MEE! 

Op de site van het Hand

boek Nederlandse Post

stempels is een overzicht 
geplaatst van vroegst en 
laatstbekende data van de 
grootrondtrajectstempels. 
U wordt van harte uitge

nodigd eerdere of latere 
data dan de al vermelde 
door te geven. Ga naar 
u;u)U).poststempel com en 
klik op de Unk Toegevoegd 
12/05/07; u komt dan op 
een pagina waar u op de 
link nieuwe melding kunt 
klikken. 
Kijk eerst of u inderdaad 
een of meer data kunt 
melden die op een eerder 
of later tijdstip liggen 
dan de op de website nu 
al vermelde. Het is de be

doeling dat de datumlijst 
wordt opgenomen in deel 
twee van de cdrom Hand

boek Nederlandse Poststem

pels van Cees Janssen. Dat 
deel verschijnt, als alles 
naar wens verloopt, in 
september van dit jaar. 

COLLECTCLUBENQUETE: 
WADDENZEGELS WINNEN 

De lezers van het TNT

Postblad Collect en de 
bezoekers van de website 
van de CollectCIub hebben 
het vel 'Bedreigde Dieren' 
tot het mooiste zegelvel 
van 2006 uitgeroepen. 
Verder mochten de lezers 
en bezoekers ook nog 
aangeven welke emissie 
uit de afgelopen dertien 
jaar ze als de allermooiste 
beschouwen. Ook hier 
deden de dieren het weer 

goed, want de toppositie 
bleek te worden ingeno

men door de Wadden

postzegels van 2004 
(basisontwerp Piet van 
Adrichem, professionele 
uitwerking Ingmar Birza). 
De topvijf sinds 1994 ziet 
er als volgt uit: 
1. Nederlandse Wad 2004 
2. Kinderzegels 2005 
('Veilig en wel') 
3. Zomerzegels 2005 
('OtenSien') 
4. Vermeer in het Maurits

huis (1996) 
5. Kraspostzegels (2001). 

VERENIGINGSBLADEN KUNNEN WEER STRIJDEN 
OM DE FILATELIE VERENIGINGSBLADPRIJZEN! 

Een van de tiuee minnende Waddenzeäelblokjcs uit 2004. 

MUTATIEOVERZICHT 
VERENIGINGSADRESSEN 

In de afgelopen maand 
werden de volgende twee 
verenigingsmutaties 
doorgevoerd: 

Appingedam: 
PV Appingedam 
Wijziging secretariaat: 
Mw. A. Tillema 
Jukwerderweg 26 
9901 GM Appingedam 
Telefoon 0596627002. 

Leiderdorp: 
PV Postaumaat 
H.A. Wolf 
Anna van Burenstraat 25 
2351 RM Leiderdorp 
Telefoon 0715893209 
secretaris(5)postaumaat.nl. 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadressen 
kunt uzenden aan: 

Mevrouw E. Braakensiek 
WillemAlexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 

Ook dit jaar wordt 
weer gestreden om de 
Filatelie Verenigings

bladprijzen, met twee 
hoofdprijzen van 250 
euro: één voor bladen 
van 'algemene' post

zegelverenigingen en 
één voor publicaties van 
gespecialiseerde vereni

gingen. Er zijn ook twee 
extra prijzen 'in natura' 
ter beschikking gesteld 
door Uitgeverij Davo in 
Deventer en TNTPost in

Den Haag; deze prijzen 
hebben een waarde van 
minimaal honderd euro. 
Eén ervan gaat naar de 
auteur van het beste 
artikel in een jaargang; 
verenigingen of hun 
hoofd/eindredacteuren 
moeten hiervoor zélf 
kandidaten voordragen. 
Verenigingen die aan 
de wedstrijd willen 
deelnemen, kunnen een 
formulier aanvragen 
bij de secretaris van de 
wedstrijd (zie verderop). 
Het formulier moet ui

terlijk I augustus 2007, 

samen met drie com

plete sets bladen, aan de 
secretaris worden terug

gezonden. Het gaat om 
de nummers van de 
meest recente, complete 
jaargang van vóór i juli 
2007. Dat kan dus een 
jaargang zijn die geheel 
in 2006 is verschenen, 
maar ook een jaargang 
die van i juli 2006 tot en 
met 30 juni 2007 loopt. 
Een formulier kan wor

den aangevraagd bij 
Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2506 VK 'sGravenhage. 

Verzoeken tot het toe

zenden van een formu

lier die na 15 juh 2007 
bij de secr. binnenko

men, kunnen helaas niet 
meer in behandeling 
worden genomen. 
Zoals gezegd: uwdeel

nameformulier en de 
bijbehorende bladensets 
moeten uiterlijk op i 
augustus 2007 ter post 
zijn bezorgd! 

Redactie Filotelie 

500 euro aan ̂ eldpnjzen is beschikbaar uoor de beste uereniam ŝbladen. 

3 0 MAART: SPA 6 0 : 
MOOIE ENVELOP 
Begin maart vierde de 
Postzegelvereniging SPA 
uit Halfweg haar zestig

jarig bestaan. Heel sjiek: 
voor het ontwerpen van 
het omslag van de ten

toonstellingscatalogus en 
voor de speciale envelop 
die tijdens de expositie 
verkrijgbaar was, maakte 
de vereniging gebruik van 
de diensten van de gere

nommeerde ontwerper 
Mart Warmerdam. Deze 
graficus ontwierp onder 

l 
poitz«galvirtn sng SPA 

■■■ mm^ 

U!.S 
01 03 1947 01 03 2007 

meer de Zomerzegels van 
198g en 2002. 
Van de speciale envelop 
 die is voorzien van een 
Persoonlijke Postzegel 
met SPAlogo!  zijn 
nog enkele exemplaren 
beschikbaar, maar u moet 
er snel bij zijn. Schrijf een 
brief of een kaartje aan 
PV S.P.A., Houtrijkstraat 
9,1165 LL Halfweg. Als 
u liever eerst even belt: 
de secretaris, de heer J.C. 
van der Bijl, is bereikbaar 
onder nummer 020

4974024. 



1 MEI 2007: 
BLOEMETJES CADEAU 
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ft Vanwege een embargo 
konden we u het boven
staande velletje niet in 
ons meinummer tonen. 
Voor de volledigheid doen 
we dat nu wel. Het gaat 
om de emissie 'Bloeme
tjes cadeau', die op i mei 
jl. uitkwam en die vooral 
opvalt doordat elke zegel 
in het velletje een paar 
bloemzaadjes bevat. 
Over die zaadjes is veel te 
doen geweest, vooral in 
Oostenrijk, waar net zo'n 
velletje zou uitkomen. 
Maar Austria Post zag er 
te elfder ure vanaf omdat 
proeven met de zaadjes 
uitwezen dat er van enig 
resultaat geen sprake was. 
TNTPost heeft er echter 
vertrouwen in dat het de 
Nederlandse verzame
laars wèl zal lukken iets 
fleurigs te creëren; laat 
het ons weten als het u 
gelukt is! Het velletje be
vat tien zegels van 44 cent 
en is volgens ons ook 
zonder die zaadjes best de 
moeite waard. 
De zegels werden gedrukt 
bij Cartor in Frankrijk 
en de zaadjes komen uit 
Japan. 

21 JUNI 2007: 
ZOMERBOMEN 

In de vierdelige reeks 
Spaar de bomen komt op 
21 juni het tweede blolqe 
uit, met de 'zomerbomen' 
plataan en zomereik. 

j Het gaat om een blokje 
van tien zegels van 44 

AVH+ 
illil illil illU 

piinpiuii 140 JAAR HET NEDERUkMDSE RODE KRUIS * ® 8 9 ! i 

19 JULI: NEDERLANDSE 
RODE RKUIS 

In 1867 werd het Neder
landse Rode Kruis op
gericht. TNTPost steunt 
deze organisatie elke vijf 
jaar door een bijzonder 
postzegelvel uit te geven. 
Peter Matthias Noordzij 
en Bas Smidt van bureau 
TEFF ontwierpen een snel 

cent in twee verschil
lende ontwerpen (foto 
rechts). Informatie over 
Spaar de bomen is te vinden 
in Filatelie van maart jl. 
(pagina 154). Het velletje 
is in offset gedrukt door 
Joh. Enschedé Secu
rity Print in Haarlem. De 
oplage is 450.000 stuks. 
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en stoer blokje (foto bo
ven) met de woorden WIJ 
en JIJ, kernbegrippen voor 
het Nederlandse Rode 
Kruis, dat samen met 
anderen een waardevolle 
bijdrage aan onze samen
leving wil leveren. 
Het blokje verschijnt op 
ig juli en het bevat drie 
identieke zegels van 
44+22 cent. 

26 JULI: SCOUTING 
(EUROPAZEGELS) 

Het eeuwfeest van Scouting 
wordt gevierd met een 
wereldjamboree en Scou
ting Sunrise: op i augustus 
a.s. zien alle 28 miljoen 
scouts op aarde de zon 
opkomen. TNTPost geeft 
26 juh een blok met 10 
Europazegels (2 versies) 
uit om het feest kracht 
bij te zetten (foto rechts). 
Ontwerper Joost Swarte 
gebruikte elementen als 

de wereldbol en een touw 
met knopen als meta
foor voor de onderlinge 
verbondenheid van scouts 
over de gehele wereld. 

ZOMERMAANDEN: 
MOOI NEDERLAND 

Er verschijnen deze zomer 
drie MooiNederland 
velletjes, te weten Den 
Helder (24 juli), Lelystad 
(8 augustus) en Den Haag 
(15 augustus). 

100 JAAR SCOUTING i 

PRESENT COMPANY DRUKT ZIJN STEMPEL OP DE 
FIUTELIE: KORTING DANKZIJ LEDENPAS NBFV 

yiAinUKÊatJm fdtlAaot^ 

= Heel wat leden van de 
. . . bij de Bond aangesloten 
l u d verenigingen zullen 

inmiddels hun Ledenpas 
hebben ontvangen. Een 
van de sponsors van de 
pas is Present Company bu, 
een bedrijf dat gespe

cialiseerd is in promo
tieartikelen en owards 
en dat onstond uit een 
jarenlange samenwerk
ing tussen Piet ten Wolde 
(TW intermediates) en 
Nanne Geertsma (Present 
Quality Awards). Eerstge
noemde heeft als enthou
siast filatelist veel van zijn 
kennis als verzamelaar 
in het bedrijf toegepast. 
Veel door Present Company 
ontwikkelde producten 
zijn inmiddels ook collec
tors Items geworden, zoals 

winkelwagenmuntjes, 
sleutelhangers (Xfactor, 
Nickelodeon) en awards 
(TMF, BNN, Nickelo
deon). Om de filatelie in 
Nederland te steunen, 
geeft Present Company 
verenigingen op vertoon 
van de NBFVledenpas 
een exclusieve korting 
van tien procent op alle 
promotionele artikelen. 
Ten Wolde: 'Het is 
voor een bedrijf als het 
onze bijzonder prettig 
om samen te mogen 
werken met enthousiaste 
filatelisten, mensen die 
hart hebben voor hun 

vereniging en liefheb
berij. We vinden het dan 
ook een grote eer dat 
wij  in opdracht van de 
Stichting Profilatelie  de 
Piet van Dijk Award heb
ben mogen produceren, 
een onderscheiding die 
in april van dit jaar werd 
uitgereikt aan de meest 
veelbelovende Stamp Kid. 
We zijn er echt trots op 
dat ook wij een stempel 
mogen drukken op de 
filatelie in Nederland.' 
Als u in het bezit bent van 
de NBFVledenpas en u 
wilt gebruik maken van 
het kortingsaanbod van 

Present Company, dan 
kunt u contact opne
men met Piet ten Wolde, 
Present Company bv. 
Hoofdweg 63, 9104 BC 
Damwoude, telefoon 
0511421725, emailadres 
info(3)presentcompany.nl. U 
kunt ook een kijkje op de 
site van het bedrijf nemen 
(u)u;u;.presentcompany.n!). 



JAARGANG FIUTELIE OP CDROM: 
NUMMER DRIE (2006) IS UIT! 

Schijjße bevat ook aanvulling op stempelhandboek 
Honderden verzamelaars hebben er al mee Kunnen 

kennismaken: Filatelie in digitale vorm. De bijna duizend 

pagina's die de jaargangen tellen worden sinds 2004 

jaarlijks somengebold op een compact schijfje, waarmee 

de informatie gemokkelijk en snel (terug) te vinden is. 

2 Het beginmenu van de cdrom 'Filatelie jaargang 2006': overzichtelijk en uitnodigend 
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3 Een simpele zoekactie ('Lordi') in beeld. Uit de vele 'returns' kan de beste worden gekozen. 

Voor de liefhebbers van cijfers: 
een jaargang van Filatelie, Ne
derlands grootste onafhankelijke 
postzegelolad, bevat gemid
deld tussen de 2.5 en 3 miljoen 
leestekens. Vind daar maar eens 
de ŵ eg in, als je niet weet waar je 
moet beginnen! 
Gelukkig is er voor de bezitters 
van een PC de mogelijkheid om 
recente jaargangen van dit blad 
in digitale vorm aan te schaf
fen  en dat dan ook nog eens 
voor heel klein prijsje: in ieder 
geval minder dan een complete, 
'papieren' jaargang kost. 

Redactioneel en commercieel 
Wat mag je verwachten als je 
de Jaargang Filatelie op cdrom 
koopt (ajbeeld'mgi)} Een digitale 
weergave van alle artikelen die in 
de loop van elf edities in Filatelie 
werden gepubliceerd? Zeker  en 
die artikelen (en ook de vaste ru
brieken) vindt u dan ook keurig 
terug. Maar dat is niet alles: ook 
alle in de loop van een jaar in 
Filatelie geplaatste advertenties 
zijn op de cdrom terug te vin
den. Denk daar niet te licht over. 

1 Na de cdroms van 2004 en 2005 is er nu ook 
de jaargang 2006, de derde in de reeks 

want ook uit zulke commercieel 
geïnspireerde bijdragen valt wel 
eens belangwekkende informatie 
te onttrekken. Zoals: wat is de 
prijs die verschillende handela
ren voor die ene zegel waarvoor 
u belangstelling hebt rekenen? 
Hoe zat het OOK weer met die 
importante collectie die vorig 
jaar onder de hamer kwam? Wat 
kost een postfrisse jaargang 
2005 van Aland gemiddeld? 

Handig menu 
Het eerste dat een gebruiker 
van de cdroms te zien krijgt, 
is een menu {afiieelding 2). De 

belangrijkste keuzemogelijkheid 
is hier Maandblad Filateliejaar

f ang 84 ■ 2006. Wie deze optie 
iest, krijgt de allereerste pagina 

van de jaargang 2006 voorge
schoteld: de voorpagina van het 
januarinummer dus. Met behulp 
van alle handige foefjes en 
hulpmiddelen die Acrobat Reader 
te bieden heeft kunt u vervolgens 
optimaal gebruik maken van de 
inhoud van de cdrom. Gewoon 
lezen op het beeldscherm kan 
natuurlijk, maar als u liever een 
of meer pagina's uitprint kan 

dat ook. Veel gebruikers van het 
schijfje zullen belangstelling 
hebben voor de zoekfunctie van 
Acrobat Reader, die  afhankelijk 
van de geïnstalleerde versie 
 gewoon gemakkelijk, dan wel 
uiterst geavanceerd is. Wie de 
Reader nog niet op zijn PC heeft 
staan, hoeft niet in paniek te 
raken, want het programma 
kan rechtstreeks van de cdrom 
worden geïnstalleerd. Door op 
het knopje met de verrekijker te 
klikken wordt het zoekvenster 
{afoeeldingj, rechts) geactiveerd. 

Supplement HNP 
Ook dit jaar bevat de cdrom met 
de digitale jaargang Filatelie weer 
een extraatje: een aanvulling op 
de eerder verschenen, apart uit
gegeven cdrom Handboek Ne
derlandse Poststempels fauteur: 
Cees Janssen). Ditmaal gaat het 
om een veertien pagina's tellend 

4 De cdrom 'jaargang Filatelie 2006' bevat 
ook een supplement op het Handboek Post

stempels Nederland van Cees Janssen 

supplement dat het stempel 
AFGESCHREVEN beschrijft (aßeel
ding4). Deze beschrijving wordt 
gevolgd door een overzicht van 
de kantoren die dit stempel 
gebruikten, onder vermelding 
van de verstrekkingsdatum of 
de periode van gebruik. Het 
hoofdwerk, de cdrom Hand
boek Nederlandse Poststempels 
(deel T), is overigens nog steeds 
verkrijgbaar (zie de website www. 
ßlatelist.com). 

Zo bestelt u 
Hoe bestelt u de Jaargang 
Filatelie 2006 (en eventueel de 
edities 2004 en 2005)? Simpel: 
door 10 euro per bestelde cd
rom over te maken op Post
bankrekening 706968 t.n.v. de 
penningmeester van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie in Dordrecht. Vermeld 
duidelijk welke jaargang(en) u 
toegestuurd wenst te krijgen en 
geef ook duidelijk aan naar welk 
adres de cdrom gezonden moet 
worden. Ook als u van MijnPost
bank gebruik maakt is het van 
belang dat u het adres duidelijk 
aangeeft. De cdrom wordt 
aan Nederlandse en Belgische 
adressen franco toegezonden. 
Buitenlandse bestellers kunnen 
de verzendkosten per email aan
vragen: nmbHenden@hetnet.nl 

mailto:nmbHenden@hetnet.nl


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziewon(cüxs4alLnl 
website: wvvw.xs4alLni;~dziewon/fila/druktech.htm 

Postadministraties 
schermen wel eens met 
getallen. Ze noemen 
bijvoorbeeld een bedrag 
en zeggen dan dat dit nu 
ongeveer de hoeveelheid 
geld is die verzamelaars 
zonder morren jaarlijks 
aan postzegels kwijt 
willen zijn. Een bedrag 
van om en nabij de vijftig 
euro? Acceptabel! Want 
bij welke andere vrijetijds
bestedingen ben je zo'n 
vier, vijf euro per maand 
lovijt? 
Het is een redenering 
waarop wel wat kan 
worden afgedongen als je 
toevallig een verzamelaar 
bent die gespecialiseerd 
wil verzamelen - het be
drag valt dan aanzienlijk 
hoger uit, maar ja: daar 
kies je dan zelf voor. 
We moeten in dit verband 
wijzen op een nieuwe 
trend, die ontstond door 
de introductie van de 'per
soonlijke postzegel'. De 
Oostenrijkse post brengt 
bijvoorbeeld in nauwe 
samenwerking met de 
Oostenrijkse Staatsdruk
kerij jaarlijks zo'n twintig 
nieuwe postzegels uit in 
vellen van twintig; verder 
zes tot acht Kleinboflen 
met twintig verschil
lende postzegels en nog 
eens tien prestigeboekjes 

die elk acht of negen 
verschillende postzegels 
bevatten. Bij elkaar zijn 
dat ruim 200 nieuwe 
postzegels en wie dat 
allemaal wil kopen is 
ruim 300 euro l<wijt- nog 
afgezien van het gewone 
emissieprogramma! Veel 
van die extra zegels zijn 
opgehangen aan actuele 
thema's die net zo goed 
met een 'gewone' post
zegel bediend hadden 
kunnen worden, zoals het 
bezoek van de Oekraïense 
president Juszczenko 
aan Wenen, het eren 
van de Oostenrijkse 
medaillewinnaars van de 
Olympische Winterspe
len in Turijn, enzovoort. 
De bedoelde zegels zijn 
uitsluitend bij de filatelis-
tische dienst van Austria 
Post verkrijgbaar - het 
gaat dus om uitgiften van 
de Oostenrijkse post. 
'Vrijheid blijheid', zou je 
kunnen zeggen: niemand 
wordt verplicht ze te ver
zamelen. JVlaar het gaat 
wel om normale, fran-
keergeldige postzegels 
die qua uitvoering niet 
opvallen tussen de andere 
Oostenrijkse postzegels. 
Zulke postzegels zijn in 
feite achterdeurpostzegels: ze 
worden door de achter
deur binnengesmokkeld 

in het reguliere uitgifte
programma! 
TNTPost heeft deze trend 
natuurlijk ook opgemerkt 
en doet er vrolijk aan 
mee. In het meinummer 
van Filatelie besprak ik de 
coproductie van TNTPost 
en de firma JVluntpost 
al uitvoerig, waarbij 
de verwachting werd 
uitgesproken dat het niet 
bij deze 36 zegels 'buiten 
het gewone emissiepro
gramma om' zou blijven. 
Als we de 'voetballers' 
van 2006 meetellen - het 
ging om een initiatief 
van de KNVB waaraan 
TPGPost maar al te graag 
meewerkte - dan waren 
er in dat jaar alleen al 56 
van zulke extra-cumculaire 
zegels, uitgiften die nie
mand behoefde te kopen, 
maar werden uitgebracht 
in de verwachting - zo 
niet de wetenschap - dat 
vrijwel elke verzamelaar 
ze zou willen hebben! 
In 2007 wordt dit 'ver
stoppertje-spelen' verder 
uitgewerkt, ook nu weer 
in innige samenwerking 
met de voetbalwereld 
en de firma Muntpost. 
Ditmaal gaat het om drie 
prestigeboelqes (die die 
naam van TNTPost overi
gens niet mogen hebben) 
en vijftig blokken van tien 
zegels - binnen elk blokje 
steeds twee verschil
lende zegelversies - ter 

promotie van de Canon 
van Nederland. Quo Vadis, 
TNTPost? 

Ajax, Feyenoord en PSV 
In navolging van de Oos
tenrijkse prestigeboekjes 
met drie velletjes van drie 
zegels voor enkele voet
balclubs daar, kwamen 
in Nederland op i mei jl. 
drie postzegelboekjes uit 
met steeds vijf verschil
lende zegels (twee vel
letjes met drie identieke 
zegels en één velletje met 
drie verschillende zegels). 
Verkoopprijs: 9.95 euro 
per boekje. Anders dan 
in Oostenrijk, worden in 
de Nederlandse boekjes 
geen spelers afgebeeld; 
dat zou door de portret
rechtvergoedingen de 
zaak minder lucratief 
maken. Met een oplage 
van zo'n dertigduizend 
boekjes per club zijn de 
voetbalboelqes qua aantal 
vergelijkbaar met de 'of
ficiële' prestigeboekjes 
(is die term overigens al 
gedeponeerd voor het 
Benelux-merkenrecht?) 
en daarmee is dan ook 
zeker geen speculatie in 
dit product te verwachten. 
De zegels zelf zijn 
door tussenkomst van 
TNTPost in offsetdruk 
vervaardigd bij Joh. 
Enschedé in Haarlem, 
maar voor de verdere 
afwerking is ReKaFa 

Special Products uit Venlo 
(de afkorting ReKaFa 
staat voor reclamekalender-
Jabriek) verantwoordelijk, 
dezelfde onderneming 
die ook de contacten met 
de voetbalclubs verzorgt. 
Het is dit Venloos bedrijf 
dat de postzegelboekjes 
in samenwerking met de 
voetbalclubs en TNTPost 
op de markt brengt. 
Waarmee de rol van TNT
Post minder prominent 
lijkt te worden. Reka/a 
Special Products komt met 
een nieuw product en 
TNTPost laat weten hierin 
een ongekende mogelijk
heid te zien om het verza
melen van postzegels te 
bevorderen. En het blijfi: 
niet bij voetbal: inmiddels 
zijn ook al boelqes van 
BZN en de Vrije Universi
teit verschenen! 
De boekjes worden niet in 
abonnement door de Col-
lectClub in Groningen ge
leverd, maar ze zijn er wel 
los te bestellen. Behalve 
bij de voetbalclubs zijn 
de boekjes ook te koop in 
de postkantoren en bij de 
Primera-winkels. Bij Pri-
mera worden de boekjes 
geleverd in een speciale 
schapverpakking! 

Canon van Nederland 
De Canon van Nederland 
is een product dat door 
TNTPost samen met 
Muntpost werd ontwik-

De Canon van Neder land Michfel de Ruyter 
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keld, met het doel om met 
behulp van postzegels 
en penningen aandacht 
te besteden aan onze 
vaderlandse geschiedenis. 
Er komen in totaal vijftig 
afleveringen: elk maand 
één. Zo'n aflevering 
omvat niet alleen een blok 
van tien, maar ook een 
verzamelblad en een door 
de Koninklijke Neder
landse Munt in Utrecht 
geslagen zilveren penning 
(bij de introductieaan
bieding is de penning in 
kopernikkel uitgevoerd). 
Wie een abonnement 
neemt, krijgt ook nog 
eens een bewaaralbum. 
Het eerste blok van tien 
dat aan de Canon van 
Nederland is opgedra
gen, werd gewijd aan de 
zeeheld Michiel de Ruyter 
 mooi op tijd voor de 
opening van het Michiel 
de Ruyterjaar. Ook deze 
blokken zijn mooi uitge
voerd, want gedrukt op 
de oflTsetpersen van Joh. 
Enschedé. Net als bij de 
andere blokken het geval 
is, werden ze gedrukt van 
cilinders die tweemaal 
vier blokken omvatten. In 
het geval van Michiel de 
Ruyter werd een compleet 
drukvel gebruikt, voor 
de overige blokken uit de 
reeks worden meerdere 
afleveringen gecombi
neerd op een cilinder. 
Voor het eerste blok uit 
de reeks werd  net als bij 
de Nachtwacht in 2006 
(zie Filatelie van mei 
jl.)  door TNTPost een 
aparte directmailcam
pagne georganiseerd, 
in samenwerking met 
Muntpost. Het eerste blok 

kost slechts 5.95 euro, 
latere blokken 24.95 ^ut" 
(exclusief verzendkos
ten). De oplagen: zo'n 
50.000 voor de eersteling 
Michiel de Ruyter en zo'n 
10.000 voor de volgende 
blokken. De afleveringen 
worden als het om de 
chronologie gaat nogal 
willekeurig uitgebracht: 

1 Michiel de Ruyter 16071676 
2 Konmg Willem 117721843 
3 Napoleon Bonaparte 17691821 
4 De eerste spoorlijn 1839 
5 De Grondwet 1848 
6 Spinoza 16321677 
7 vincent van Gogh 18531890 
8 Tweede Wereldoorlog 19401945 
9 De Stijl r9i7i93i 

10 Eerste Wereldoorlog 19141918 
11 Max Havelaar i860 
12 Willem van Oranje 15331584 
13 Rembrandt 1606^1669 
14 Hugo de Groot 15831645 
15 Verenigde Oostindische 

Compagnie 16021799 
16 De Republiek 15881795 
17 Annie M.G Schmidt 19111995 
18 Willem Drees 18861988 
19 De watersnood i februari 1953 
20 Haven van Rotterdam i88onu 
21 Srebrenica 1995 
22 FlorisVi254i296 
23 Karel V15001558 
24 Karel de Grote 742814 
25 De Hanze 1356ca. 1450 
26 Erasmus i469''i536 
27 Buitenhuizen 17e en i8e eeuw 
28 Aletta Jacobs 18541929 
29 De Beemster 1612 
30 De televisie vanaf 1948 
31 Willibrord 658739 
32 Eise Eisinga 17441828 
33 Anne Frank 19291945 
34 De grachtengordel 16131662 
35 Suriname/Ned. Antillen 1945nu 
36 Boekdrukkunst ca. 1450 
37 De patriotten 17801795 
38 Indonesië 19451949 
39 De Beeldenstorm 1566 
40 De gasbel 19592030'' 
41 Hebban olla vogala ca. iioo 
42 Slavernij ca. 16371863 
43 De crisisjaren 19291940 
44 De Adas Major van Blaeu 1662 
45 Veelkleurig Nederland vanaf 1945 
46 De Romeinse Limes 47ca. 400 
47 Verzet kinderarbeid 19e eeuw 
48 De Statenbijbel 1637 
49 Europa vanaf 1945 
50 Hunebedden ca. 3000 v Chr 
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WINCOR AUTOMATEN 
HEEMSTEDE (VERVOLG) 

In Heemstede was 
het met de automaten 
maandenlang een doffe 
ellende. Het rechterappa
raat was van begin januari 
tot medio april 2007 bijna 
steeds buiten gebruik. De 
machine leverde zo nu 
en dan de meest vreemde 
output, zo vreemd zelfs 
dat het voor gespecia
liseerde verzamelaars 
bijna de moeite was om in 
Heemstede een bivak op 
te slaan. Het linkerappa
raat is sinds 20 febru
ari tot aan het moment 
waarop ik dit schrijf (eind 
april) buiten gebruik. 
Sinds 13 april 2007 
's middags levert het 
rechterapparaat echter 
weer een gestage output, 
waarbij de volgnummers 
voor de pakketzegels min 
of meer de draad hebben 

opgepakt van het linker
apparaat. Dat wil zeggen 
dat er een ruime marge is 
aangehouden door met 
nummer 6500 te begin
nen, terwijl de aanduiding 
000002 is vervangen door 
PK0000002. 
Als het linkerapparaat 
weer in gebruik genomen 
wordt, zal het begin van 
de barcode iets gewijzigd 
zijn. De aanduiding 01 
aan het begin van de 
volgnummers is dan ver
vangen door 00. Hiermee 
zullen de apparaten links 
en rechts verschillende 
barcodes afscheiden, 
waarmee de fout is 
hersteld waar we al in no
vember 2006 op wezen. 
Zullen de volgnummers 
op het linkerapparaat dan 
verder gaan met 5400? 
Voor de eerstvolgende 
'PKplek', Apeldoorn, 
zal het barcodenummer 
moeten beginnen met 

02, respectievelijk 03. En 
zo brengen we er weer 
systeem in.... 
De lessen die uit de 
ellende van Heemstede 
getrokken worden zullen 
er wellicht voor zorgen 
dat er deze zomer in Apel
doorn een wat soepelere 
start wordt gerealiseerd. 
Voor de verzamelaars is 
één les al gauw geleerd: 
zorg ervoor dat er op 
loop of rijafstand van 
een nieuwe locatie een 
bevlogen filatelist woont 
of werkt in staat en bereid 
is enkele malen per week 
de zaak in de gaten te 
houden. Het opbouwen 
van een goede relatie met 
de ter plekke actieve me
dewerkers van TNTPost 
of Postkantoren b.v. kan 
daarbij geen kwaad... 

Met dank aan Jacques van 
Zanduoort voor het 'monito
ren' uan Heemstede. 

PK0000002 
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'BIG BROTHER' XEROX DOCUCOLOR HEEFT 
' L i m E BIG BROTHER': RICOH! 

De in Filatelie van mei jl. 
beschreven '8x7matrix', 
die kan worden aange
troffen op de geperso
naliseerde zegels van 
Nederland sinds 2003, is 
duidelijk anders dan die 
op Oostenrijkse of Spaan
se zegels, afkomstig van 
een Xerox DocuColor. 
Joh. Enschedé in Haarlem 
had in de periode 2003
2005 de beschikking over 
in totaal vier Ricoh Ajicio 
CL5oooapparaten (foto), 
die  doordat ze heel 
intensief waren gebruikt 
 zo goed als op waren. 
Eind 2005 werd vlak voor 
de overdracht aan Cendris 
een geavanceerdere Ricoh 
aangeschaft. 
Uit de machinecodes die 
tot dus ver zijn gescand, 
blijkt dat het laatste ap
paraat één code heeft voor 
zowel de prints met een 
lijnenraster als die met 
het grove raster (eerder 
beschreven in Filatelie). 

Kennelijk kan het raster 
van het apparaat dus 
worden ingesteld al naar 
gelang het type zegels. 
Het lijnenraster is tot 
dusver steeds gebruikt 
bij het produceren van 
'persoonlijke aanhang
sels' (tabs) met een vrij 
klein beeldoppervlak. Het 
grove raster werd ingezet 
bij de 'echt persoonlijke' 

zegels; die hebben een 
iets groter beeldopper
vlak. Het kleinere formaat 
rechtvaardigde kennelijk 
een betere rasterwijze: 
door met lijnen te werken 
werd een enigszins beter 
resultaat bereikt. 
Wie echter het magni
fieke resultaat van de 
Oostenrijkse 'geperso
naliseerden' bekijkt, kan 
slechts concluderen dat 
het in Nederland maar 
behelpen is... 



SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

BELGISCHE EMISSIES 
IN JUNI 2007 

Op i8 juni aanstaande 
verschijnen in België de 
volgende emissies: 

- België op de Zuidpool; 
- Kleine musea in België. 

België op de Zuidpool 
De emissie 'België op de 
Zuidpool' bestaat uit een 
blok met daarin een non-
priorzegel van 0.65 euro 
die het onderzoekstation 
van België op de Zuidpool 
afbeeldt; op de achter
grond is het zeilschip Bel
lica zichtbaar. De zegel is 
ontworpen door Frangois 
Schuiten. 
In 1897 voer Adrien de 

Gerlache met de drie
master Bellica uit naar 
de Zuidpool. Aan boord 
was onder anderen de 
bekende ontdekkingsrei
ziger Roald Amundsen, 
die veertien jaar later als 
eerste mens de Zuidpool 
zou weten te bereiken. 
In de wateren rond de 
Zuidpool vroor de Bellica 
vast, waardoor iedereen 
aan boord moest overwin
teren. Pas twee jaar later 
keerde het schip naar Ant
werpen terug. Dankzij de 
inspanningen van de zoon 
van Adrien de Gerlache, 
Gaston, kon België in de 
periode van 1957 tot 1967 
(in 1957 begon het Inter
nationaal Geofysisch Jaar) 
een onderzoeksbasis op 

de Zuidpool bemannen: 
de Koning-Boudewijn-
basis. Na tien jaar was 
het geld echter op. Begin 
2007 besloot de Belgische 
regering opnieuw een 
onderzoekscentrum in te 
richten; dit in het kader 
van het Internationaal Jaar 
van de Polen: de Prinses-
Elisabethbasis. 

Het blokje 'België op de 
Zuidpool' is in raster
diepdruk vervaardigd, 
op een van de Goebel-
persen in Mechelen. Het 
zegelformaat is 48.75 bij 
38.15 millimeter, met een 
perforatiemaat van II'/J 
(28 tanden horizontaal, 
22 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor

digt de omtrekrichting. 
Het blok is precies drie 
zegels breed, terwijl er 
negen zegels naast elkaar 
op de cilinder zouden 
kunnen staan. Dat wil 
zeggen dat er op de ci
linder drie blokken naast 
elkaar zijn geplaatst. Op 
de cilinder zouden bij 
gewone loketvellen vijf 
zegels kunnen worden 
geplaatst. Aangezien er 
binnen het blokje ruimte 
is voor net geen drie ze
gels boven elkaar, zullen 
dus op de cilinder twee 
blokken boven elkaar zijn 
geplaatst. In totaal zaten 
er dus zes blokken op de 
drukcilinder. 
Het blokje is niet van een 
productbarcode voorzien. 

Kleine musea in België 
Op 18 juni 2007 verschij
nen drie blokken met 
vijfmaal twee non-pri-
orzegels van 0.46, 0.65 
en 0.78 euro, gewijd aan 
kleine musea in België. 
De zegel van 0.46 euro 
toont het Modemuseum 
in Hasselt, die van 0.65 
euro is gewijd aan het 
Onze-Lieve-Vrouwe 
met de Roos-Hospitaal 
in Lessen (Lessines) en 
de zegel van 0.78 euro 
heeft het Joods Museum 
van België in Brussel als 
onderwerp. De blokken 
zijn ontworpen door Rob 
Buytaert. 
Het Modemuseum ligt 
aan de Gasthuisstraat 
II in Hasselt en is van 
dinsdag tot en met zon
dag geopend. Op www. 
modemuseum.be is meer 
informatie te vinden. 
Aan de Place Alix de 
Rosoit in Lessines ligt 
het museum Onze-Lieve-
Vrouwe met de Roos. Dit 
oude gasthuis bezit veel 
medicinale collecties en 
is gespecialiseerd in het 
kloosterleven en ontwik
kelingen van de genees
kunst. Het museum is 
met uitzondering van de 
maandag alle dagen open. 
Wie meer informatie 
wenst, kan een kijkje op 
ujwui.notrcdamealarosc.com 
nemen. 
Het Joods Museum van 
België is sinds kort ge
vestigd aan de Miniemen
straat nummer 2 in Brus
sel. Dit museum kunt u 
de gehele week bezoeken, 
behalve op zaterdag. 

De zegels van deze emis
sie werden gedrukt op de 
tweede Goebelpers van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen (rasterdiepdruk 
aan de rol). Hetzegel-
formaat is 27.66 bij 40.2 
millimeter. De perfora
tiemaat is ii'/j (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal), waarbij de 
korte zijde de cilinderom-
trek vertegenwoordigt. Er 
is gebruik gemaakt van 
scheerperforatie. Op de 
drukcilinder zijn steeds 
vier panelen - waarschijn
lijk twee aan twee, in tête-
bêche stand, geplaatst. 
Op de rechteronderrand 
vinden we de productbar
code. 

http://modemuseum.be


ZET UW MOOISTE POSTKANTOOR 
OP GOOGLE EARTH  EN WIN EEN PRIJS 

Doe mee en sla een digitale fotolijst aan de haak! 

We kunnen tegenwoordig een 
schat aan informatie van over 
de gehele wereld tot ons laten 
komen, zonder onze luie stoel 
te hoeven verlaten. Wie dat wil 
kan zelfs een echte postzegelten
toonstelling in zijn huis ofwerk
kamer bezichtigen  zie daarvoor 
www.exponet.mfo 
Een fervente computergebruiker 
 als hulpmiddel voor zijn hobby 
als verzamelaar, maar ook voor 
zijn professionele bezigheden als 
veilinghouder  is René Hillesum 
uit Roosendaal. Onlangs klopte 
hij bij de redactie van Filatelie 
aan met een heel bijzonder 
en wellicht ook uniek idee: het 
organiseren van een filatelisti
sche wedstrijd die zich interactief 
afspeelt op internet. 

Google Earth 
Waar gaat het om? Google Earth, 
naar mag worden aangenomen 
de grootste interactieve wereld
atlas op internet, is één van de 
meer recente diensten die de 
bekende zoekmachine Google 
aanbiedt. Wie de gratis basisver
sie van Google Earth installeert 
{earth.google.com/download
earth.htmïj krijgt de beschikking 
over een arieclimensionale 
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Voor veel nietfilatelisten is het verzamelen van 

postzegels iets saais en stoffigs. U, lezer, weet als 

enthousiast verzamelaar natuurlijk beter! Maar ook 

filatelisten moeten met hun tijd meegaan en dat doen ze 

ook: menigeen zal de computer en het internet inmiddels 

ontdekt hebben. Filatelie gaat proberen u aan te zetten 

om er nóg meer uit te halen, of liever: in te stoppen. 

Boven: een moTbeeld van een foto die via Panoramio op Google Earth werd geplaatst. Het betreft 
het oude douanepostkantoor van Ecl<erö op Aland (foto: René Hillesum). Linksonder als binnen 

Google Earth het vakje 'Panoramio' (te vinden onderde optie 'Geographic Web') aangevinkt wordt, 
worden de zogenoemde 'placemarks' van Panoramio (een cirkeltje met een kruisje enn) zichtbaar 

applicatie waarmee u de gehele 
wereld kunt verkennen. Het pro
gramma maakt intensief gebruik 
van satellietfoto's en luchtopna

men. De geografische informatie 
wordt online aangeboden, dus 
een breedbandinternetverbin
ding is aan te bevelen. Bepaalde 
data kunnen echter ook offline 
worden bekeken. U kunt op 
een wereldbol inzoomen en 
vrijwel overal een kijkje nemen. 
Bepaalde gedeelten (zoals Ne
derland) zijn in hoge resolutie te 
zien. Door bepaalde opties in het 
programma aan te vinken kunt u 
grenzen, wegen en interessante 

äes in beeld brengen. 
s een aantal maanden werkt 

Google interactief samen met het 
online fotoprogramma Panora
mio. Kortweg komt het hier op 
neer, dat u uw favoriete foto gra
tis op de juiste locatie in Google 
Eartn kunt integreren. Dat is niet 
alleen leuk voor uzelf maar  als 
u dat wilt  ook voor anderen, 
want u kunt uw foto's ook voor 
iedereen zichtbaar maken. 

Wedstrijd 
René maakt zelf op bescheiden 
schaal gebruik van de combina
tie Google Earth en Panoramio. 
Eén van de foto's die een plaats

je op Google Earth kreeg, is het 
voormalig douanepostkantoor 
van Eckerö (Storby) op de (tot 
Finland behorende) autonome 
eilandengroep Aland. Als u in de 
zoekbalk van Google Earth ('Fly 
to') Eckerö F/'n/onainvult, 'vliegt' 
Google Earth u naar Eckerö. Als 
de optie 'Panoramia' aanstaat 
(zie de illustratie linksonder), 
ziet u een aantal 'placemarks' 
(een wit cirkeltje met een blauw 
kruis erin); een daarvan levert de 
foto van het douanepostkantoor 
op (zie de foto hierboven). 
Rene's wedstrijdidee komt er op 
neer dat u wordt uitgedaagd om 
óók een mooie postKantoorfoto 
op Google/Panoramio te plaat
sen. Om aan de wedstrijd deel 
te nemen moet u het volgende 
doen: 

 plaats uiterlijk op 15 augustus 
2007 een of twee foto's van uw 
favoriete postkantoor waar ook 
ter wereld (het mag ook een 
voormalig postkantoor zijn) op 
Google Earth/Panoramio; 

 stuurde redactie van Filatelie 
(philatelie@tip.nl) uiterlijk 

20 augustus 2007 per email 
de gegevens van de door u 
geplaatste foto of foto's (maxi
maal twee per persoon); uw 
emailadres wordt niet gepubli
ceerd. Vermeld in uw maiitje de 
gegevens van de foto (naam, 
plaats en land) zoals u die in 
Panoramio hebt aangegeven. 

De lijst met ingezonden foto's 
wordt in het oktoberbernummer 
van Filatelie geplaatst. De lezers 
van Filatelie mogen vervolgens 
aangeven wat ze de mooiste 
postkantoorfoto vinden; hun 
reacties moeten uiterlijk 25 
november 2007 
in het bezit van de redactie zijn. 
In het januarinummer 2008 
wordt de maker van de mooiste 
foto bekend gemaakt. 

Als u meedoet geeft u daarmee 
toestemming aan Filatelie om 
uw foto om niet te plaatsen in 
het blad en op de website van 
Filatelie. Omdat we geen invloed 
hebben op de snelheid waarmee 
Google Earth uw foto opneemt, 
kunt u ook geen bezwaar aan
tekenen in die gevallen waarin 
uw foto('s) niet ofte laat worden 
geplaatst en dus niet aan de 
wedstrijd kunnen meedoen. 
De maker van de winnende foto 
wint een digitale fotolijst. Er zijn 
twee troostprijzen. 
Verder wordt uit alle lezers die 
laten weten, welke foto ze het 
mooist vinden, drie prijswin
naars getrokken. Deze winnaars 
krijgen een leuke filatelistische 
attentie. 
Over de uitslag van de wedstrijd 
wordt niet gecorrespondeerd 
en hetzelfde geldt voor techni
sche of plaatsingskwesties die 
verband houden met Google 
Earth en/of Panoramio. Omdat 
het om een 'internetwedstrijd' 
gaat, zal het u niet verbazen dat 
nadere instructies en relevante 
links te vinden zijn op de website 
van Filatelie (het adres hiervoor 
is www.ßatelie.ws/earth.htmt). 
Met nadruk wijzen we er op dat 
alle officiële communicatie met 
betrekking tot deze wedstrijd via 
de website verloopt. Als er dus 
veranderingen in de wedstrijd 
worden doorgevoerd, leest u 
dit op de website van Filatelie. 
En tot slot: de redactie is zich 
ervan bewust dat er zonder 
een moderne computer en een 
internetaansluiting niet aan deze 
wedstrijd kan worden deelge
nomen. Hiervoor vragen wij uw 
begrip. 

http://www.exponet.mfo
http://%7bearth.google.com/download
mailto:philatelie@tip.nl
http://www.%c3%9fatelie.ws/earth.htmt
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MENEER KRELINC 
WEER PRESENT 
Bijna 50 jaar is meneer 
Kreling al actiefin de 
filatelie. Hij is inmiddels 
ook een oude bekende 
op de Dag van de 
jeugdfilatelie. Hij heeft 
een enorme voorraad 
Decemberzegels die 
hij gratis weggeeft aan 
de jeugd. Ouderen 
mogen de zegels ook 
meenemen, maar aan 
hen vraagt hij een 
vrijwillige bijdrage, die 

hij voorde volle 100% 
aan de jeugd geeft, 
jeugdleiders die voor 
hun vereniging complete 
series Decemberzegels 
willen hebben, kunnen 
contact opnemen met 
meneer Kreling. Hij 
is na 18.00 uur telefo
nisch te bereiken onder 
nummer: 055-3663518. 
Tegen vergoeding van de 
portokosten worden de 
zegels opgestuurd naar 
de vereniging. 
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ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 
abonnees van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in abonnemen
ten, etc. graag 
doorgeven aan de ledenadmini

stratie van De Posthoorn: 
Aria Sprangers, Provincialeweg 
Noord 128, 4286 E E Almkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 

VEEL JEUGD NAAR DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 

Ondanks het mooie weer zijn er toch veel 
jongeren naar de Dag van de jeugdfilatelie 
gekomen. 
Ze werden daar met open armen ontvangen door de 
medewerkers van jFN en de plaatselijke organisato
ren. In een aparte zaal was een jeugdhoek ingericht, 
waar allemaal leuke spelletjes waren. In de grote 
sporthal stonden de kaders opgesteld met de inzen
dingen van jongens en meisjes uit Nederland, België 

en Zuid-Afrika. Twaalf kinderen hadden speciaal voor 
de Filamarathon een verzameling gemaakt. Anderen 
hadden zich door het thema Water laten Inspireren. 
De jury was zeer tevreden over de mooie collecties. 
Juryvoorzitter Cees Janssen prees al het werk dat door 
de verzamelaars was verricht. Na de prijsuitreiking 
gingen alle jongens en meisjes meteen postzegelal
bum naar huis. 

BOSKOOP WINT FILAGRAM MET GLANS 

Peter van de Leemput was weer de quizmaster van 
de Quiz Filagram. Na een afwezigheid van een paar 
jaar kon hij weer schitteren in deze vertrouwde rol. 
Maar liefst zes teams deden mee aan deze fllatelis-

tische quiz, waarvoor ook kennis over sport, muziek 
en actualiteit nodig is. De zes teams streden sportief 
tegen elkaar. De temperatuur steeg niet alleen door 

het zomerse weer, maar 
ook vanwege de span
ning. Het publiek genoot. 
Na zo'n drie kwartier was 
duidelijk wie de winnaar 
van Filagram 2007 was: 
het team van Boskoop. 
Trots poseerde het team 
(Kimberley, Robin, Stefan, 
Jeffrey en jorian) met 
de gewonnen beker en 
andere prijzen voor de 
fotograaf 
Het eindklassement zag 
er zo uit: 
1. Boskoop 34 punten 
2. Zoetermeer 30 punten 
3. Sittard 27 punten 
4. Den Haag 25 punten 

V Bergen op Zooin 24 
punten 

6. IJmuiden 24 punten 

NEDERLANDSE KUNST VOOR THAISE SCHOLIERE 

De jeugdafdeling van De 
Globe in Wageningen 
heeft een traditie van 

leden meteen buiten
landse nationaliteit die 
in Nederland tentoon

stellen. De scholiere Yee 
Jitsakulchaide (links op de 
foto) is een jaar in Neder

land. Yee komt 
uit Thailand 
en is dol op 
Nederlandse 
kunst. Op de 
Dag van de 
Jeugdfilatelie 
liet ze haar 
verzameling 
"Nederlandse 
schilderkunst" 
zien. De jury 
vond haar 
inzending zo 
goed dat ze 
een insteekal-
bum als prijs 
kreeg. Als Yee 
weer in Thai
land is zal ze 
mede dankzij 

haar postzegelhobby 
nog veel aan Nederland 
denken. 

Voor de eerste keer werd 
in Sommelsdijk de Piet 
van Dijk Trofee uitgereikt. 
De trofee was een idee 
van de stichting Profilate-
lie, waarvoor Piet van Dijk 
zich enorm heeft ingezet. 
Op 8 oktober 2006 is hij 
helaas op 77-jarige leeftijd 
overleden. Profilatelie 
vond dat de man, die de 
verzamelende jeugd zo 
graag wilde helpen, een 
blijvende herinnering 
verdiende. De trofee en 
een paar cadeaubon
nen gingen dit jaar naar 

inzendingen van kinderen 
die lid zijn van de 
StampKids Club. Zij heb
ben alleen digitaal hulp 
gekregen bij het maken 
van hun inzendingen. 
Profilatelie hoopt dat de 
winnaars gestimuleerd 
worden door te gaan met 
het verzamelen van post
zegels en het maken van 
mooie inzendingen. Elise 
van Es was de eerste win
naar van de Piet van Dijk 
Trofee. Zij kreeg de trofee 
uit handen van mevrouw 
Van Dijk. 



Ja hoor, en het is 
ook nog heel veilig! 
Ik ben zelf heel vaak 
meegegaan op een 
vlucht. En ik kan je 
zeggen dat het daar

boven verrukkelijk 
is. Het enige wat je 
hoort is zacht gefluit 
van de wind. En je 
ziet...van alles. 

Je vliegt niet hoog 

Als een zweefvlieg

piloot 300 meter 
boven de grond 
hangt, moet hij 
gaan landen. Lager 
mag hij niet komen. 
Tot die tijd kan je 

alles op de grond 
bestuderen. Je ziet 
welke mensen een 
zwembad in de 
tuin hebben. Of 
wie er stiekem een 
schuurtje in zijn tuin 
bouwt, je vliegt over 
wegen, je ziet de au

to's rijden. En weet 
je wat het leukste is: 
niemand heeft jou in 
de gaten. 
Want een zweef

vliegtuig hoor je 
niet. 

Hoe gaat dat 
zweefvliegen nou 
precies? 
Als je het wil leren, 
word je lid van een 
club. De club heeft 
"kisten". Som

mige kisten zijn 
leskisten, daar zit je 
met z'n tweeën in. 
De instructeur zit 
achterin, en jij zit 
met bibberbeentjes 
voorin. De vliegtui

gen staan klaar in 
het gras. Het vlieg

tuig op deze zegel 
moet wachten tot 

1000ste LID 
STAMPKIDSCLUB 

riet IS gelukt. Nog 
lorde Dag van 
■ Jeugdfilatelle 

IS Jordi in 't Veld 
als 1000ste lid 
'"geschreven! 
. ,elaas kon hij niet 
naar Sommelsdijk 

komen. Volgende maand zullen we een interview met 
Jordi in De Posthoorn plaatsen, jeugdleider Toon zat 
te glimmen van trots in de jeugdhoek. Op de foto zie 
je hoe druk hij het had. Wij feliciteren Toon van harte. 
In een paar jaar naar 1000 leden is geen geringe 
prestatie! W X J K X X X X X X X X X 
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die andere geland 
is. Je start en landt 
altijd in dezelfde 
richting. Aan een 
kabel wordt de kist 
omhoog getrokken. 
Hoog genoeg? Kabel 
losgooien en vliegen 
maar. 

Zweefvliegen 
in eigenlijk 
gecontroleerd 
vallen 
Vanaf het moment 
datje "los" bent, ga 
je al weer zakken. 
Want ja, zwaarte

kracht. Nu is daar 
wel iets aan te doen. 
Dat heet: thermiek. 
Thermiek is opstij

gende warme lucht. 
Die lucht stijgt vaak 
op, in een kolom 
omhoog, dat heet 
een thermiekbel. 
En dat is wat de 
zweefvlieger moet 
hebben. Want in 
een thermiekbel kun 
je ronddraaien en 
hoger komen. 

Samen in een bel 
Deze kisten zweven 
samen in een bel. 
Weet je wie ze daar 
ook wel tegenko

men? Een buizerd. 
Want die doet name

lijk precies hetzelfde 
om lekker hoog te 
komen. Hij vliegt 
omhoog en voelt 
een thermiekbel. 

Dan gaat hij gratis 
nog wat meters 
hoger. 

Is zweefvliegen 
moeilijk? 

Makkelijk antwoord: 
ja. Want je hebt 
namelijk te maken 
met drie assen die 
je moet besturen. 
Spreid je armen en 
buig opzij van links 
naar rechts: eerste 
as. Buig je lichaam 
naar voren en naar 
achteren: tweede as. 
Draai je schouders 
naar links en naar 
rechts: derde as. 
Zo zit dat met een 
vliegtuig ook. Voor 
al die dingen heb 
je hendels en een 
stuurknuppel. 

Je moet er ook veel 
voor leren 
Eerst ga je met een 
instructeur naar bo

ven. Die leert je hoe 
je moet vliegen. Als 

dat allemaal goed 
gaat, mag je solo. 
Dat betekent dat 
je in je eentje mag 
oefenen. Je gaat 
dan studeren in een 
handleiding voor je 
zweefvliegbewijs. En 
ondertussen oefen 
je het stijgen en het 

landen. 
Je wist het mis

schien niet, maar 
dat is het moeilijkste 
van het vliegen. 

Een mooie 
zomersport,dus 

Nee, zo werkt dat 
niet. Ja, 's zomers 
mag je vliegen. 
Maar de hele winter 
kom je ieder week

end naar de hangar. 
Kisten schoonma

ken, verven, uit 
elkaar halen, ver

nieuwen en mooie 
verhalen vertellen. 
Enthousiast gewor

den? Verzamel deze 
zegels en ga een 
keertje proefvliegen 
op Terlet. 
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TABS KUNNEN EEN MENS 
GELUKKIG MAKEN 
Een postzegel moet er ordentelijk en opgeruimd uitzien, vinden 
wij. Niet iedereen denkt daar zo over. Neem nou de PTT van Israël. 
De Israëli's voorzien bijna iedere postzegel van een aanhangsel. 
Ze noemen die aanhangsels: tabs. Op die tabs staat aanvullende 
informatie over de zegels. Onder een serie met vissen bijvoorbeeld 
staat op de tab dat ze voorkomen in de Rode Zee, als extra toegift 
worden op de tabs dan ook nog de schelpen en koralen afgebeeld 
uit de omgeving waar de vissen leven. 
Aan de onderste rand van de postzegels met tabs, zit nog een extra wit 
randje van de onderkant van het zegelvel. Israël verzamelaars raken 
helemaal opgewonden als ze zo'n zegel te pakken kunnen krijgen. Ze 
noemen dit: fulltab. Waar een mens niet gelukkig mee kan zijn! 

Aanhangsels aan alle kanten van de postzegel 
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Die tabs hoeven overi
gens niet altijd onderaan 
de postzegel te zitten. 
Ze komen ook voor aan 
de zijkant. We zouden 
dit dus zijaanhangsels 
moeten noemen, maar 
dat woord bestaat 
volgens mij niet, dus 
maar gewoon: aanhang
sels. Ik heb zo'n zegel 
van Rusland met de 
vluchtgegevens van het 
ruimtevaartuig Spoetnik, 
dat op de postzegel 
staat afgebeeld Ook heb 
ik er één zitten aan een 
postzegel van Hongarije 
met een paard. Op het 
aanhangsel (rechts) staat 
graaf Istvan Széchenyi, 
een belangrijke man voor 
de paardensport daar. 

Wel of niet bezorgen op 
zondag 

Vroeger werd de post ook 
op zondag bezorgd. Vanaf 
1890 werd daar actie 
tegen gevoerd. Postbodes 
hadden geen zin om op 
zondag te werken en veel 
mensen vonden het niet 
nodig om op zondag post 
te ontvangen. 

de brief mee met de 
zondagbestelling. Door 
deze maatregel kregen 
de fakteurkes (Belgische 
postbodes) toch minder 
werk op zondag. 

Propaganda en reclame 
op aanhangsels 
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Anderen daarentegen 
wilden wel graag dat 
de brievenbesteller op 
zondag langs kwam. Tus
sen 1890 en 1910 gaven 
ze in België postzegels 
uit met aanhangsels. 
Op die tabs stond in het 
Frans en het Nederlands 
(Vlaams) "NIET BESTEL
LEN OP ZONDAG". 
Als je dit aanhangsel 
samen met de postzegel 
op je brief plakte, werd 
die brief niet op zondag 
bezorgd. Scheurde je 
dat tabje eraf dan ging 

REPUBLIQUEISLAMIQUE DE MAURITANIË 
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Die postzegelaanhang
sels kunnen ook worden 
gebruikt om reclame 
te maken. Ik heb er 
twee van. Op de één 
uit Bulgarije wordt de 
aandacht gevestigd op 
de BulgaarsBelgische 

füc 
IDcutfĉ »̂  

lanbl 

postzegeltentoonstelling 
in Brussel in 1967; de 
andere van Mauretanië 
propageert de expositie 
Philexafrique in Abidjan 
van 1423 februari 1969. 
Ook propaganda voor 
politieke onderwerpen 
komt voor. In Duits
land gaven ze vroeger 
ook postzegels uit met 
reclame voor allerlei 
producten, onder andere 
appelwijn. 

Niet zo aardig 

In Bulgarije gaven ze 
postzegels uit met in dat 
land in het wild levende 
dieren, zoals verschil
lende hertensoorten en 
wilde zwijnen. Het gekke 
is dat ze op de aanhang
sels geweren afbeelden, 
waarmee die dieren kun
nen worden doodgescho
ten. Gezellig is anders. 

Een zoon en/of een 
dochter 
Ook in ons land doen we 
mee met aanhangsels, je 

«WPlVfmwv^w^p^r^nmvmvimii« •'•*«••■ 
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nt die postzegels wel 
e ze op geboortekaart
s plakken, juist ja, die 
iet die ooievaar. In 1999 
rschenen ze in een 
stzegelboekje met tabs 
wel twee verschillende, 

ip het blauwe aanhangsel 
:aat "een wolk van een 
lon"; op de rode tab: 
en droom van een doch

ter". Je kon ze ook allebei 
tegelijk gebruiken. Dan 
moest je wel een tweeling 
krijgen en dan moesten 
het bovendien een jongen 
en een meisje zijn. 
De postzegels voor 
trouwkaarten uit die tijd 

werden voorzien van 
aanhangsels met een rode 
roos. Heel romantisch. Als 
je een beetje creatief kon 
scheuren, kreeg je allerlei 
leuke combinaties. 
Er is heel wat te zien en 
te doen in de postzegel
wereld! 

Daan Koelewijn 
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WIST JE DAT.... 

...veel postzegelverzame

laars ook van puzzelen 
houden? Er worden al 
duizenden jaren allerlei 
leuke puzzels gemaakt. 
Maar wist je dat de 
kruiswoordpuzzel pas 

in 1913 voor het eerst in 
een krant werd gepubli

ceerd? De krant "New 
York World" begon op 21 
december 1913 met het 
opnemen van een weke

lijkse kruiswoordpuzzel. 
De eerste puzzels werden 
gemaakt door één van de 
redactieleden, ene Arthur 
Wynne. Tegenwoordig 
vinden we in bijna elke 
krant wel een puzzel. Ze 
zijn er nu in vele soorten: 
kruiswoordpuzzels, door

lopers, Zweedse puzzels, 
cryptogrammen en ook 
de zeer populaire Sudoku 
puzzels. 

BIJZONDERE PRIJZEN 

1 1 
1 y 

Tijdens de Dag van de 
Jeugdfilatelie regent het 
altijd bijzondere prijzen. 
Hier is een overzicht: 
Sittard bokaal voor de 
beste inzendingen 
van de Filamarathon: 
Elise van Es en Toon 
Goris 
Gerrit de Vries 
bokaal voor een 
inzending met veel 
filatelistische ele

menten: Joery Noels 
JFN Themabeker 
voor de beste inzen

ding met het thema water: 
Patrick Peschke 
Dag van de Jeugdfilatelie 
bokaal: Mieke Goris (zie 
foto) 
J.J. Jonker bokaal voor het 
beste clubblad: De Post

duif, Wijk bij Duurstede 
Piet van Dijk Trofee: Elise 
van Es 
Gouden medaille NBFV: 
Binkse jeugd 
Zilveren medaille NBFV: 
Patrick Peschke 
Bronzen medaille NBFV: 
Amy Groeneveld (zie foto) 

STRATEN IN STROKEN 
De meeste verzamelin

gen die op de Dag van 
de Jeugdfilatelie hingen 
waren thematisch. Maar 
niet die van Jeffrey Her

togs van deZHPV. Hij 
verzamelt namelijk fran

keerstroken en laat die 
op een bijzondere manier 
zien. Als je goed naar 
de strookjes kijkt, zie je 
op de achtergrond al

lemaal straatnamen. De 
strookjes komen op een 
rol, waarvan telkens een 
stukje wordt afgesneden. 
Op dat stukje worden de 
waarde en andere tekst 
geprint. Jeffrey probeert 
alle straatnamen zoals ze 
op de rol zitten te laten 
zien. De jury was zeer te 
spreken over zijn inzen

ding "Straten in stroken". 
Hij kreeg 67 punten en 

een insteekboek van de 
Nederlandse Bond van 

FilatelistenVerenigingen 
als ereprijs. 

Op de foto zie je Am

ber Partouns, Stefanie 
Nooyen, Joelle Steuten, 
Thomas Partouns en Jelle 
Krekels. Zij zijn lid van de 
postzegelvereniging Sir 
Rowland Hill uit Weert. 
Voor de Dag van de Jeugd

filatelie hadden zij allemaal 
een blad gemaakt met 
daarop hun mooiste post

zegel. Op het blad hadden 
zij niet alleen die post

zegel geplakt, maar ook 
uitgelegd waarom zie die 
zegel nou zo mooi vonden. 
Misschien dat ze in een 
van de komende nummers 
van De Posthoorn dat ook 
aan jullie zullen vertellen. 
Naast het vijftal op de foto 
lieten ook Lisa Hennisse 
en Mike Landers van Sir 
Rowland Hill hun mooiste 
postzegel zien. 

Meer dan 
looo jongens en 
meJsjes gingen 
je voor! Word 

ook Md van 
de postzegelclub 

van|FN op 
internet: de 

StampKids Club. 
Surf naar www. 
stampkids.org 

DOE MEE AAN 
KEMPEN Fl LA 2007 
De postzegelclub "Groot 
Veldhoven" in Veldhoven 
bestaat 50 jaar. Dat gaat 
gevierd worden met een 
leuke tentoonstelling van 
23 tot en met 25 novem

ber. Je kunt nog mee

doen, maar dan moet 
je je wel snel opgeven. 
Vraag aan je jeugdleider 
of hij je wil aanmelden 
voor Kempenfila 2007. 
De contactpersoon is 
mevrouw H. Schalks. 
Voor meer informatie: 
j.enh.schalks@planet.nl 

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

^ÊÊÈ ANTWOORDEN 
HERKANSING 
ZOMERPUZZEL 
NOVEMBER 2006 

^ ( ^ 
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1. water 2.1986 3. koningin 
Elizabeth 4. water uit het 
meer/de zee 5. prestige boekje 
6. kaarten met postzegeltaal 
7. de gebroeders Wright 
8. Belgica 2006. Na loting 
heeft Ruben Danielse het 
verrassingspakket gewonnen 
Hartelijk gefeliciteerdl 

http://stampkids.org
mailto:j.enh.schalks@planet.nl
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NEDERLAND 

Gratis enveloppen 
Begin mei werden de 
enveloppen van de firma 
Gratispost geleverd aan 
degenen die zich hadden 
aangemeld om deel te 
nemen aan de proef. 
Het gaat om enveloppen 
in het formaat C5, op 
de achterkant bedrukt 
met reclame. Ze kunnen 
gebruikt worden voor 
zendingen tot 20 gram; 
het briefport is betaald 
door de adverteerder(s). 
Enveloppen met vooruit
betaald port: je zou ze dus 
als postwaardestukken 
kunnen beschouwen, al 
vallen daar wel wat kant
tekeningen bij te maken. 
Allereerst is nergens op 
de envelop te zien dat er 
sprake is van vooruitbe
taling en ook niet voor 
welke dienst er betaald is. 
Bij postwaardestukken is 
dat wel gebruikelijk. We 
weten dat er sprake is van 
een maximum gewicht en 
dat de Gratispostenvelop
pen bedoeld zijn voor bin
nenlands gebruik, maar 
het staat er niet op! In de 

rechterbovenhoek van de 
enveloppen is het logo 
van Koninklijke TNTPost 
gedrukt, met daarnaast 
een tweedimensionale 
barcode, die enigszins 
doet denken aan de 
barcode die frankeer
programma's op de pc 
produceren (EasyStamp). 
Omdat we deze code niet 
kunnen lezen, is het niet 
duidelijk of het een waar
deaanduiding betreft. 
Het lijkt me eerder een 
sorteerhulpmiddel. 
Een ander kenmerk van 
postwaardestukken is 
dat de waardeaanduiding 
door de posterijen ongel
dig gemaakt wordt, om 
hergebruik te voorkomen. 
Ik heb nog geen gebruikte 
Gratispostenveloppen 
gezien, maar ik vermoed 
dat ze niet afgestempeld 
zullen worden. 
Geen teken van voor
uitbetaling en geen 
ontwaarding door de 
posterijen? Dan zijn de 
gratis enveloppen geen 
postwaardestukken. Maar 
een leuke stimulans voor 
het versturen van post 
zijn ze in elk geval. 

BELGiE 

Gratis Moederdagkaart 
De Post had in mei weer 
een briefkaart beschik
baar voor het versturen 
van Moederdagwensen. 
De kaart werd gra
tis verspreid op twee 
evenementen: Mechelen 
Speeldag (6 mei 2007) en 
de 4e Stampiloufandag 

(Koekelberg, 13 mei). Op 
de postkantoren was deze 
gratis brieflcaart niet te 
verkrijgen; abonnees op 
Belgische postwaarde
stukken krijgen hem wel 
geleverd. 

NIEUWE UITGIFTEN 

China (Taiwan) 
Taiwan blijft met een 
zekere regelmaat envelop
pen uitgeven voor aange
tekende zendingen. Op 
10 april 2007 verscheen 
er weer een, ditmaal in 
liggend formaat (105x222 
mm). Zegelbeeld 'Amphi
prion ocellaris' uit de 
postzegelserie 'Koraalvis
sen'van 2006, meteen 
waardeaanduiding van 
NT$ 25. De oplage van 
deze envelop bedraagt 10 
miljoen stuks. 

Duitsland 
Het 850jarig bestaan van 
het kasteel 'Burg Eltz' was 
op 12 april 2007 aanlei
ding voor de uitgifte van 
een Plus brief (formaat 
C6) met zegelbeeld 55 c. 
'Oberes Mittelrhein
tal' uit de serie Unesco 
Werelderfgoed [i]. Op de 
envelop staan twee foto's 
van het kasteel, een 19de
eeuwse gravure en een 
i7deeeuwse landkaart 
van het Eltzdal. 

De vrouwelijke piloot EUy 
Beinhorn vestigde in de 
jaren '30 van de vorige 

eeuw diverse records 
op het gebied van de 
langeafstandsvluchten. 
Ter gelegenheid van haar 
honderdste verjaardag 
werd op 3 mei 2007 een 
Plusbrief (formaat C6) 
uitgegeven met zegel
beeld 55 c. 'Dornier 
DO X' uit 2004. Op de 
linkerzijde van de enve
lop is een foto van een 
Afrikaans landschap te 
zien  een verwijzing naar 
Beinhorns Afrikaanse 
solovlucht van ruim 7.000 
kilometer  plus haar 
portret. 

Op dezelfde datum ver
scheen een Plusbrief (C6) 
met zegelbeeld 55+25 c. 
'Ree' uit de serie 'Voor 
de Jeugd' uit 2006. De 
linkerzijde van de envelop 
wijst op het honderd
jarig bestaan van het 
dierenpark Hagenbeck 
in Hamburg. Afgebeeld 
zijn onder meer een 
olifant, een zebra en een 
schildpad. 

De postzegelbeurs in 
Essen werd dit jaar voor 
de zeventiende keer ge
houden, op 3, 4 en 5 mei 
2007. Voor het zegelbeeld 
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van de tentoonstel
lingsenvelop is gebruik 
gemaakt van de postzegel 
55 c. '50 jaar Verdrag 
van Rome'; de illustratie 
toont het Capitool in 
Rome, waar het verdrag 
destijds ondertekend 
werd [2]. 

In de BrieJTnarken-Spiĉ el 
van mei 2007 werden 
enkele nieuwe postwaar-
destukken genoemd: 
- vensterenvelop C6/5 
90 c. 'Narcis' met een 
gewijzigde klep en een 
andere bedrukking van de 
binnenzijde; 
- briefkaart 45 c. 'Mar
griet' met een grover 
gerasterd zegelbeeld en 
waarmerk 'FSC Mix'; 
- particuliere briefkaart 
10 c. 'Tulp' naast 35 eu
rocent 'Dahlia', t.g.v. een 
postzegeltentoonstelling 
in Regen; 
- mailing van Postphilatelie 
145 c. 'Zwaardlelie' met 
stempel Waden -5 .-3.07-18; 
- mailing van Postphilatelie 
met drie verschillende 
zegelbeelden van 45 c. en 
stempel Weiden -2.-4.07-18. 

Finland 
Twee nieuwe vouwbrieven 

met de nationale Finse 
dieren, de zwaan en de 
beer, werden uitgegeven 
op 18 mei 2007 ter gele
genheid van 90 jaar Finse 
onafhankelijkheid. Beide 
items zijn voorgefran
keerd voor verzending 
over de gehele wereld en 
kosten 0.85 euro per stuk. 

De nationale postze
geltentoonstelling, die 
gehouden werd op 18, 
19 en 20 mei 2007 in 
Hämeenlinna, leverde een 
briefkaart op met in het 
zegelbeeld (port betaald) 
een gezicht op de stad. 
Voor de afbeelding op 
voor- en achterzijde werd 
een 'kerkboot' gekozen 
- een roeiboot waarmee 
mensen in het waterrijke 
Finland blijkbaar naar de 
kerk varen. Verkoopprijs 
0.85 euro. 

Frankrijk 
De komende zomer 
zullen heel wat Neder
landers hun vakantie in 
Frankrijk doorbrengen. 
Behoort u tot die groep, 
en verzamelt u postwaar-
destukken, kijk dan eens 
wat er op het plaatselijke 
postkantoor te koop is. i 

Waarschijnlijk vindt u 
wel een envelop met een 
plaatselijk of regionaal 
bijgedrukte illustratie. 
Als voorbeeld toon ik 
een envelop uit Vierzon 
(departement Cher), met 
onder meer een foto van 
de toren van de middel
eeuwse Notre-Dame-kerk 
[3]-

Italië 
De jaarlijkse nationale 
postzegelmanifestatie in 
Italië vond dit jaar plaats 
op 16,17 en 18 mei. De 
gelegenheidsbriefkaart 
kostte 60 c. en toont in 
het zegelbeeld een prent 
van het Piazza dei Mercanti 
in Milaan [4, 5]. Links op 
de briefkaart staan em
blemen van verschillende 
filatelistische organisaties 
en tentoonstellingen. 

Liechtenstein 
Twee briefkaarten 
met als thema '50 jaar 
Rotary-Club Liechten
stein' werden uitgegeven 
ter gelegenheid van de 
tentoonstelling VADUZ 
07. De binnenlandkaart 
[6] heeft een nominale 
waarde van i Zwitserse 
franc (het betaalmid

del in Liechtenstein) en 
de buitenlandkaart van 
1.30 franc [7]. Als anti-
kopieerbeveiliging zijn 
beide kaarten voorzien 
van een postzegelperfo
ratie om het zegelbeeld 
heen. De Liechtenstei
nische post merkt met 
nadruk op dat deze brief
kaarten niet binnen het 
abonnement vallen, maar 
speciaal besteld moeten 
worden. 

Noorwegen 
Rally Norway, een onder
deel van het Wereldkam
pioenschap Rallyrijden 
2007, werd gehouden op 
16,17 en 18 februari in de 
bosrijke Noorse regio's 
Hedmark en Oppland. 
Twee briefkaarten met 
een speciaal zegelbeeld 
(logo van het evenement, 
port betaald) en met 
op de beeldzijde foto's 
van auto's in de sneeuw 
waren verkrijgbaar voor 
40 k. 

Zwitserland 
Het Museum voor Com
municatie in Bern bestaat 
honderd jaar. Bij die gele
genheid werd op 27 april 
2007 een 'bewegende' 

briefkaart uitgebracht, 
gebaseerd op dezelfde 
optische techniek als de 
Nederlandse schaats-
postzegels van 2006 
[8]. Als men de kaart 
beweegt, ziet men een 
man een stempelafdruk 
op het oppervlak van de 
kaart plaatsen. 

Technisch minder 
vooruitstrevend, maar 
voor liefhebbers ook zeer 
interessant, zijn de twee 
briefkaarten 'Kuifje' van 
10 mei 2007. Aanleiding 
voor deze uitgifte is de 
honderdste geboortedag 
van tekenaar Hergé. 
Is er dan een link tus
sen Zwitserland en de 
Belgische striptekenaar? 
Jazeker; Hergé bezocht 
het land geregeld en 
gebruikte het als decor 
in zijn album De zaak 
Zonnebloem. De tekenin
gen op de beeldzijde van 
de kaarten en de beide 
zegelbeelden zijn dan ook 
ontleend aan dat album 
[9,10]. 
Een setje van twee kaarten 
kost 3 francs. Er was ook 
een speciaal 'Kuifje'-eer-
stedagstempel in gebruik 
[II]. 

VADUZ 0 7 
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THiMATISCH: ABN-AMRO 

De toekomstvan ABN-
Amro is onzeker. Ter 
illustratie van de rol van 
deze Nederlandse bank 
in het internationaal 
financieel verkeer twee 
wat oudere postwaar-
destukken: links een 
Roemeense envelop 

uit 1999 met reclame 
voor het investerings
fonds Actiue International 
(waarvoor ABNAmro 
als depositobank 
fungeerde) en rechts 
een voorgefrankeerde 
envelop uit 2002, die 
door de Indiase post 
speciaal werd vervaar
digd voor ABNAmro. Tl 
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TWEEDE TNTPOSTWINKEL GEOPEND; 
PROPOSTALAUTMATEN DOEN 'T GOED 

NEDERLAND 

Op 30 maart jl. werd aan het 
Weena 296298 in Rotterdam 
de tweede TNTpostwinkel 
geopend. Een achttal verza

melaars was aanwezig op deze 
speciale opening. De volgende 
dag, 31 maart, was de TNTpost

winkel voor het gewone publiek 
geopend. 
De beide Propostal 2000automa

ten (van het fabricaat Wincor

Nixdorf) functioneerden goed, 
op een enkele storing van de 
pin/chipmodule na. Grappig 
was dat de Propostalautomaat op 
wintertijd stond en de pin/chip 
op zomertijd, wat één uur tijdver

schil op de kwitantie opleverde 
[afbeelding 1). 

d'ffl post 

Weena 236 298 
3012 NJ Rotterdam 

TNT00003 
1003 200? 

13 2? 

1 Brief blnnenlmd f 0,44 
Totaal ( 0,44 
BTW a 00% ( 0,00 

■a t /« do 9 0018 30 
vrijdag 9 0021 00 
zaterdas 10 001? 00 

1 R 
TIJ 

f H I P K N ! f> 
A N S A C T I E 

OArilH fc. 30/03/0? 
D M ^ ^ 14 26 05 
KAUÜA W 6ZDU23 TRA 
NSACTIE 58 

T O T A A I EUR 
O 4 4 

ZIENS 
U HEEH BETAALD TOT 

Afbeelding i 

De automaten leverden dezelfde 
waarden als de automaten in Nij

megen, na betaling via pin/chip 
(er is geen betaling met contant 

r~. geld mogelijk): 

~ 0.44 euro  binnenlandse brief 
X tot 20 gram 
T. 0.72 europr ior i ty Europa 
S o.8g euro  priority overzee 

echter nu met de automaatnum

mers TNT00003 en TNT00004 
(ajbceldinfl 2, volgende kolom). 

De pakketzegel van 6.20 euro 
en de barcodezegel naar een 
antwoordnummer (gratis!) 
hebben als barcodes 3SPPW13... 
en 3SPPW14... met automaat

■Il 
€ 0,44 i 

1 i €0,72J 
Afbeelding 2 

nummer 00003 en 00004, dus 
nog zonder de TNTaanduiding 
(ajbeeldm^ 3). 

'i' O®® , po« 

Weena 296 298 
3012 ttj Rotterdan 

TNT00003 
2903200? 

18 42 

1 Barcode,^e96l 
Totaal 
mw O 00 % 

f 0,00 
f 0,00 
f O 00 

«ia t/l» do 9 00 18 30 
vr i jdag 9 0021 00 
zaterdaq 10 001? 00 

Barcode 
3SPPU130124? 

Vervoer door TNT Poet onde 
r de Algemene Voornaarden 
voor opgedragen Postvervoer 

laatste versie 
Heer informatie 

www tntpost nl 
Verzendetatus 

www tracktracc nl 

Bedankt en tot ziene! 

Afbeelding 5 

standaard of priorityverzending, 
voorfrankering in mindering op 
portobedrag  levert blijkbaar 
veel problemen op. 
Bij mijn bezoek aan Heemstede 
op donderdag 26 april (na twee 

postkantoor 

Binnenweg 209 
2101 JJ Heemetede 

PK000002 
2604200? 

1? 15 

1 Brief Bulten Europ ( 0,89 
Totaal ( 0,89 
BTW 0,00 J! f 0,00 

Ha t/m vr 9 001? 30 
Za 10 0013 30 

dankt en tot ziens' 

Afbeelding 7 

verwijderd uit het programma. 
De waarden die verstrekt werden 
waren 0.44 euro, 0.67 euro (stan

daard Europa), 0.72 euro en o.Sg 
euro (brief overzee). De kwitantie 
van de laatstgenoemde waarde 
vermeldt in plaats van BriefPno 
ROW brief (ajbeeldma 6) de tekst 
Buiten Europ (ajbeeldin,g 7). 
Andere aanpassingen op de kwi

tanties zijn de plaatsing van het 
woord Postkantoor (in het midden 
in plaats van uiterst links, ajbeel

dm^ 7) en de openingstijd op 
zaterdag die weer veranderd werd 
(tot 13.30 uur), terwijl ook de o is 
verwijderd. 
De pakketzegel en de barco

dezegel hebben nu nummer 
PK000002 (was 000002, zie 
ajbeeldinfl 8 ) . 

Muuiiuü" » y w w r 

Afbeelding 3 

Bij het proefdraaien op 26 maart 
werden op de kwitantie nog geen 
barcode en Algemene Voorwaar

den vermeld; later waren ze wel 
opgenomen (afbeeldingen 4 en 5). 
De beide Propostal 2000auto

4'®®® post 

Weena 296298 
3012 NJ Rotterdam 

TN 100004 
2603200? 

10 24 
1 Barcodezegel 
Totaal 
BfU O 00 % 

( O 00 
e 0,00 
f o 00 

m t/m do 9 0018 30 
vr i jdag 9 0021 00 
zaterdag 10 00 t? 00 

Bedankt en tot ziens! 

Afbeelding 4 

maten in het postkantoor van 
Heemstede zijn geregeld defect. 
De software met de opties 
 betaling met geld of pin/chip. 

vergeefse eerdere pogingen) 
bleek de rechterautomaat, 
PK0Q0002, in bedrijf te zijn. De 
productie van automaatstroken 
van I cent of die in het oude tarief 
van 39 cent (door de automaat 
wijs te maken dat er al 43 cent, 
respectievelijk 5 cent op de brief 
was geplakt), was echter niet 
langer meer mogelijk: de voor

frankeringsmogelijkheid was 

postkantoor 

Binnenweg 209 
2101 JJ Heemstede 

PK000002 
02012007 

09 45 

1 Brief Prlo ROW f 
Tota j l i 
BTW 0,00 Jl « 

0,89 
0,89 
0,00 

Ma t/m vr 9 0017 30 
Za 10 0014 00 

ö 

Bedankt en tot ziens 1 1 
Afbeelding 6 

Ajbeeldmg 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Op I februari ging het tarief op 
Aland van 65 naar 70 c. Ook voor 
de filatelistische dienst was dat 
een verrassing: de Framaseries 
waren al gemaakt, met stroken 
van het oude tarief en met het 
eerstedagstempel i maart 2007. 
Verzamelaars kunnen de auto

maatstroken van 65 c. omruilen 
tegen exemplaren van 70 et. 

België 
In Wetteren werd op 24 en 25 
maart 2007 de Premio Massari 
georganiseerd, een tentoonstel

ling voor thematische collecties 
over Muziek. De Belgische post 
was op 24 maart aanwezig met 
een Amielautomaat, die voorzien 
was van speciaal papier met een 



afbeelding van Edvard Grieg; dit 
ter gelegenheid van de honderd
ste sterfdag van de componist. 
De serie bestond uit de waarden 
0.46, 0.52, 0.70, 0.75, 0.80 en 
0.90 euro. De oplage uit de ten
toonstellingsautomaat bedroeg 
4.145 stuks. De automaatstroken 
zijn nog verkrijgbaar bij De Post 
Filatelie in Mechelen. 

Denemarken 
Op 28 maart 2007 verschenen de 
nieuwe Deense Framaautomaat
stroken met afbeeldingen van 

Da n m a r k 

O 4.0 ü 

D a n m a r k 
n '1 7 r , 

D a n m a r k , 
■^ r^ r \ 

hunebedden ( in kolom twee), in 
de waarden 4.50,4.75 en 6.00 k. 

Frankrijk 
In het weekend van 10 en 11 maart 
2007 werd in Frankrijk het Féte 
du Timbre 2007 georganiseerd. 
Ter gelegenheid van dit feest 
van de postzegel verschenen een 
serie speciale postzegels en een 
'Harry Potter'automaatstrook. 
In Parijs was één Crouzet(LISAi)
automaat in het Hotel de 1'Industne 
aan het Place Saint Germain des 
Prés nummer 4 voorzien van het 

EèXB DO T[MBB.£ 

ETTRE *0.8SEI 

speciale Harry Potterpapier. Er 
was een enorme stormloop van 
verzamelaars. Op een bord had 
de Franse PTT aangegeven dat er 
vijf automaatstroken per persoon 
getrokken mochten worden; 
daarna moest men weer ander
halfuur in de rij gaan staan... 

Niet alleen in Parijs, maar ook in 
de meeste departementen deed 
men mee met het 'Feest van de 
postzegel'. Aangezien er vrijwel 
geen CrouzetLISAiautomaten 
meer in gebruik zijn, werd voor 
de IER(LISA2)automaten Harry 

Potterthermopapier vervaardigd. 
De deelnemende postkanto
ren kregen slechts 132 rollen 
voorbedrukt papier met Harry 
Pottermotief, die natuurlijk snel 
opgebruikt waren. 

Tijdens de Salon Philat^ique de 
Printemps Limoges 2007, die op 23, 
24 en 25 maart 2007 in Limo
ges werd gehouden, waren vijf 
LISA2automaten in bedrijf De 
volgende uitgifte staat genoteerd 
voor 15 juni 2007, in Poitiers en 
ter gelegenheid van het tachtig

ste filatelistencon
gres aldaar. 

Oostenrijk 
Op 24 november 
2006 werden bij 
het Oostenrijkse 
postkantoor van 
ChristkindI drie 

Sielqfautomaten, voorzien van 
papier met wintermotieven, 
geplaatst. Eén automaat was net 
door de fabriek uit Duitsland 
geleverd en was daarom nog 
geprogrammeerd met het fa
briekscliché MOBIL in plaats van 
Chnsthndl 06. Nadat de monteur 
het kerstpapier in de automaat 
had geplaatst, een proefdruk Tcst
TestTest had gemaakt en dacht dat 
alles in orde was, werd de auto
maat beschikbaar gesteld voor de 
verzamelaars. Nadat men enkele 
brieven met automaatstroken die 
MOBIL lieten zien aan het loket 

ter stempeling en/of verzending 
had aangeboden, werd de fout 
ontdekt en werden de brieven 
ingenomen, met restitutie van 
het al betaalde geld. 
De volgende speciale automaat
stroken zijn verschenen: 

op kerstpapier met winterlandschap en 
spelende kinderen m de sneeuw: 
24ii'o6  ChristkindI MOBIL 
iii2'o6  Wenen Christkind Wien 

op papier met ajfbeeldinfl tulpen en 
leuerbloempjes: 
vanaf 07oi'07  Wenenioio: 
Sonderpostamt 
van 1618 maart '07  Graz: 
Marke&Munze 07 
van 30 maarti april '07  Krems: 
Kremsbrifl 2007 
van 1517 juni 2007: Hinterberg: 
Öuebria. 

MOBIL 
\J

LUCHIPOST
NIEIIV\fS SAMENSTELUNG J E C M DEKKER, POSTBUS 157 

2640 AD PIJNACKER, E MAIL VLIEGDEK@WANADO0 NL 

LUFTHANSA 

In het vorige nummer meldden 
we een aantal eerste en bijzon
dere vluchten van Lufthansa, nu 
volgen er nog een aantal. 
Van de eerste vlucht München
Kiel v.v. was 2 mei 2006 de da
tum; hier was het een DHC8100 
die de vlucht maakte. 
Eveneens op 2 mei 2006 werd er 
voor het eerst van Frankfurt via 
Bahrein naar AbuDhabi gevlo
gen en vervolgens in omgekeerde 
richting. Nu was het toestel een 
A330300. 
Nog een vlucht op 2 mei: 
DüsseldorfToulouse (Frankrijk); 
hier was het gebruikte toestel een 
CRJioo. 
Op 10 mei 2006 werd er van 
Frankfurt naar Hamburg gevlo
gen. Aanvankelijk zou een A320 
voor worden ingezet, maar het 
werd uiteindelijk een B747400. 
Het traject KeulenNewark (VS) 
werd op 11 mei 2006 gevlogen, 
in samenwerking met Continen
tal Airlines; er werd een B757 
gebruikt. 
Vier dagen later, op 15 mei 2006, 
was er een eerste vlucht van Düs
seldorf naar Marseille (Frankrijk) 
v.v. met een CRJioo 
De filatelistische tentoonstelling 
in Washington (VS) was aanlei
ding voor een speciale vlucht van 
Frankfurt op 25 mei 2006 [i]. 

Op de eerste dag van de lente, op 
21 juni 2006, kwam bij Lufthansa 
de nieuwe A380 binnen. Dat 
moest natuurlijk filatelistisch 
vastgelegd worden en dat 
gebeurde dan ook: met diverse 
enveloppen en kaarten die van 
Keulen naar Berlijn, respectieve
lijk BerlijnSchönefeld werden 
gevlogen en op de terugvlucht 
naar Keulen weer meegingen. 
Van Hannover naar Muscat 
(Oman) werd gevlogen op 22 juni 
2006; daarvoor werd een toestel 
van het type B747200 gebruikt 
[2]. Eenzelfde toestel werd 
gebruikt voor de terugvlucht, 
MuscatHannover, op 14 juli 
2006 [5]. 
Op 9 juli, vloog Lufthansa van 
BerlijnSchonefeld naar het 
Braziliaanse Siio Paulo; hiervoor 
werd een B747400 ingezet. 
Het ZuidAfrikaanse elftal werd 
II juli naar de wereldkampioen
schappen voetbal in Duitsland 
gevlogen met een B747400 
[3,4], eerst naar Johannes
burg en vervolgens verder naar 
Pretoria. 
Op 15 augustus 2006 was er een 
jubileumvlucht van Frankfurt 
naar Sao Paulo en vandaar naar 
Buenos Aires [6]. Dezelfde vlucht 
werd ook in omgekeerde volg
orde gemaakt. 

407 



DE 'DOE HET ZELF'-ZEGELS 
VAN OOSTENRIJK 

Nederland kan nog veel van de Oostenrijkers leren 

Voordat de Oostenrijkse Perso
nalisierte Briefmarker) op het 
grote publiek werden losgelaten, 
was er eerst een proefproject, 
een zogenoemde pilot. Een 
select groepje personen en 
organisaties werd voor deze 
pilot benaderd. Tot april 2004 
konden de zegels alleen worden 
besteld door dit kleine groepje 
'ingewijden', onder wie enkele 
postzegelgroothandelaren en 
catalogusuitgevers. 
Pas met ingang van i april 2004 
kon ook het grote publiek via 
internet (www.meinemarke.at) 
gebruik maken van de mogelijk
heid, persoonlijke postzegels te 
laten maken. 
Het zegelbeeld bestond uit een 
rechthoekige kaderlijn waar
binnen een tweede kader was 
geplaatst van posthoornpatroon-
tjes. Binnen deze kaders was er 
ruimte voor een rechthoekige af
beelding. Vanaf het begin waren 
er twee formaten - een staand en 
een liggend - en werden de gele 
kaders in rasterdiepdruk door de 
Oostenrijkse Staatsdrukkerij in 
Wenen gedrukt. De 'invulling', de 
afbeelding-zelf werd gedrukt - of 
liever geprint - met een digitale 
printer: een Xerox DocuCotor 
Aanvankelijk moest een bestel
ling uit minimaal tien velletjes 
van twintig zegels (vier bij vijf) 
bestaan. Er kon uit een liggend 
of staand formaat gekozen 
worden. Dekaderkleurwas 
steeds lichtgeel. Op 5 december 
2003 had Austria Post al zegels 
uitgegeven (zowel in staand als 
in liggend formaat) die vooraf 
ingevuld waren met het Post-
embleem; deze zegels dienden 
als 'zoethoudertje' voor de 
verzamelaars. 
Hetzelfde gebeurde later nog 

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 

Het liep al een tijdje niet zo goed bij de Oostenrijkse 

Filatelistische Dienst, toen er een nieuwe baas aantrad. 

Zijn komst bracht een ommekeer te weeg: er kwamen 

zegels met afbeeldingen van nog levende personen, zoals 

de Rolling Stones en Arnold Schwarzenegger. In 2003 

kondigde diezelfde nieuwe boas, Erich Haas, de eerste 

Personalisierte Briefmarken van Oostenrijk aan. En 

daarmee kwam de zaak pos goed op gang. 

een keer, met de op 10 januari Definitie opgerekt 
2006 uitgegeven blauwe, lig- Het begrip 'persoonlijke zegel' 
gende zegel met een afbeelding werd in september 2004 door 
van de PhilatetieShop in Wenen. de Oostenrijkse Post aanzienlijk 

Persoonlijke postzegel met blauw kader 
(PhilatelieShop Wenen). 

opgerekt, toen het bedrijf zelf 
(wellicht op initiatief van de 
Staatsdrukkerij) met een invul
ling kwam die twintig verschil
lende zegels opleverde. 
Dit was mogelijk door het pro
gramma van de digitale printer 

OSTERREICH €0 .55 : ÖSTERREICH €0.55 f l OSTERREICH €0 .55 : 

Voorbeelden van Oostenrijkse 'Personalisierten' uit de beginperiode. 

Boven: vel met tiv/nt/g verschillende 
'achterdeurzegels', een emissie buiten 

het officiële programma om. 

te wijzigen. De zegels uit deze 
blokken wijken druktechnisch 
niet af van de 'gewone' blok
ken van twintig zoals die door 
particulieren kunnen worden 
Desteld. Het was het begin van 
een lange reeks door Austria 
Post uitgebrachte zogenaamd 
'persoonlijke' zegels; in feite ging 
het gewoon om nieuwe, door 
Oostenrijk buiten het normale 
emissieprogramma uitgebrachte 
postzegels. 

http://www.meinemarke.at


Op 15 december 2005 zette 
de post een volgende stap in 
de commercialiseringproces: 
er werd een blok met twintig 
verschillende afbeeldingen van 
'kristallen' uitgebracht, waarbij 
de gebruikelijke gele basiskleur 
van het kader bleek te zijn inge
wisseld voor lichtblauw! 
Anderhalve maand later, op 
1 februari 2006, werden de 
bestelmogelijkheden van de 
persoonlijke zegels verder 
uitgebreid: behalve lichtgele 
kaders konden nu ook licht
blauwe kaders worden besteld. 
Behalve de landsnaam Österreich 
kwam nu ook het internationaler 
klinkende Austr/o beschikbaar. 
Heel radicaal was dat vanaf dat 
moment ook de vaste waar
deaanduiding geheel werd 
losgelaten: alle waarden tussen 
55 c" 999 eurocent werden mo
gelijk; het euroteken sneuvelde 
hierdoor en de waarden werden 
in centen vermeld. Het leverde 
zegels op met hogere nominale 
waarden, doorgaans besteld 
door (semi)commerciële klanten 
en vaak resulterend in een 'serie' 
(bijvoorbeeld met zegels van 60, 

derdtal kostte 199.91 euro ofwel 
bijna twee euro per zegel van 55 
cent. Werd er een (veel) groter 
aantal besteld dan kon de prijs 
zakken tot 1.10 euro per zegel. 
Er ontstond al snel een levendige 
handel in deze zegels, wat niet 
zo verwonderlijk was, gezien hun 
relatief lage prijs en de relatief 
behoorlijke oplage. Want als 
de bestellers iedereen in hun 
directe omgeving van een zegel 
hadden voorzien, bleven er altijd 
nog wel exemplaren over die te 
gelde konden worden gemaakt. 
De website www.meinemarke.at 
speelt hierop in: er is op de site 
een Album te vinden. 
Wie dat wil kan de door hem 
of haar bestelde zegels laten 
afbeelden, compleet met opla
gegegevens en een emailadres 
voor nader contact. Een mailtje 
is dan doorgaans voldoende om 
voor twee tot tweeënhalve euro 
(exclusief verzendkosten) het ze
geltje van uw keuze te bestellen. 
De Oostenrijkse posterijen 
leggen de bestelgegevens ken
nelijk gewoon vast, zonder dat 
er meteen over een inbreuk op 
de privacy wordt geklaagd. Het 
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De website www.meinemarke.at heeft eer\ omvangrijke albumfunctie te bieden. 

70, 75 en loo cent). Deze aparte 
waarden krijgen in mijn opstel
ling  zie verderop  geen apart 
nummer. 
Ook al heet het dat de fran
keerwaarde minimaal 55 cent 
behoort te zijn, de Oostenrijkse 
Post houdt zich er zelf niet aan. 
Zo bevat een in september 2006 
uitgegeven boekje (thema: Cars) 
postzegels van 15,40 en 75 cent. 
De blokken worden overigens 
niet tegen nominaal verkocht. 
De prijs was vanaf het begin niet 
gering: aanvankelijk moesten er 
minimaal tweehonderd zegels 
(tien blokken) worden afgeno
men tegen een prijs die op 1.73 
euro per zegel uitkwam. Toch 
was het entnousiasme onder 
het Oostenrijkse publiek groot 
en kon Austria Post in de maand 
april 2004 al ruim duizend 
bestellingen noteren. Later werd 
de minimumafname verlaagd tot 
honderd zegels; dat eerste hon

bestelnummer wordt trouwens 
ook op de blokken geprint; het 
staat in de linkeronderhoek, 
begint met een 8, gevolgd door 
zes posities die het volgnum
mer herbergen. Het laagste 
volgnummer was 8001001. De 
volgnummers voor blokken met 
zegels die het euroteken laten 
zien lopen in ieder geval tot en 
met 8009544 (31 januari 2006); 
die op de blokken met zegels in 
centen lopen vanaf 8009550 (1 
februari 2006). Eind april 2007 
kon uit de bestelnummers wor
den opgemaakt dat het aantal 
bestellingen inmiddels de 15.000 
was gepasseerd; zo'n 4.000 be
stellingen zijn  mèt afbeeldingen 
 te vinden op www.meinemarke. 
at. Een snelle rekensom leert dat 
er zo'n 8.500 bestellingen zijn 
geweest van 'eurotekenblokken', 
samen goed voor een oplage van 
in totaafvermoedelijk 5 miljoen 
zegels! De sindsdien uitgelever

de 6.500 bestellingen zullen ook 
goed zijn voor een vergelijkbare 
totale oplage, maar hier ligt het 
wat ingewikkelder. Vanaf dat mo
ment waren immers vier versies 
beschikbaar (Iichtgeel/lichtblauw 
en horizontaal/verticaal). We 
schatten dat er van de twee 
lichtgele versies elk anderhalf 
miljoen zegels zijn gemaakt 
en van de twee lichtblauwe elk 
500.000. Houden we ook nog 
rekening met de twee verschil
lende landsnamen {Österreich 
en Austria) dan zijn er zelfs acht 
verschillende versies; daarvan is 
dan de liggende, lichtgele met 
de landsnaam Austria veruit het 
schaarst. Dit staat echter los 
van de gedrukte oplage, want de 
landsaanduidingen werden pas 
naderhand geprint. 
De komst van deze zegels had 
natuurlijk ook consequenties 
voor de diverse postzegelca
talogi. Medio 2006 deelde de 
redactie van de Michelcatalogi 
mee een principebesluit te heb
ben genomen aangaande de 
vermelding van de zegels: de 
basisversies worden opgeno
men, ongeacht hun 'Invulling' 

'Publieke' zegel van postzegelgroot
handel Alfred Kosel (oplage 1.000 vel). 

en zonder rekening te houden 
met het feit of de opdrachtgever 
een particulier is dan wel Austria 
Post zelf 
Het is overigens wel duidelijk 
dat de Oostenrijkse post com
mercieel gezien nauw betrokken 
is bij het gehele project: er is 
sprake van een ware stortvloed 
aan zegels met uiteenlopende 
thema's en onderwerpen, of 
die nu in de sfeer van de sport 
liggen (Olympische Spelen, 
medaillewinnaars), betrekking 
hebben op de politiek (bezoek 

Fußball Marken.Heft 

van de Oekraïense president 
Viktor joesjtsjenko) of met 
religie te maken hebben (paus 
Benedictus XVI). Sommige van 
die zegels zijn slechts in een 
speciaal abonnement verkrijg
baar; andere op ad hoc basis. En 
op is op, in Oostenrijk! Er is een 
publiek voor en dat publiek is 

f rotendeels te vinden buiten de 
ring van de traditionele postze

gelverzamelaars. 
Bij zulke grote aantallen verschil
lende zegels is één ding duide
lijk. Compleetheid is een utopie 
en het is dus ook niet zinvol er
naar te streven. Dat Album op de 
Oostenrijkse website mag dan 
heel aardig zijn, het samenstel
len van een papieren catalogus 
die volledig is lijkt voor geen 
enkele uitgever haalbaar. Het 
bestelnummer van MeineMarke 
fungeert in de praktijk neem 
een kijkje op eßoy  trouwens al 
als een soort catalogusnummer. 
Er zijn ook verzamelaars die met 
behulpvan het Album uitvoerige 
lijsten hebben gemaakt van 
ae Personalisierte Briefmarken, 
overzichten die ze niet zelden 
ook ter beschikking stellen aan 
medeverzamelaars! 

Als we de diverse verschijnings
vormen van de Oostenrijkse per
soonlijke postzegels enigszins 
in kaart willen brengen, kunnen 
we de tot nu toe verschenen 
Personalisierten als volgt onder
verdelen: 

'Publieke' zegels: 
De oplagen van de door het 
publiek bestelde zegelvellen 
variëren van vijf (particulieren) 
tot enkele duizenden vellen 
(bedrijven, organisaties). Opla
gen van duizend vellen of meer 
treffen we onder meer aan bij 
postzegelgroothandels als Brief
marken Alfreci Kosel (bestelling 
801007/8001008; 13 november 
2003; tweemaal 500 vel). 

Ook de zegel met het portret 
van dr. Richard ZimmerI van uit
geverij Borek (tevens toenmalig 
hoofdredacteur van het bonds
blad Die Briefmarke) kunnen we 
noemen (bestelling 8001009; 13 
november 2003; 1.000 vellen). 

SK RAPID 
Offizielles Souvenirheft 2005/2006 

Een van de Oostenrijkse prestigeboekjes ('Marken Heftchen'), gewijd aan SK Rapid. 

http://www.meinemarke.at
http://www.meinemarke.at
http://www.meinemarke


Achterzijde van het op de vorige bladzijde afgebeelde SK Rapid-prestigeboekje. 

Nog een voorbeeld: de organi
satie Mensch von Anfang an!, die 
zich bekommert om de rechten 
van het ongeboren kind (bestel
ling 8004138; 15 december 2004; 
2.500 vellen). De grootste oplage 
werd echter besteld om de kan
didatuur van dr. Benita Ferrero
Waldner voor het Oostenrijkse 

OSTERREICH €0.55 

Verkiezingszegel 'Für Benita': niet 
alleen vanwege de oplage interessant. 

presidentsambt te ondersteunen 
(bestelling 8001048; 30 januari 
2004; 6.500 vellen!). 

Zegels van Austria Post: 
De zegels die Austria Post zelfbij 
de ÖSD, de Oostenrijkse Staats

o drukkerij, bestelt worden onder 
° meer in abonnement of los 
_ verkocht; de prijs bedraagt 2.50 
2 euro voor een losse zegel van 55 
" cent. Verder neemt de post bij 
3 de drukkerij blokken van twintig 
ï zegels af die meestal verschil

 lende afbeeldingen laten zien; de 
"" prijs van zo'n blok is 25 euro. 

a i A Austria Post verkoopt zijn 
■IIV persoonlijke postzegels ook 

in de vorm van boekjes (dat 
gebeurt onder eigennamen 
als Marken.Hefi, Marken.Buch, 
Marken.Album; Marken.Pack, en 
dergelijke). 

In die boekjes zit bijvoorbeeld 
een blad met viermaal twee 
zegels, of een of meer bladen 
met drie zegels. Soms gaat het 
slechts om twee willekeurig 
gekozen zegels uit in totaal 
negen zegels, die dan samen 
met de zeven (door ruil te 
verkrijgen) overige zegels in een 
meegeleverd albumpje kun
nen worden gestoken {Narnia, 
Madagaskar). 
In de meeste van deze gevallen 
wordt de post terzijde gestaan 
door het Weense bedrijf Ferryte//s, 
dat ook bij ons enige bekendheid 
heeft verkregen dankzij het door 
TNTPost overgenomen prestige
boekje Monstersl 

Zegels van grote organisaties: 
Grote organisaties en bedrijven 
bestellen bij de post blokken 
van twintig zegels (meestal met 
verschillende afbeeldingen) die 
bij de Staatsdrukkerij worden 
gedrukt. De blokken kosten 35 
euro en worden door de desbe
treffende organisatie verkocht. 
Een voorbeeld is de emissie 
CutAiderbichl, een organisatie 
die zich inzet voor mishandelde 
dieren. 

Druktechnische aspecten 
De basiszegels komen voor in 
twee formaten: 

35 bij 42 millimeter (staand), 
waarbinnen een oppervlakte van 
27 bij 29 millimeter (319 bij 343 
pixels) beschikbaar is voor een 
afbeelding. 

42 bij 35 millimeter (liggend), 
waarbinnen een ruimte van 34 
bij 21 millimeter (402 bij 248 
pixels) voor het plaatsen van een 
illustratie kan worden gebruikt. 

Bij het inzenden van afbeeldin

gen (in hetJPCformaat) wordt 

geadviseerd om een resolutie 
van minimaal 300 dpi {dots per 
inch) te kiezen. De zegelvel
len hebben het formaat A4; ze 
omvatten viermaal vijf of vijfmaal 
vier zegels, met naar wens een 
tekst op de bovenrand en een 
tekst (eventueel met datum) op 
de onderrand. Op de onder
rand wordt meestal ook het 
bestel n u m mer vermeld (I i n ks 
onderin). 
Het gele of blauwe kader is 
bij verreweg de meeste zegels 
gedrukt op een rasterdiepdruk
pers met velinleg(!) van de 
Staatsdrukkerij (onder elke zegel 
wordt ÖSD vermeld). Het raster 
dat hiervoor werd gebruikt is 
erg fijn en het is  mede door de 
georuikte, lichte kleuren  d a n 
ook niet goed meetbaar. De 
posthoomtjes die als patroon 
worden gebruikt zijn om en om 
(staand/kopstaand) geplaatst. 
Toen de zegels werden aange
kondigd, werd er gesproken 
van het toepassen Iriodin Farbe 
en Artscreen als wapen tegen 
vervalsing. Daar is overigens 
weinig van te merken. Iriodin 
is het geregistreerde merk van 
een product van Merck Sharp & 
Dohme, dat voor een 'parel
moerachtige' glans zou moeten 

zorgen. De kleur van de zegels 
zou, als ze gekanteld of gedraaid 
worden, moeten veranderen. Er 
wordt in dit verband ook vaak 
gesproken van 'optisch variabele 
inkt' (OVI), daarbij de merknaam 
vermijdend. En inderdaad ligt er 
aan de onderzijde van de zegels, 
rond de landsnaam, over het 
geel of blauw een gerasterd waas 
dat het kopiëren van de zegels 
ongetwijfeld iets zal bemoeilij
ken. Door de bank genomen 
is de basisdruk (kaders) echter 
slecht uitgevoerd. 
Bij de oorspronkelijke 'gele' 
versie  die met het euroteken 
 is de tekst (landsnaam en 
waardeaanduiding) ook meteen 
in rasterdiepdruk uitgevoerd. Bij 
de nieuwe opzet sinds febru
ari 2006 (met als voorloper 
de kristallen van 15 december 
2005) is deze tekst {Österreich of 
Austria en de waardeaanduiding 
in centen) meegeprint. 
De afbeeldingenzelf zijn in de 
volgende kleuren met gebruik
maKing van de hierna vermeld 
rastermaten en rasterhoeken 
aangebracht: 

Kleur Raster Hoek 
Cyaanblauw 75 15 
Magenta 75 75 
Ceel 60 45 
Zwart (afbeelding) 85 45 
Zwart (teksten) ioo(?) 

Bij latere versies  vanaf circa juni 
2005  zijn de hoeken van drie 
basiskleuren gewijzigd: 

Kleur 
Cyaanblauw 
Magenta 
Ceel 

Raster Hoek 
75 75 
75 15 
60 0 

Over het algemeen valt het geel 
niet goed te meten en is het 
zwart meestal niet aanwezig in 
de aftseelding. De landsnaam 
en waardeaanduiding, die zoals 
gezegd aanvankelijk in raster
diepdruk werden aangebracht, 
werden vanaf februari 2006 digi
taal geprint, met gebruikmaking 
van raster 85 (zowel horizontaal 
als verticaal zes rasterpunten per 
millimeter). 
De druk is volgens opgave 
van de Oostenrijkse post een 
'digitale print', waarmee dan 
OOK meteen de term Artscreen is 
verklaard. Het gaat om een laag 
glanzende inkt die duidelijk bo

OSTERREICH €0.55 

Geprinte zegels (zie dit voorbeeld) zijn goed te onderscheiden van de gedrukte. 



Catalogisering 'Personalisierte Briefinarken' Oostenrijk 

Nr. Wiiarde Kleur Formaat Opmerkingen 

Eerste serie  2003 
Venjaardigd met Xerox DocuColor(>); Machine Identification Code (MIC) 'fleel' onre^elmatifl rosterpotroon; rasterdiepdruk uoor 
de basis, inclusief de tekst 'Österreich'; horizontaal lijnraster voor de portretten. 

01 0.55 euro lichtgeel staand Manfred Paula, Erich Bober 

Eerste serie  oktober 2003/medio 2005 
Vervaardigd met Xerox DocuColor Machine Identification Code 'aeel' rasterpatroon; rasterdiepdruk voor de basis, inclusief de 
tekst 'Österreich'; rasterhoeken 15, 75,45,45 (m CMYKuolgorae). 

02 0.55 euro lichtgeel staand 
In net begin uierd een kleincre(') Xeroxprinter gebruikt met de MIC 25.87 02.57, ivaarbij de basis van de code naar rechts 
staat' Later is een Xerox DocuColor printer gebruikt met dc MIC 65.80 02.57 £" ̂ ^ '"'̂ '̂  "'""■ onderen. 

0.55 euro lichtgeel liggend 
In net begin zijn kleinere(') Xeroxprinters gebruikt met de MIC's 25.87.02.57 (basis naar boven, 'Kosel', november 2005) en 
11,20.52 82 (basis naar rechts, 'Wiener Adventzauber', oktober 2005)1 Later werd een Xerox DocuColor printer met de MIC 
65.80.02.57 ingezet (basis naar rechts) 

Tweede serie  2003 
Geheel in rasterdiepdruk met uelinleg; drukrichting B(oven) en papierrichting <> ( 
Oostenrijkse post op 5 december 2005. 

03 

04 
05 

14 

II 
17 

18 
19 
20 
21 

27 

28 

gend). Geen MIC. Uitgegeven door de 

0.55 euro 
0.55 euro 

lichtgeel staand 
lichtgeel liggend 

logo Post; oplage 500.000 zegels 
logo Post; oplage 500.000 zegels 

Tweede serie  2005 
Geheel in meerkleurige rastcrdiepdruk met velinleg; drukrichting L(inks) en papierrichting | (staand). Geen MIC. Uitgegeven 
door de Oostenrijkse post op 7juli 2005. 

06 0.55 euro lichtgeel staand scènes uit de tekenfilm'Madagaskar' 

Derde serie  medio 200^/januari 2006 
Met Xerox DocuColor Machine Identification Code 'geel' rasterpatroon; rasterdicpdruk voor de basis, inclusiefde tekst 
'Österreich'; rasterhoeken 75,15, o, 45 (CMYKvolgordc) 

07 0.55 euro lichtgeel staand 
Gedrukt met de MIC 86.74.78.58, met de basis naar onderen. 

08 0.55 euro lichtgeel liggend 
Gedrukt met de MIC 86.74.78.58, met basis naar rechts, 

09 0.55 euro lichtgeel liggend met bladgoud 
'50 jaar Staatsverdrag/Nationalfeiertag'; 26.10.2005; oplage 9.000 zegels 
'Feldpost'; 19.11.2005; oplage 8.000 zegels 

Gedruirt met de MIC 86.74.78.58, met de basis naar rechts. 

Vierde serie  20052006 
Geheel in qflsetdruk; geen MIC Landsaanduiding 'Österreich'. 

02.04.2006 en 17.07.2006: diverse voetbalboekjes (12a; alleen 0.55 euro) 
08.00.2006: 'Borse'boekje (12b; alleen 0.55 euro) 
30.06.2006: 'Ab durch die Hecke'boekje (10,11,12a, 13; de vier waarden) 

staand 
staand 
staand | 
staand <> 
staand 

Opvallend is dat bij de prcstigeboekjes de uiaardeaanduidmg noa tot en met juli 2006 '0.55' euro bleef, ook al u;as dat bij 
de te bestellen zegels sinds 01.02.2006 '55' droegen en ook de blokken al '55' hadden. 

Vijfde serie  2005/2006 
MetXerox DocuColor MIC'geel'rasterpatroon; rasterdicpdruk (alleen kader, met de tekst); rasterhoeken 75,15, o, 45 
(CMYKvolgorde). Met de landsaanduiding 'Osterreich'. 

10 
I I 
12a 
12b 
13 

0.15 euro 
0.40 euro 
0.55 euro 
0.55 euro 
0.75 euro 

geel 
geel 
geel 
geel 
geel 

55 eurocent geel 
55 eurocent geel 
55 eurocent blauw 
55 eurocent blauw 

staand 
liggend 
staand 
liggend 

Idem, met de landsaanduiding 'Austria': 
55 eurocent geel staand 
55 eurocent geel liggend 
55 eurocent blauw staand 
55 eurocent blauw liggend 
Gedrukt met de MIC 86.74.78.58, basis naar onder (staand) ojnaar rechts (liggend). 

Zesde serie  2006 
Geheel in rasterdiepdruk; geen MIC. 

22 55 eurocent blauw liggend 10.01.2006: PhilatelieShop, Wenen 

Zevende serie  2006 tot heden 
Geheel in ojsetdruk, geen MIC. Met de landsaanduiding 'Österreich'. 

12.09.2006: 'Cars'boekje (alle waarden) 
23 15 eurocent geel staand 
24 40 eurocent geel staand 
25 55 eurocent geel staand 
26 75 eurocent geel staand 

Met landsaanduiding 'Osterreich'
55 eurocent blauw staand 

Met landsaanduiding 'Osterreich'

55 eurocent geel staand 
16.II.2006: 'WeihnachtsWeltreise'boekje (met bladgoud) 

venop het papier ligt. Als we een 
vergelijkbaar Nederlands pro
duct zouden moeten noemen, 
kunnen we eigenlijk uitsluitend 
denken aan de recente auto
maatzegels van Heemstede en 
Nijmegen. Dankzij de glanzende 
inktlaag is het verschil tussen de 
zegels met een gedrukte tekst en 
die met een geprinte tekst goed 
vast te stellen. 
Dat er is gewerkt met rasterdiep
druk met velinleg wordt duidelijk 
als we zien dat de drukrichting 
haaks op de papierrichting staat. 
De papierrichting is liggend bij 
de staande zegels en staand voor 
de liggende zegels. De drukrich
ting IS dan B(oven) voor staande 
zegel en L(inks) voor liggende 
zegels. De perforatiericTiting is 
liggend bij de staande zegels en 
staand bij de liggende zegels. In 
beide gevallen zijn de linker en 
rechtervelranden geheel doorlo
pend geperforeerd en is er boven 
zowel als onder één perforatiegat 
in de velrand te vinden. Aan 
de zijkanten zitten geheel lege 
zegeivelden. 
Bij de meeste door Austria Post 
zelf uitgegeven (prestige) boekjes 
met daarin 'persoonlijke zegels' 
is er sprake van offsetdruk. Dit 
strookt overigens niet met de 
verklaring van de Oostenrijkse 
filatelistische dienst dat voor 
Oostenrijkse zegels uitsluitend 
diepdruktechnieken (plaatdruk 
of rasterdiepdruk) worden 
toegepast! 
Bij de onderzochte prestigeboek
jes die in offset werden uitge
voerd (bijvoorbeeld Ah durch die 
Hecke, Cars en Sound of Music) 
is voor de afbeelding raster 100 
gebruikt, met de volgende ras
terhoeken: magenta 45 graden, 
cyaanblauw 75, zwart 15, geel niet 
meetbaar. Ook is bij deze zegels 
niets te zien van een glanzende 
inkt die boven op het papier ligt; 
papier en druk zijn mat. 
Bij één zegel leek behalve de 
landsaanduiding en de waarde 
nog iets anders met zwarte ras
terdiepdruk te zijn aangebracht. 
Het gaat om de in februari 2004 
uitgegeven zegel voor de Oos
tenrijkse presidentskandidaat 
dr. Benita FerreroWaldner. De 
door de post bekendgemaakte 
oplage IS 130.000 zegels (6.500 
vellen), hoog genoeg om druk in 
rasterdiepdruk te rechtvaardigen. 
De tekst Für Benita (in de zegel, 
boven het portret) lijkt ook te zijn 
gedrukt. 

De tekst op de Fijr ßen/tozegel 
is heel fijn gerasterd; voor de 
afbeelding is het gebruikelijke 
raster (R75) gebruikt, met ras
terhoeken die we kennen van de 
beginperiode: magenta 75 gra
den, cyaanblauw 15 en geel niet 
meetbaar. Bij nadere beschou
wing blijkt ook voor de tekst Für 
Benita glanzende, op het papier 
liggende inkt te zijn gebruikt. 
Ook blijkt dat bij andere zegels 
waar zwart wera gebruikt voor 
de afbeelding (dus niet voor de 
tekst) rastermaat 85 is toegepast, 

411 
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Met een goede loep en een scherp oog goed vast te stellen: de gewijzigde rasterhoeken bij  In dit geval  de 'Osterhase'zegel. Let op de stand van de blauwe kruisjes. 

maar voor de tekst daarenttegen 
een veel fijner raster! 

Machine Identification Code 
Eén aspect van de Oostenrijkse 
Personalisierten was tot voor 
kort nog nergens vermeld. En 
omdat het om een maatregel 
gaat die vervalsingen moet 
tegengaan, is dat misschien 
ook niet zo vreemd. Maar ook 
 doorgaans toch oplettende 
 verzamelaars zagen dit aspect 
geheel over het hoofd. 
Over het gehele vel  dus over de 
blokrand en zegels zelf loopt 
een heel grof geel raster dat uit 
punten bestaat die op ongeveer i 

.55 j 
k.Êk M^ m.A 

für Sammler 
Opernpassage 12 
UBahn Karlsplatz 
1010 Wien 

Voorbeelden van het gebruik van de 
Machine Identification Code: de gele 
stipjes vertellen dankzij hun ontcijfer

bare patroon een eigen verhaal 

millimeter afstand van elkaar ge
plaatst zijn. Bij schuin opvallend 
licht is dat goed te zien, vooral 

^ op de onbedrukte blokranden. 
= In de rubriek'Verzamelgebied 
_ Nederland' (Filatelie, mei 
^ 2007, pagina 314) is hierover 
^ geschreven. Het gaat om een 
' zogenoemde Machine Identiß
" cation Code (MIC), een beveili
i gingsmaatregel van de fabrikant 
"" van de gebruikte digitale printer, 

I I A Xerox. Deze 7bits code is repe
1 1 i terend over het gehele vel aange

bracht; de gele puntjes onthul
len, als ze gedecodeerd worden, 
om welke machine het gaat en 
geven ook aan op welk mo

ment (jaar, dag, maand, uur en 
minuut!) de print werd gemaakt. 
Het verschijnsel werd voor het 
eerst geconstateerd door leden 
van de ArCe Spanje, die de in 
2007 verschenen Spaanse per
soonlijke zegels aan een nader 
onderzoek ondenwierpen. Toen 
aard en doel van de code een
maal duidelijk waren, nam men 
contact op met de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij om te vragen of 
de code ook bij de Oostenrijkse 
zegels werd aangebracht. Het 
antwoord luidde bevestigend, zo 
viel in een bericht in het Duitse 
postzegelblad Michel Rundschau 
van april 2007 te lezen. 
De MIC komt voor bij alle 
geprinte zegels en niet bij de in 
offsetdruk vervaardigde zegels 
uit de meeste prestigeboekjes. 
Het IS mogelijk dat de tijdsaan
duiding niet in alle gevallen werd 
aangebracht, want ik beschik 
over zegels metvelranden 
waarop alleen de machinecode 
te zien is! 

Bij de allereerste zegels  die uit 
2003  zijn twee verschillende 
machinecodes geconstateerd. 
Vanaf januari 2004 tot met juni 
2005 was een derde code in 
gebruik en vanaf juni 2005 een 
vierde. Bij de laatstbedoelde ma
chinecode is ook de rasterhoek 
van drie kleuren gedraaid. 
Het onderscheid valt met een 
loep gemakkelijk vast te stellen, 
in ieder geval eenvoudig genoeg 
om het in het geval van een cata
logisering apart te vermelden. 

Huidige catalogisering 
De zegels worden tot dusver 
enigszins uitvoerig gecatalo
giseerd in de MicheTcatalogus 
en in de Austria Netto Katalog 
(ANK). Michel kent drie hoofd
nummers toe die betrekking 
hebben op de door de Oosten
rijkse post uitgegeven 'voorin
gevulde' zegels, die als zoet
houdertje voor de verzamelaars 
moesten dienen. Het betreft de 
op 5 december 2003 uitgegeven 
zegels met het Postembleem in 
staand en liggend formaat en de 
later (op 10 januari 2006) uitge
geven zegel met een afbeelding 
van de PhilatelieShop in Wenen. 
Deze drie zegels zijn geheel 
In rasterdiepdruk uitgevoerd; 

logisch, gezien hun hoge opla
gen. Dat de zegels die je als de 
echte 'persoonlijke postzegels' 
kunt beschouwen druktechnisch 
gezien geheel anders zijn, is 
voor de catalogusuitgevers ken
nelijk niet relevant  of ze weten 
gewoon niet beter. De ANK geeft 
alle zegels met een oplage van 
i.ooo exemplaren of meer een 
eigen nummer in een aparte ru
briek. Waar dat toe leidt zien we 
in de jongste editie van deze ca
talogus: men is inmiddels boven 
de zeshonderd hoofdnummers 
gekomen! Michel komt niet veel 
verder dan het vermelden van de 
diverse mogelijke combinaties 
van staande of liggende zegels, 
de kleur en de landsnaamaan
duiding  in totaal tien zegels! 

Soort Michelnr. ANKnr. 
Postlogo 2455/56 2489/90 
PhilatlieShop 2566 2699 

Het kan nuttig zijn een wat 
uitgebreidere opzet te maken, 
waarbij dan vooral wordt gelet 
op de druktechnische variatie 
(rasterdiepdruk versus offset, 
rasterhoeken e.d.). In de tabel 
op pagina 411 wordt daartoe een 
aanzet gegeven. 

Tot besluit 
Het idee van de persoonlijke 
postzegel IS in Oostenrijk bijzon
der goed aangeslagen. Dat is ze
ker te danken aan de uitstekende 

samenwerking tussen Austria 
Post, de Oostenrijkse Staatsdruk
kerij en de Oostenrijkse filatelis
tenbond (VÖPh). De verstrenge
ling van posten Staatsdrukkerij 
was tot voor kort optimaal, maar 
de in 2006 geïntroduceerde 
openbare aanbesteding voor het 
drukken van postzegels heeft het 
monopolie van de ÖSD doorbro
ken, joh. Enschedé in Haarlem 
drukt tegenwoordig ook zegels 
voor Oostenrijk. 
Opvallend is dat de populariteit 
van de Personalisierte Briefmar
ken zo groot is, ondanks het 
feit dat de twee catalogi die in 
Oostenrijk het meest gebruikt 
worden  Michel en ANK  de 
zegels relatief summier vermel
den. Het zou ermee te maken 
kunnen hebben dat het assor
timent zo gemakkelijk beschik
baar is: je vindt ze onder meer 
op de websites www.kosei.com, 
www.meinemarke.at en www. 
philatelie.at, maar vooral ook op 
de Oostenrijkse eßoysite (www. 
ebay.at), waar zelfs een aparte 
afdeling voor deze zegels is 
ingericht. Thematische verza
melaars kunnen daarvan alles, 
c.q. alles van hun gading vinden. 
De hoge druk en printkwaliteit 
van de Oostenrijkse persoonlijke 
zegels is ongetwijfeld één van de 
voornaamste redenen van hun 
grote populariteit. Wat dat betreft 
kan TNTPost kan nog veel van 
de Oostenrijkse collega's leren. 
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RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 

ItdNVPH, PTS, IPSDA en AAA 

Messchaertstraat 12 1077 WS Amsterdam 
tel: 020-679.59521 fax: 020-679-4780 

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

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

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

Een greep uit onze voorraad; 
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Complete luxe vouwbrief, geschreven te Bonda op 21051813, verstuurd naar Groningen met 

departementstempel P.123P./Winschoten in rood € 625 

email: info@houscher. nllttww. bouscher. nl 
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Geen Veilingen... 
Geen beurzen... 

Geen verenigingsavonden... 

Gelukkig is PPC de hele zom^r open 
Piet Heinstraat 112, 2518 CM Den Haag 

maandag t /m zaterdag 9:00 tot 17t00 uur 

^pJAÏRTTTi'TjTiË'rRii 
'cTilNTTTRlAÏLTiË 

www.postzegelpartijencentrale.nl 
vraag de partijenlijst aan op de website 
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Europa 2007 
100 jaar Scouting 
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Dit jaar is het gemeenschappelijke thema van de Europareeks wo jaar scouting. De padvinderij beweging werd in 
1907 opgericht door Robert BadenPowell en had tot doel de fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling van jongeren. 

Wereldwijd telt de vereniging achtendertig miljoen leden verdeeld over tweehonderdzestien landen. 
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Friedensstadt 
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Boven 2 De Gouden Eeuw 
gesymboliseerd door Nederlandse 

schilderkunst die net als het 
economische leven in de 

Nederlanden op een ongekend 
hoogtepunt stond 

" ( S ^ ^ ^ M W I W ^ ^ 

1 In 1648 kwam met de Vrede van Munster een eind aan de lange ooriog met Spanje 
De Republiek blaakte van zelfvertrouwen 

3 Oliver Cromwell, lord 
Protector (te vergelijken 
met een president), van 
Engeland, wilde ae han
delsbelangen veiligstellen 
door de Nederlanders op 
zee te dwarsbomen 

4 Hugo de Groot, bnijant jurist, die in heel Europa 
aanzien genoot Hij hield een hartstochtelijk pleiaooi 

voor de vnje toegang tot de zee (en de vnjhandel) 
het Mare Libemm (i6oc)) 

Onder 6 Michiel de Ruyter werd met succes naar Curagao 
gestuurd om het weer te heroveren op de Engelsen 

/6TH J^i^ 

Links 5 Nieuw Amsterdam (het 
huidige New York), het centrum 
van de lucratieve bonthandel, 
werd zonder slag of stoot door de 
Engelsen ingenomen 

Onder 7 Vlissingen, geboortestad van De Ruyter is nog 
steeds trots op de zeeheld die bij de verkiezing van de grootste 

Nederlander aller tijden op de zevende plaats kwam 
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DE RUYTERS TOCHT 
NAAR CHATHAM 

Waarin een klein land groot kan zijn 

Met de Vrede van Munster 
kwam in 1648 eindelijk een einde 
aan de Tachtigjange Oorlog 
tegen Spanje (ajbeeldinei). De 
oorlog had de Republiek der 
Verenigde Nederlanden bepaald 
geen kwaad gedaan. De nieuwe 
natie blaakte als jonge een
heidsstaat van zelfvertrouwen 
en maakte zich op voor een 
nieuwe episode in haar bestaan 
(afbeelding 2). De buitenlandse 
mogendheden bezagen deze 
nieuwe speler op het wereldto
neel echter met argusogen. De 

DOOR JEFFREY GROENEVELD, PURMEREND 

Heldenverering mag weer in Nederland en daarom wordt 

de vierhonderdste geboortedag van Michiel Adriaanszn. 

de Ruyter op grote schaal in ons land herdacht. Jeffrey 

Groeneveld vertelt nog eens het verhaal dot we nog ken

nen van die ene fraaie oude schoolplaat: 'De tocht naar 

Chatham'. 

Republiek was een geduchte 
concurrent en met name En
geland was niet van plan haar 

prominente positie op te geven. 
In 1651 vaardigde Oliver Crom
well, Lord Protector van Engeland, 

de Akte van Navigatie uit [ajbeel-
dmg3). Deze wet oepaalde dat 
buitenlandse schepen slechts 
goederen mochten aanvoeren 
die uit Engeland afkomstig wa
ren. Andere handelswaar mocht 
alleen door Engelse schepen 
aan wal gebracht worden. De 
maatregel was vooral gericht op 
Nederlandse schepen, die op 
volle zee werden aangehouden 
ter inspectie. Dit was tegen het 
principe van de vrije zee, zoals 
dat was geformuleerd door 
Hugo de Groot (afbeelding4) 



Rechts 8 Pnns 
f redenk Hendrik 

erkende de 
kwaliteiten van 

De Ruyter en 
benoemde hem tot 

kapitein 

17/12 Cornells 
Tromp (rechts) 

moest de junctie 
van opperbevel 
hebber afitoan 

HIJ was met alleen 
vechtiustig, maar 

ook eigenzinnig In 
de hitte van de strijd 
vergat hij De Ruyter 

(links) tijdens de 
Tweedaagse Zeeslag 

m augustus 1666 
steun te verlenen, 
waardoor de Slag 

werd verloren 

Onder 13 Koning Lodewijk XIVsteunde in woord de Republiek, maar 
van het plan om de Franse en Nederlandse vloot samen te voegen en zo 

tegen de Engelsen te stnjden kwam mets terecht 

Links 9 Koning Karel II had familie
banden met de Oranjes en hoopte via 
hun aanhangers onrust te zaaien m 
de Republiek 

Onder lo Raadspensionansjohan de Witt was het 
brem achterde invasie van Engeland Hij wachtte het 

juiste moment af om toe te slaan 
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Onder 14 Het imposante schip de Zeven Provinciën voor de Vierdaagse Zeeslag 
Aan boord hadden de gezagsvoerders zich verzameld voor oveiieg Na vier uitput

tende dogen zou de Nederlandse vloot de Engelsen verslaan 
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en dat inhield dat iedereen de 
zee zonder enig beletsel kon 
bevaren. De Eerste Engelse Oor
log, die het gevolg was van de 
opstellingvan de Engelsen, zou 
twee jaar duren. In 1654 sloten 
de twee landen weer vrede. De 
oorlog was zo'n aanslag op de 
reserves van zowel de Republiek 
als van Engeland, dat verder stnj
den tegen elkaar onverantwoord 
zou zijn geweest. De spanningen 
tussen de beide landen bleven 
echter bestaan. 

HEROVERING 
Voorlopig werden de tegenstel
lingen in de koloniën uitge
vochten. In 1664 veroverden 
de Engelsen gebieden van de 
Nederlanden aan de Afrikaanse 
kust, alsmede Curasao en 
Nieuw-Amsterdam. De Engelsen 
konden Nieuw-Amsterdam inne
men zonder een schot te lossen 
(aßeelding^). De Republiek was 
echter niet bereid om alles zo 
maar uit handen te geven en 
stuurde Michiel de Ruyter naar 
het Caribisch gebied om de 
bezittingen daar te heroveren, 

wat hij ook met succes deed 
[afbeeldingG). 
De Ruyter was de zoon van een 
bierdragersknecht uit Vlissingen 
(apeeldingj). Hij werd geboren 
op 24 maart 1607 en werkte als 
jongen bij een touwslagerij. In 
1622 ging hij als bootmansleer-
ling naar zee; hij was korte tijd 
soldaat m Staatse dienst, maar 
verkoos toch het leven als ma
troos. In 1631 werd hij stuurman 
en een paar jaar later bracht hij 
het tot bevelvoerder van een 
Zeeuws kaperschip. Zijn optre
den maakte indruk, want in 1641 
werd De Ruyter op aanbeveling 
van de Zeeuwse admiraliteit 
door prins Frederik Hendrik 
(afbeelding 8) aangesteld tot 
kapitein. Bovendien werd hij 
gekozen tot schout-bij-nacht. 
Na een reeks van succesvolle 
acties werd De Ruyter in 1653 
aangesteld in vaste dienst bij de 
admiraliteit van Amsterdam. Hij 
kreeg de rang van vice-admiraal. 

VERMEENDE ZWAKTE 
De Republiek had na de Eerste 
Engelse Oorlog haar oorlogs

vloot sterk uitgebreid. Dat was 
mede mogelijk gemaakt door 
de bloeiende economie, die 
dankzij de handel floreerde als 
nooit te voren. De Engelsen 
meenden desondanks van de 
Republiek te kunnen winnen: 
ze dachten namelijk dat de 
Nederlanders onderling verdeeld 
waren. De Engelse koning 
Karel II (cfbeeïdinB 9) wilde dat 
zijn neef prins Willem III van 
Oranje stadhouder zou worden. 
Karel probeerde door Willem 
te steunen de Orangisten uit te 
spelen tegen de aanhangers van 
raadspensionaris Johan de Witt 
[ajbeeid'mg 70). Waar de koning 
echter behoedzaam opereerde, 
waren anderen minder terug
houdend. Steeds luider werd de 
roep om gebruik te maken van 
de vermeende zwakte van de Re
publiek. In 1665 brak de Tweede 
Engelse Oorlog uit. 

RAMPZALIG 
De oorlog werd grotendeels 
uitgevochten op zee. Michiel 
de Ruyter [afbeelding ̂ ^) werd 
opperbevelhebber van de vloot, 

een benoeming waarbij Cornelis 
Tromp gepasseerd werd (afbeel
ding 12). Aanvankelijk leken de 
Engelsen in het voordeel. De 
eerste belangrijke zeeslag bij 
Lowestoft werd door hen gewon
nen, waarbij bijna een vijfde 
deel van de Republikeinse vloot 
verloren ging. De Ruyter slaagde 
er echter in om de rest van de 
schepen veilig thuis te brengen. 
Bovendien kwam er steun van 
de Franse koning Lodewijk XIV 
(afbeelding ifj. In hoog tempo 
bouwde de Republiek aan de 
vervanging van haar vloot. De 
Engelsen beheersten lange tijd 
de zee, maar moesten toezien 
dat de Republiek haar achter
stand wist om te zetten in een 
voorsprong. In juni 1666 haalde 
De Ruyter een overwinning op 
de Engelsen in de Vierdaagse 
Zeeslag (afbeelding i4)- Het was 
een geweldige tegenvaller voor 
de Engelsen, die dat jaar een 
rampjaar beleefden. Het land 
werd geteisterd door een grote 
pestepidemie en Londen werd 
getroffen door een omvangrijke 
Brand, die grote delen van de 



Links 15 In september 
i666 legde een brand 
grote delen van Londen in 
de as Veel overlevenden 
ontvluchtten de stad en 
zochten elders hun heil 

t^St.Helena 16671967 § 
l i t i i i i i i i t i i i i i i i i i ^ 

i6 Karel II was met het pariement in een stnjd verwikkeld om de macht Daardoor had 
hij wemigßnanciele armslag om geld uit te trekken voor de strijd tegen de Republiek 

300 JAAR 
KORPS MARINIERS 

TENTOONSTELUNG HISTORISCH 
MUSEUM ROi rERDAM 

EERSTE DAG VAN UITG FTE 10 DCC 1965 C BOL YERSEKE 

Unks 77 Het Korps Mariniers werd in 
7665 door De Rwyfer opgericht als een 
elitegroep van zeesoldaten die dienst deed 
op oorlogsschepen of ingezet werd op de 
grens van land en water Het is thans het 
oudste knjgsmacht onderdeel 
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Links i8 Op De 
Ruyters vlaggenschip 
De Zeven 

Provincen werd 
besloten de nvier de 
Medway op te varen 

Rechts 19 Willem 
van Gent de 

commandant van 
het Korps Mariniers 
speelde een cruciale 

rol bij de invasie 

Onder 20 Op de De Ruyter herdenkings 
tentoonstelling in 7957 was de metalen wapenkist 
van de Royal Charies met het Engelse wapenschild 

een van de pronkstukken Het schip zelfwas in 
7673 gesloopt omdat het met geschikt was om in 

Nederlandse wateren te varen 

^ 

NEDERIAND 
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1967, ■ 
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stad in de as legde {apeelding 
15) Karel II had bovendien 
te maken met een vijandig 
parlement {afbeelding 16), dat hij 
daarom niet om extra geld wilde 
vragen om de vloot te verstevi
gen Veel matrozen liepen over 
naar het vijandelijk kamp, dat 
w/el in staat was om loon uitte 
keren 

AFREKENING 
Johan de Witt begreep dat het 
moment was aangebroken om 
af te rekenen met de Engelsen 
HIJ had bedacht dat dit kon door 
de Engelsen op eigen bodem te 
verslaan Opigjunn667 vertrok 
een vloot van tachtig schepen 
en twintig zogeheten branders, 
schepen met licht ontvlambaar 
matenaal om er vijandelijke 
schepen mee m brand te steken, 
naar Engeland Zo'niSsoo 
matrozen en soldaten maakten 
de overtocht, onder hen duizend 
leden van het door De Ruyter 
opgerichte Korps Manniers Bedrijvigheid rond het vlaggenschip van De Ruyter krijgsraad aan de vooravond van de Vierdaagse Zeeslag (schoolplaat van Isings) 



350th ANNIVERSARY BIRTH of 
SAMUEL PEPYS 

Links 21 Samuel Pepys was een Engelse 
ambtenaar bij de manne, die in de roengejaren 
van de tweede helfi van de ye eeuw een nauwgezet 
dagboek in een soort steno bijhield over het dagelijks 
leven en politieke gebeurtenissen 

Onder 22 /22 De invasie van de Normandiers in 
1066 was de laatste keer geweest dat een buitenlandse 

mogendheid de Engelsen op eigen bodem had verslagen 
De invasie van De Ruvter en de zijnen had dezelfde 

vernietigende impact op net moreel in Engeland als de 
val van Singapore in 1^42 

Pepys Buitdint, Magdalene, College, Camlwidge. 
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L M E E N l t oi^ tü/s Grstii Markt 38 

Boven en onder 24 /2^ Dankzij de overwinning van 
de Republiek op de Engelse vloot waren de Engelse 

vredesonderhandelaars veel inschikkelijker om tegemoet te 
komen aan haar etsen De Vrede van Breda werd gesloten 
op 31 juli i66j in de Grote Zaal van het Kasteel in Breda. 

Onder (links en rechts) 26./2J. De Republiek en Engeland besloten Sunname en Nieuw 
Amsterdam te ruilen Het voormalige Nederlandse bezit in NoordAmenka kreeg een 

nieuwe naam en werd vernoemd naar de broer van Karel II, de Hertog van York 

'pArmtmiihm^ 
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[ajbeeid'mg ij). Het was een elite
eenheid die gespecialiseerd was 
in amfibische aanvallen. Johan 
de Witt stuurde zijn broer Corne
lls mee om alles in goede banen 
te leiden, aangezien Michiel de 
Ruyter nog niet volledig hersteld 
was van ziekte. Aan boord van 
De Zeven Provinciën werd de 
tactiek besproken [ajbeelding iS). 
De Ruyter zou met het grootste 
deel van de vloot op zee blijven, 
terwijl een aantal schepen de 
Medway opvoer onder leiding 
van luitenantadmiraal Willem 
van Gent {afl)eeldingic)}. Zonder 
al te grote tegenstand konden de 
Nederlanders oprukken. De En
gelse admiraal Monk probeerde 
nog de doorgang tot Medway 
te versperren met tot zinken 
gebracnte schepen, maar tever
geefs. De Nederlandse schepen 
voeren over de ketting, waarmee 
de Engelsen de toegang tot 
Londen hadden willen afsluiten, 
staken diverse oorlogsschepen 
in brand en wisten het Engelse 

vlaggenschip, de Royal Charles, 
te veroveren en weg te voeren 
(ajbeelding 20). Op verzoek van 
Cornells de Witt kwam toen ook 
De Ruyter de rivier op om de 
leiding van de operatie over te 
nemen. 

VERNEDERING 
In het zuidoosten van Engeland 
en in Londen heerste paniek. Sa
muel Pepys [afbeelding21), een 
Engelse ambtenaar, schreef in 
zijn dagboek: 'De koning en de 
hertog van York hebben nu bevel 
gegeven op allerlei plaatsen 
schepen te laten zinken om de 
Hollanders te verhinderen verder 
de rivier op te komen; daar ben 
ik zo van geschrokken dat ik 
besloot onmiddellijk mijn vrouw 
en mijn vader naar Brampton 
te sturen: twee uur later zijn 
ze vertrokken met ongeveer 
1.300 pond aan goud in hun 
kofl̂ er. Moge God ze ondenweg 
behoedenr Hij citeerde ook een 
lid van de Engelse admiraliteit. 

die gezegd zou hebben: By Cod, 
I think the Devil shits Dutchmen! 
De door johan de Witt gehoopte 
opstand van Engelse burgers 
vond met plaats, maar het land 
was vernederd. Verslagen op 
eigen bodem: dat was sinds de 
invasie van de Normandiers 
in io66 niet meer gebeurd en 
dat zou daarna ook nooit meer 
plaatsvinden. De impact was 
enorm. Sommige Britse historici 
hebben de vernedering door de 
Nederlanders zelfs vergeleken 
met de vai van Singapore in 
1942, toen het eens zo machtige 
Britse rijk een gevoelige neder
laag moest incasseren (afbeeldin
gen 22 en 23). 

VREDE 
De Ruyter vond dat hij alles uit 
de missie had gehaald wat eruit 
te halen viel. Ondanks bevelen 
uit Den Haag om verder door 
te varen naar Londen, besloot 
hij dat het beter was om terug 
te trekken. Het varen over de 

Theems zou te riskant zijn 
geweest en de weerstand heftig. 
De Ruyter bleef wel met zijn 
vloot voor de Engelse kust en 
in het Kanaal kruisen, om te 
voorkomen dat er vergeldings
acties zouden plaatsvinden. De 
Engelse vloot was op de knieën 
gedwongen en de Engelse rege
ring restte niets anders dan een 
vredesregeling op Nederlandse 
voorwaarden te aanvaarden. Op 
13 juli 1667 werd de Vrede van 
Breda bekrachtigd (afbeeldingen 
24 en 25). De Republiek kreeg 
zeggenschap over Suriname 
en in ruil daarvoor kregen de 
Engelsen Nieuw Amsterdam 
(afbeeldingen 26 en 27) en er wer
den afspraken gemaakt over de 
gebieden in Oost en Westlndië. 
De Republiek beleefde gouden 
tijden, de toekomst had er nog 
nooit zo rooskleurig uitgezien... 419 
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VLOHE ALGEMENE VERGADERING 
IN ZONOVERGOTEN SOMMELSDIJK 

Niet alleen was het 28 
april jl. een zonovergoten 
dag in Sommelsdijk, de 
ggste Algemene Vergade
ring van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen (NBFV) had 
ook een zonnig verloop. 
Vertegenwoordigers van 
zo'n vijftig verenigingen 
waren naar het Zuid-Hol
landse eiland Goeree-
Overflakkee getogen. 
De vergadering verliep 

vlotjes. De jaarstukken 
werden goedgekeurd, het 
bestuur werd gedechar
geerd. Het Beleidsplan 
2007-2010, Samen ujerken 
aan duurzaam behoud van 
dejilatehe, werd unaniem 
omarmd. De aanwezigen 
kregen de laatste infor
matie over de geplande 
festiviteiten ter gelegen
heid van het eeuwfeest 
van de NBFV in 2008 en 
over de nieuwe ledenpas 

naar ontwerp van Paul 
Walraven. De bestuurs
leden Sjoerd Bangma en 
Piet Alderliesten werden 
herbenoemd. Koos 
Bloemsma en Fred van 
den Brink werden nieuw 
benoemd. Dick van der 
Zee trad af en kreeg als 
blijk van waardering de 
Bondsspeld in Goud door 
de voorzitter, de heer Ties 
Koek, opgespeld. 

De luchtigheid kwam in 
het middagprogramma. 
De heer Leo de Kaper 
verzorgde een interes-

slot gaf de heer Oosterom 
een toelichting op de 
mternetsite www.nvpv-
clubredactie.nl, die onder 
meer een aantal filatelisti-
sche artikelen bevat voor 
gebruik in verenigings
bladen. Een uitstekend 
initiatief Het resterende 
deel van de middag werd 
besteed aan een bezoek 
aan de tentoonstelling 
Deltajilo 2007. Hier kon 
kennis worden gemaakt 
met de proefopstelling 
van enkele 'sprekende 
kaders'. 
Tijdens het Bondsdiner 
maakte de heer Koek een 
aantal onderscheidingen 
bekend. De heer René Hil-
lesum ontving de Van der 
Willigenmedaille, net als 
de heer G. van Marrewijk 
(zie het bericht op pa
gina 421). De Essenprijs 
werd uitgereikt aan de 
heren J. Hintzen (voor 
zijn artikel over het MS 
Baloeran) en D. Koelewijn 
(voor zijn artikel over 
interneringszegels). Deze 
onderscheidingen worden 
door het Costerus-kappi-
tel toegekend. 
De vorig jaar afgetre
den vice-voorzitter, de 
heer Henk Buitenkamp, 
ontving de Bondsherin-
neringsmedaille in Goud 
van de NBFV. De heer 
Westhoeve, onder meer 

Bondssecretans Dick van der Zee ontvangt zijn gouden Bondsspeld. Bondsvoorzitter Koek (rechts)feliciteert de heren Hintzen en Koclcmijn 

De Bondsherinncnnasmedaille m gond was voor Henk Buitenkamp 

santé inleiding over digi
tale frankering. De heer 
Koek overhandigde op 
feestelijke wijze de eerste 
ledenpas aan mevrouw 
Dimitra Keramidas van 
Koninklijke TNT Post, 
de hoofdsponsor van de 
ledenpas. Daarna werden 
de ledenpassen met enig 
ceremonieel vertoon over
handigd aan de vertegen
woordigers van de drie 
grootste leden: Filatelica, 
De Globe en de NVPV. Tot 

voorzitter van het organi
satiecomité van Deltajila 
2007, ontving de gouden 
Bondsspeld. 

De gehele dag verliep 
in een goede stemming 
en dito sfeer. Al met al 
kan er op een zonnige, 
aantrekkelijk gevarieerde 
en geslaagde Algemene 
Vergadering worden 
teruggekeken. 

Fred van den Brink 
Secretaris NBFV 

http://www.nvpvclubredactie.nl
http://www.nvpvclubredactie.nl


VEENDAM: EEN GROOTS 
EVENEMENT IN 2008 

De Filatelistenvereniging 
Veendam e.o. is de orga
nisator van een grote na
tionale postzegeltentoon
stelling in Categorie i met 
internationale deelname 
op 12,13 en 14 december 
2008. Internationale me
dewerking is toegezegd 
door Duitsland, België, 
Zwitserland en Oosten
rijk. De manifestatie, met 
de naam Veendamphilo 5, 

wordt gehouden als af
sluitend evenement in het 
jubileumjaar 2008, waarin 
de Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
honderd jaar bestaat. 

Behalve de tentoonstel
ling in Categorie i wordt 
ook een expositie in 
Categorie 2 gehouden 
en wordt de gelegen
heid geboden om in een 
promotieklasse mee te 
doen met inzendingen op 
voordrukalbum-bladen. 

Inzenders die zich willen 
kwalificeren voor interna

tionale deelname krijgen 
met deze tentoonstel
ling een voortreffelijke 
mogelijkheid om hun 
inzending te laten zien 
en beoordelen door een 
vakkundige jury. 

Voor het eerst zal tijdens 
de tentoonstelling een 
Grand Prix voor meerka-
derinzendingen worden 
toegekend én een Grand 
Prix voor eenkaderinzen-
dingen. Daarnaast zal per 
tentoonstellingsklasse 

een speciale prijs worden 
uitgereikt voor de meest 
creatieve inzending. 
Redenen genoeg dus om 
u nu al voor te bereiden 
op deelname aan deze 
tentoonstelling. De aan
meldingsformulieren en 
Bulletin i zullen vanaf i 
januari 2008 beschikbaar 
zijn, maar u kunt zich ui
teraard te allen tijde (dus 
ook nu al) aanmelden bij 
Henk Buitenkamp, Van 
Beresteijnstraat 26a, 9641 
AB Veendam. 

APRIL: WEER DIVERSE KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDINGEN TOEGEKEND 

Eind april werden weer 
koninklijke onderschei
dingen verleend. Ook 
(bestuurs)leden van bij 
de Bond aangesloten 
verenigingen vielen in de 
prijzen. 

Cor Puijk (Volkel/Uden) 
Op vrijdag 27 april 2007 
ontving Cor Puijk een ko
ninklijke onderscheiding. 
De heer Puijk is oprichter 
en al 41 jaar voorzitter van 
de postzegelvereniging 
Volkel/Uden en omstre
ken. Voor zijn inzet als 
gedreven chef-kok, zijn 
werk bij de Volksuniver
siteit, zijn vele jaren werk 
als kok van het Zonne-
bloemschip, maar vooral 
voor zijn grote inzet voor 
de filatelie op landelijk 
niveau en zijn tomeloze 
inzet voor de vereniging 
in het bijzonder, hebben 
ertoe geleid dat hij is on
derscheiden als Hd in de 
Orde van Oranje Nassau. 

Arie Dickers 
(Noordwijkerhout) 
De heer Arie Okkers was in 
1979 oprichter, tot 1982 
penningmeester en vanaf 
1982 voorzitter van de 
Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland, gevestigd te 
Noordwijkerhout. Hij 
is de onvermoeibare 
promotor en drager van 
de vereniging. Arie was 
secretaris van Spacephil 82, 
een filatelistische ruim
tevaarttentoonstelling 
met 500 kaders bij de Estec 
Philately Club in Noord-
wijk (3.000 bezoekers). 
Hij is hoofdredacteur van 
De NieuiDsbrief, het kwar
taalblad van de RFC. Hij 
verricht vertaalwerk en 
schrijft stukjes. Het blad 
is internationaal bekend 
en bekroond. Hij heeft 
contacten met binnen- en 
buitenlandse correspon
denten en promoot de 
vereniging en de ruimte-
vaartfilatelie tijdens beur

zen en tentoonstellingen. 
Hij organiseerde diverse 
exposities en exposeert 
ook zelf Hij heeft zijn 
steentje bijgedragen 
aan de ontwikkeling, 
vertaling en verspreiding 
van de FlP-richtlijnen 
voor astrofilatelie. Arie 
Olckers is iemand die 
zich geruime tijd ten 
bate van de samenleving 
heeft ingespannen en als 
iemand die anderen heeft 
gestimuleerd. Gelet op 
de aard, duur, uitstraling 
en betekenis van zijn ac
tiviteiten, is Arie Olckers 
benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

J.M. Pot (Sauwerd) 
Jan Pot ontplooit al sinds 
1975 (bestuurlijke) 
activiteiten op het gebied 
van filatelie, kerkelijk 
leven en de gemeente
politiek, activiteiten die 
ten goede komen aan de 
samenleving. Hij had in 
totaal twaalf jaar zitting 
in de gemeenteraad van 
Winsum, waarvan een zit

tingsperiode (vanaf juni 
1982) van de voormalige 
gemeente Adorp; met 
ingang van de nieuwe 
raadsperiode (vanaf 14 
maart jl.) heeft hij het 
raadslidmaatschap neer
gelegd. Jan Pot heeft zich 
ook als jeugdleider van 
de filatelistenvereniging 

Groningen afdeling Be-
dum ingezet en daarnaast 
als jurylid Jeugdfilatelie 
Nederland en als coördi
nator van internationale 
jeugdtentoonstellingen. 

Het Bondsbestuur wenst 
alle gedecoreerden van 
harte geluk! 

ONDERZOEKER RENE 
HILLESUM BEKROOND 

Volkomen onverwacht 
ontving Rene' Hillesum 
tijdens het Bondsdiner op 
28 april 2007 uit handen 
van de Bondsvoorzitter de 
Van der Willigenmedaille. 
Dit vanwege zijn verdien
sten als onderzoeker op 
diverse filatelistische 
terreinen en auteur van 
vele artikelen over zijn 
bevindingen. Niet alleen 
de verzamelgebieden 
Finland en Rusland heb
ben zijn aandacht, maar 
ook voor hem 'vreemde 
gebieden' zoals de Ne
derlandse padvinderspost 

en het verzenden van 
adreskaarten van Neder
land naar België met het 
stempel AUTO kunnen 
hier worden genoemd. 
Behalve door zijn artike
len laat hij zijn kennis ook 
zien door het inzenden 
op tentoonstellingen. 
Verzamelingen zijn onder 
andere Poststempels van 
het oude Sint-Petersburg en 
Geheimtaal!, waarbij hij de 
voor velen moeilijke Finse 
woorden en afkortingen 
in poststempels verklaart. 
Met het verlenen van de 
medaille wordt de heer 
Hillesum aangemoedigd 
door te gaan met zijn on
derzoeken en publicaties. 

STEMPELFANAAT 
ONTVANGT MEDAILLE 

Tot diens grote verras
sing kreeg de heer Bert uan 
JV4arreMJk de Van der Wil-
ligenmedaille uit handen 
van bondsvoorzitter Ties 
Koek. Genoemde medail
le is een prijs die auteurs 
aanmoedigt voort te gaan 
met speurwerk, studie en 
puWiceren. De medaille 
wordt uitgereikt door de 
NBFV, op voordracht van 
het Costeruskapittel. De 
Van der Willigenmedaille 

werd in dit geval toege
kend, aldus de voorzitter, 
voor de vele publicaties 
op allerlei gebied en dan 
in het bijzonder voor 
enkele publicaties met 
betrekking tot de stem
pels van de Nederlandse 
Antillen. De heer Van 
Marrewijk was een beetje 
verbaasd dat het juist de 
stempels van de Neder
landse Antillen waren die 
werden genoemd. Die 
publicatie dateert alweer 
van even geleden. Meer 
recente publicaties van 

Bert hebben betrekking 
op Nederlands-Indië 
en Indonesië. Niet al
leen de stempels van de 
voormalige overzeese 
gebiedsdelen hebben 
zijn belangstelling. Hij 
is, in het kader van een 
grote inventarisatie van 
de typenraderstempels 
van Nederland, volop 
bezig met dit relatief vrij 
moderne gebied, dat bin
nenkort wordt afgesloten 
door het in gebruik ne
men van de zelfinktende 
poststempels. Bert uan Marreunjk (links) toont trots de Van der Willigenmedoille. 

(aduertentic) 

^ îviv. vanlokven. 
webwinkel 
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PiniGE PUBLICATIE VAN 
PO & PO: PEP 

Po & Po, de Nederlandse 
Vereniging van Post
stukken- en Poststem
pelverzamelaars, heeft 
het eerste deel van een 
nieuwe catalogus uitgege
ven over 'postmerken' op 
oude brieven en postvesti-
gingen van vóór 1900. De 
titel is Postmerken en Post-
inrichtinflen in Nederland tot 
1871, kortweg PEP. Het is 
het eerste deel met 'aan
wijzingen en postmerken' 
op brieven. Bijzonder is 
dat de indeling per pro-

Postmerken 
& 

Postinrichtingen 
inNwicrlondtol 1871 

'lié^ 
Ueell 

vincie en daarin per plaats 
is opgezet. Daardoor 
kunnen ook beginnende 
verzamelaars gemakkelijk 

hun weg vinden in de 
catalogus. Van de grotere 
plaatsen zijn de ontwik
kelingen van de postkan
toren en de postverbin
dingen bij die plaatsen 
beschreven. 

Bijzondere aandacht 
is gegeven aan de vele 
kleinere plaatsen, met 
hun distributiekantoren 
en de Limburgse plat-
telandspost. Er is een 
apart hoofdstuk over 
trajecten voor de post, die 
met trekschuiten, wagens 
en treinen werd vervoerd. 
Tientallen bronnen ver

wijzen naar een verdere 
studie in archieven of 
bibliotheken. 
Aan deel twee met vooral 
administratieve post-
merken, grensmerken en 
veldpost wordt gewerkt 
door de werkgroep Post-
geschiedenis binnen Po 
& Po. De verschijning van 
dit deel is gepland voor 
eind 2009. 

De bibliotheek van elke 
Nederlandse filatelistisch 
vereniging zou beslist 
één, zo niet twee exem
plaren moeten bevatten, 
zodat de leden van die 

verenigingen er kennis 
van kunnen nemen. De 
verenigingsprijs is 55 
euro (inclusief porto) 
per stuk en 100 euro voor 
twee exemplaren (even
eens bij toesturen). Deze 
aanbieding is geldig tot i 
oktober 2007, zolang de 
voorraad strekt. 
Bestellingen kunt u 
regelen door het verschul
digde bedrag over te 
maken op Postbankreke
ning 3791594 ten name 
van Publicaties Po & Po 
in Dokkum. Emailadres 
voor nadere informatie: 
heneiviersma@hotmQil.com 

POSTZEGELFEEST OP 
TROPISCH EILAND 

Dat de nationale postze
geltentoonstelling Del-
tajila 2007 in Sommels-
dijk/Middelharnis op het 
voormalige eiland Goeree 
zou worden gehouden bij 
zomerse temperaturen 
had niemand verwacht. 
Maar op 27, 28 en 29 april 
liepen vele belangstellen
den en inzenders in shirt 
met korte mouwen en 
sommigen zelfs in korte 
broek. 
De verenigingen binnen 
regio VII van de NBFV 
die de organisatie van het 
evenement op zich heb
ben genomen, kunnen 
echter terugzien op een 
zeer geslaagde viering van 
het honderdjarig bestaan 
van de georganiseerde fi
latelie in de Delta. Ook de 
Dag van de Jeugdfilatelie 
mocht zich verheugen in 
een grote belangstelling 
op zaterdag. 
Op de tentoonstelling 
waren in Categorie 2 
dertig inzendingen en in 
Categorie i in totaal 68 
inzendingen te bewon
deren. 
In Categorie i werd de 
hoogste bekroning toe

gekend aan de inzending 
Nederlandse zegels gebruikt 
om het luchtrechtte uoldoen 
en de luchtpostzê els met hun 
gebruik van de heer C.B. 
van Nugteren. Als ereprijs 
ontving hij de gouden 
medaille van de NBFV. 
In Categorie 2 werd de 
hoogste bekroning toege
kend aan inzending Step 
by Step to Dancing van de 
heer D. Jimmink. Zijn in
zending kreeg 89 punten 
en de zilveren medaille 
van de NBFV. 

De legpenning van de 

Ihltafifa 2007 
100 jaar georgaaistenlr filalelte 

in d€ Oella 

27,2SfH29apnl!fMI7 
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De Deltojilo-tentoonstcllingsenuelop is nog verkrijgbaar voor 2,55 euro. 
Bestellen kunt u bij de heer W.F. Broeke, Kappeyne uan de Coppellostraat 
15, 4384 BTVIissingen (e-mail: u)illembrocke(3)hotmail.com). 

Commissaris van de 
Koningin in Zeeland 
werd gegeven aan de 

heer J. Hintzen voor zijn 
inzending in de open 
klasse De Zeeuujse luchtlijn. 

De prestigieuze PZC 
Wisselbeker ging naar 
de heer A.C. Lensen voor 
zijn inzending Poststem
pels gebruikt op de twee 
tramlijnen in Zeeuws-
Vlaanderen. De Thema
tische wisselbeker werd 
toegekend aan de heer S. 
Bangma voor zijn inzen
ding Een reisje langs de Rijn 
en de Cees van Nugteren-
wisselbeker voor eenka-
derinzendingen kwam 
bij de heer A.A.M.F. van 
Berkel terecht, voor zijn 
inzending Zingen: mijn lust 
en mijn lenen. 

FIP TENTOONSTELLING 
PRAGA 2 0 0 8 

Op 12,13 en 14 september 
wordt in Praag (Tsjechië) 
de wereldtentoonstel
ling Praga 2008 gehou
den. Namens de NBFV 
coördineert de heer Bert 
Goofers de aanmeldingen 
voor deze tentoonstel
ling. Er kan deelgenomen 
worden in de klassen 
traditioneel, postge-
schiedenis, literatuur en 
I-kader. Het betreft een 
wedstrijdtentoonstelling 
onder FlP-patronaat. 
De kaders hebben een 

formaat van 91 bij i i i 
centimeter en kunnen 
vier rijen van vier bladen 

van het formaat 26.5 bij 
29.5 centimeter bevatten. 
Het is dus mogelijk er 16 
bladen op A4-formaat 
(inclusief de verplichte 
transparante hoes) in 
onder te brengen. 

Als u aan deze tentoon
stelling wenst deel te 
nemen, kunt u Bulletin 
I met een inschrijffor
mulier aanvragen bij de 
heer Goofers. Heeft u 
zich al aangemeld voor 
de FEPA-tentoonstelling 
Wipa 2008 in Wenen (18 
tot en met 21 september 
2008) of als u van plan 

bent dit te doen, dan kunt 
u zich ook aanmelden 
voor Praga 2008. Er zal 
dan gezorgd worden voor 
transport van Praag naar 
Wenen, als uw inzending 
voor beide tentoonstellin
gen wordt aangenomen. 
Aanmelding voor beide 
tentoonstellingen kan 
uw kans op aanname 
vergroten, omdat er zeer 
waarschijnlijk onderlinge 
afstemming zal plaats
vinden. 
Aanmelden bij: Bert 
Goofers, Ovidiuslaan 13, 
5926 SK Venlo, telefoon 
077-3230400. 

EEUWFEEST BOND: 
EERSTE HALFJAAR 

Het honderdjarig bestaan 
van de Bond wordt in 
vrijwel alle maanden 
van 2008 gevierd. Een 
beknopt overzicht van de 
evenementen in de eerste 
helft van 2008 vindt u 
hieronder. Binnenkort 
nog meer informatie. 

19 en 20 januari: 
Regio 3 (Noord-Holland); 
Categorie 3-tentoonstel
ling. Aula Scholenge
meenschap Huygen-
waard, Heerhugowaard. 
Contact: Stef Visser, 

e-mailadres stefüisser@ 
nupu-alkmaar.nl. 

24 februari: 
Regio 8; bekertoernooi 
(nu Mastertoernooi). 
Wijkcentrum 'De Klok-
ketoren', Nijmegen. 
Contact: J. Toussaint (tele
foon 024-6841851, email 
j.p.toussaint(§)planet.nl) of 
Hans Theunissen, e-mail 
haom.theunissen(a)chello.nl. 

29 en 30 maart: 
Regio II; Nationale Dag van 
de Jeugdfilatelie en Catego
rie 2- en 3-tentoonstel-
ling. Contact Jeugdfilate
lie: mevr. M. Rozendaal, 

e-mail secumar@hetnet.nl. 
Contact Categorie 2- en 
3-tentoonstelling: mevr. 
Puck van der Mark, e-mail 
secretaris@postmerk.nl. 

26 en 27 april: 
Regio 9; Categorie 3-
tentoonstelling. Maas
poort, Venlo. Contact: M. 
Gielen, e-mail philauenlo@ 
hotmaiI.com. 

22, 23 en 24 mei: 
Regio 2; Categorie 2-
tentoonstelling. Sporthal 
'De Reeve', Berghuis
plein, Kampen. Contact: 
B. van der Vegte, e-mail 
b.u.d.uegte@kpnplanet.nl. 

mailto:heneiviersma@hotmQil.com
mailto:secumar@hetnet.nl
mailto:secretaris@postmerk.nl
http://hotmaiI.com
mailto:b.u.d.uegte@kpnplanet.nl


m^ MA- SAMENSTELLING: EDWARD FROON, 
E-MAIL: f2hedwardfroon@)hetnet.nl 

PROFIELEN (VERVOLG) 
EN AnRACTIES 

Vorige keer lieten we 
maximumkaarten zien die 
tot stand kwamen dankzij 
de secundaire afbeeldin
gen op de 'Tien voor Ne-
derland'-zegels (bekende 
Nederlandse stads- en 
streekgezichten). Nu 
tonen we als sluitstuk 
Hilversum [i]. In het pro
fiel staat Imks het contour 
van het bekende stadhuis 
van stadsbouwmeester 
Dudok en rechts [2] die 
van de minder bekende 
St. Vitus. Deze Oud-ka-
tholieke Kerk [3] is een 
neobarokke kruisbasiliek 
uit 1889, een schepping 
van architect P.A. Weel
denburg. 
De primaire beelden 
op de zegels leveren 

uiteraard ook goede 
maximumkaarten op: een 
Gildeglas heeft ieder
een wel eens in de hand 
gehad. Kaart [4] - correct 
gestempeld met Den Haag 
- geeft de Copiercollectie 
uit het Haags Gemeen
temuseum weer. Dankzij 
een prima initiatief van de 
P.V. Leerdam e.o. (NVPV) 
is er een mooi gelegen-
heidsstempel [5] gebruikt 
bij het Leerdam-velletje. 
Ontwaard met dit stempel 
levert de Leerdam-zegel 
ook een fraaie maximum-
kaart op, als hommage aan 
Copier, de bekendste ont
werper van de Leerdamse 
Glasfabriek. 
Kaart [6] is gemaakt naar 
een originele kaart van 
de fietsfabriek. Dat men 
trots is op de afbeelding 
op de postzegel blijkt uit 

de prominente plaats van 
de zegels op hun website 
u;u)u).dejietsfabnek.nl 
Harry Potter blijft een 
dankbaar onderwerp voor 
jeugdige verzamelaars. In 
Nederland is in 2005 al 
aandacht aan Harry Potter 
besteed: op de tab van de 
kortingzegel en in een 
serie van vier postwaar-
destukken. Kaart [7] is 
gemaakt naar de tabzegel, 
maar het is geen echte 
maximumkaart, omdat 
alleen van postzegels een 
volwaardige maximum
kaart gemaakt kan wor
den. Kaart [8] is wat dat 
betreft veel beter. Hier is 
de zegel uit het postwaar-
destuk geknipt en op de 
voorkant bevestigd. 
Uit Frankrijk twee recente 
Harry Potter-maximum-
kaarten, van de Dag van 

de Postzegel in maart jl., 
toen een boelqe uitkwam 
met Harry Potter-zegels. 
Behalve de postzegel van 
afbeelding [9] verschenen 
ook de onafscheidelijke 
vrienden in zijn avonturen 
(Ron en Hermione) op 
postzegel. Voorts ontbrak 
de traditionele frankeer-
strook op de tentoonstel
ling niet, met daarop een 
toverende Harry Hnks 
en zijn vrienden rechts 
op de strook [10]. haßte 
du timbre, zoals de Dag 
daar heet, werd in 118 
steden gevierd met leuke 
attracties. De Franse Post 
doet er veel aan om zo 
attractief mogelijk te zijn 
voor volgende generaties 
die aan het postzegelen 
moeten worden gebracht. 
De post zorgt dan ook 
elk jaar voor perfecte 

uitgiften voor de jeugd. 
Afgelopen jaren waren 
dat vaak strippostzegels 
en daar zijn er al enkele 
van getoond in het ok
tobernummer 2006 van 
Filatelie. In 2006 waren 
het Kwabbernoot en 
Robbedoes (in het Frans: 
Spirou; zie [11]) en in 2004 
Mickey Mouse [12]. 
Ook in de Verenigde 
Staten was er in 2006 
een emissie met strip
postzegels van Mickey 
Mouse. Op de Washington 
2006, de grote FlP-we-
reldtentoonstelling, was 
er zelfs een Disney-dag, 
zoals maximumkaart [13] 
laat zien. Afbeelding [14] 
toont de details van het 
Mickey-stempel. 

Volgende keer: Zeppelins 
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Bloemzaad cadeau 
Hoe verzinnen ze het! Een 
postzegel met een laagje 
aarde bedekken, zodat de 
zaadjes in de zegel na een 
weekje kunnen ontkie
men. Het is toch echt 
waar. De bloemenzegels 
van I mei bevatten - onder 
een beschermlaagje - een 
zadenmix. TNTPost is 
zó trots op deze wereld
primeur dat ze er meteen 
maar patent op heeft aan
gevraagd. De zegels zijn 
ook in een prestigeboekje 
verkrijgbaar, met veel 
tekst en uitleg - ook in het 
Engels en het Duits - en 
tien postzegels: achtmaal 
44 cent en tweemaal 88 
cent. De prijs is onver
anderd 9.95 euro, zodat 
de koper een donatie van 
4.67 euro verricht. 

NIEUWE UITGIETEN 

Armenië 
Schaken 
De Armeense schakers 
wonnen vorig jaar de 
37ste Wereldschaak-
olympiade. Ter gelegen
heid daarvan verscheen 
op 12 januari een boekje 
met acht schaakzegels: 
tweemaal 170, 220, 280 
en 350 d. 

Vierteenlandschüdpad 
In samenwerking met het 
WWF gaf de Armeense 
post op 12 januari en 
boekje uit, gewijd aan 
Testudo horsfeldii, de 
Russische vierteenland
schüdpad. Het velletje in 
het boekje bevat tweemaal 
vier verschillende plaatjes 
van deze schildpad. Alle 
zegels hebben de waarde 
van 70 d. 

Belarus 
Europa 
De verzamelaars van 
het motief'padvinderij' 
kunnen dit jaar vooruit. 
Vanwege het eeuwfeest 
van de oprichting door 
Chief Scout Robert Baden-
Powell kozen de Euro
pese landen dit jaar de 
padvinderij tot gemeen
schappelijk motief. Met 
een stortvloed aan zegels, 
en ook nogal wat boekjes, 
tot gevolg. Belarus doet 
er ook aan mee en kwam 
op 5 mei met een boekje 
dat een velletje dat vier 
zegels van 500 en drie van 
1000 r. bevat. 

Europozegcibockje Belarus, 

MRSOONWKi ZECEIS IN BOEKJES: VERZAMEUN OF HIEH 

Het is voor menig verzamelaar al lastig vast te stellen wat hij 
of zij met de persoonlijke zegels in uellttjcs aan moet. Daarbij 
is er nog een verschil tussen persoonlijke zegels besteld door 
particulieren (de 'inhoud' wordt dan flepnnt) en de volledig 
door Enschedé gedrukte persoonlijke zegels die door of samen 
met TNTPost worden uitgegeven. De status van deze laatste 
zegels is ongetwijfeld ietsje hoger. Omdat de persoonlijke 
zegels buiten het normale uitgifteprogramma vallen, kan de 
verzamelaar er rustig aan voorbijgaan. Vinden de mensen van 
TNTPost vast ook niet zo erg, want ze willen met deze zegels 
een nieuwe groep geïnteresseerden bereiken. 
Voor boekjes met persoonlijke zegels geldt eigenlijk hetzelfde. 
Het is ook wat overzichtelijker: ze bevatten tot nu toe alleen 
maar vollediĝ edrukte zegels. En ze worden ook alle (mede) 
door TNTPost aangeboden. Het begon met het Monsterboek
je van vorig jaar en op i mei volgden de drie voetbalboekjes. 
En er komen er meer: VU-festival, afscheid BZN. 
Sommige boekjesverzamelaars hadden hun grens al getrok
ken vóór de prestigeboekjes. Daar valt veel voor te zeggen, 
want TNTPost steeds zomaar 4 a 5 euro schenken, dat gaat 
wel erg ver. De grens trekken bij de boekjes met persoonlijke 
zegels is ook geen slecht idee: je betaalt nog steeds veel te 
veel en ze hebben ook een wat minder officieel karakter. Het 
feit dat ze ook door TNTPost verkocht worden, pleit er weer 
voor om ze wèl in een boekjesverzameling op te nemen. In de 
komende editie van de NVPH-catalogus worden ze overigens 
niet opgenomen. De commissie is wat besluiteloos en neemt 
liever even aan afwachtende houding aan. Niet goed, vind ik, 
want een catalogus moet toch eigenlijk vooral registreren. 
Het is overigens goed dat de verzamelaar zich bezint. De 
tijd van 'koste wat kost compleet blijven' lijkt voorbij. De 
postadministraties werken dit zelf in de hand door de sterke 
daling van hun omzetten een halt toe te roepen met de 
uitgifi:e van allerlei nevenproducten. En niks is daarbij te dol, 
bemerken we geregeld... WdR 

Bulgarije 
Europa 
Het Bulgaarse boekje bevat 
een velletje met viermaal 
0.55 L. en viermaal 1.50 L. 
met twee scouting-motie-
ven. Over een uitgifteda
tum beschik ik niet. 

Canada 
Barcode op achterzijde 
Het Canadese boekje met 
dertig vlagzegels (52 c) , 
dat vorig jaar november 
voor het eerst is versche
nen, beleefde in maart 
een herdruk. Verschil is 
dat bij de nieuwe druk de 
barcode verhuisd is naar 
de achterzijde van het 
boekje. 

Universiteit Saskatchewan 
In de serie Universiteiten 
verscheen op 3 april in 
Canada een postzegel-

Uniuersiteit Saskatchcujan: 100. 

boekje met acht zegels 
van 52 c. met daarop het 
hoofdgebouw, het wapen 
en het logo van dit onder
wijsinstituut. 

Ottaiua 1857-2007. 

Ottawa; 1857-2007 
Koningin Victoria besloot 
- op dubieuze gronden, 
meent men - in 1857 dat 
Ottawa de hoofdstad van 

de toenmalige kolonie 
Canada moest worden. 
Ottawa was toen een 
onbetekenend stadje in the 
middle ojnowhere, terwijl 
toen steden als Quebec, 
JVlontreal, Kingston en 
Toronto veel aanzienlijker 
waren. 
Op 3 mei vierde Canada 
Post de 150ste verjaardag 
van Ottawa als hoofd
stad met twee zegels. 
Een ervan, de zegel van 
52 c. met een foto van de 
parlementsgebouwen, is 
ook per acht stuks in een 
boelqe verkrijgbaar. 

Denemarken 
Europa 
Een van de twee in 
Denemarken op 6 juni 
verschenen Europazegels 
(honderd jaar padvinde-

jes (Markensets) en voorge
frankeerde poststukken 
verkrijgbaar. En om die 
boekjes gaat het ons. 
Want de boekjes hebben 
een speciale verpakking 
voor zelfbediening: SB-
Markensets. Te vergelijken 
met de proef van enkele 
jaren geleden. Voor een 
deel betreft het al eerder 
verschenen boekjes, zoals 
Fürth (tienmaal 45 c), 
Saarland (tienmaal 55 c) , 
Narcissen (tienmaal 90 c.) 
en Goldenen Bulle (tienmaal 
145 c). Voor post binnen 
Duitsland tienmaal 45 c , 
55 c., 90 c , 145 c. en 
viermaal 220 c ; Europa: 
zesmaal 65 c , 70 c., 
200 c. en tienmaal 100 c. 
Tenslotte vier sets met ge
mengde inhoud: van 9.00, 
i.oo, 6.55 en 5.50 euro. 

Het Deense boekje met Europazeflels. 

rij) is ook in een boekje 
verkrijgbaar. Het betreft 
de waarde van 4.75 k. 

Duitsland 
175 Jaar Hambacher Fest 
In Duitsland is op 3 mei 
weer een nieuw boekje 
verschenen. Het bevat 
tien postzegels van 
1.45 euro met als thema 
het Hambacher Fest: in 
1832 demonstreerden 
in Hambach duizenden 
voor een verenigd en vrij 
Duitsland. Dit jaar dus 
175 jaar geleden. Het kas
teel van Hambach is het 
symbool voor de Duitse 
democratie. 
De zegel voor 1.45 euro 
is bestemd voor briefzen-
dingen tot 500 gram, een 
zogenaamde Grossbrief. 

Nieuwe proef SB-Markensets 
Opnieuw probeert de 
Duitse post - in het kader 
van haar kwaliteitsstreven 
First Choice - dichter bij 
haar klanten te komen. 
Daartoe zijn er op i april 
in en rond Bonn en Dort
mund zo'n 75 zogenaam
de Postpoints geopend. Ze 
bevinden zich in gewone 
winkels en men kan er 
voor de meest gangbare 
postzaken terecht. Er zijn 
dan ook postzegels, boek-

Dertien nieuwe producten 
dus in totaal. 
Vier ervan zijn dus spe
ciaal verpakte bestaande 
boekjes. Bén is - heel 
opmerkelijk - vervaardigd 
van een deel van een be
staand boekje. Dat betreft 
een blok van viermaal 
2.20 euro uit het boelqe 
'Kastelen en tuinen in 
Pruisen' uit 2005. Had
den ze zeker over.. En 
tenslotte zijn er ook een 
soort Markentäschchen bij: 
verpakkingen met losse 
zegels en een bedrukt 
stukje karton. 

Finland 
Openbaar vervoer 
Vier eersteklas-zegels 
(70 c.) bevinden zich in 
een op 9 mei in Finland 
verschenen boekje met 
als thema 'Openbaar ver
voer'. Afgebeeld zijn een 
stadstrein in Helsinki, 
een tram, de ondergrond
se van Helsinki (rijdend 
over de brug over de 
Vartiokyld Bai) en de trans
portterminal Kamppi. 
Er zijn 350.000 boekjes 
vervaardigd. 

Moomins 
De bekende Finse strip-
figurenfamilie Moomin 
is terug in een boekje. 
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De Moominsjî uren zoeken 
de rust bij een meer 

De leden van de familie 
houden zich bezig met 
zomerse activiteiten in en 
rond het water. Van dit 
boekje bedraagt de oplage 
700.000 stuks. 

Griekenland 
Europa 
Het jaarlijkse Europaze-
gelboekje van Grieken
land verscheen op 25 mei. 

Groot-Brittannië 
Machin 1967-2007 
Behalve het al eerder 
gemelde prestigeboelqe 
geeft de Britse post ter ere 
van het jubileum '40 jaar 
Machinzegels' op 5 juni 

ook een klein boekje 
met zes eersteklaszegels 
(=34 p.) uit. 

Ook op 5 juni 
Drie boekjes met infor
matie over het Price in 
Proportion-tariefsysteem 
verschijnen eveneens op 
5 juni: zesmaal eersteklas 
(£ 2.04), twaalfmaal eer
steklas (£4.08) en twaalf-
maal tweedeklas (£ 2.88). 
Het betreft de normale 
pre-PIP Machinzegels. 

Ierland 
Planeten 
Op 20 april kwam de 
Ierse post met een viertal 
postzegels waarop pla
neten afgebeeld staan. 
Ze vormen het eerste 
deel van een in 2007 
en 2008 te verschijnen 
reeks. De vier zegels zijn 
langgerekt en worden in 
paren uitgegeven. Ze zijn 
gebaseerd op fotografi
sche beelden van Jupiter, 
Neptunus, Saturnus en 
Uranus. Dat de aarde op 
de zegels ook zichtbaar 
is, is een aardigheidje van 
de ontwerper. De zegels 
zijn ook in meervoud ver
krijgbaar in een £ 12.00 
kostend prestigeboekje. 
De exacte inhoud van dit 
postzegelboekje is me 
nog niet bekend. 

Bloemenboekjes 
Behalve de drie al eerder 
gemelde (en intussen op 
20 april verschenen) Ierse 
boekjes met daarin per
manente bloemenzegels, 
verscheen op diezelfde 
datum ook een 2.00 euro 
kostend automaatboekje 
dat drie postzegels van 
55, één van 25 en één van 
10 c. bevat. 

Schepen op en in IJslandse boekjes 

IJsland 
Vrachtschepen 
IJsland gaf op 20 april 
twee boekjes uit met 
afbeeldingen van vracht
schepen uit het midden 
van de vorige eeuw. Het 
ene bevat tweemaal twee 
zegels van 80 k. en het 
andere tweemaal twee van 
105 k. 

Europa 
Nogal wat Europazegels 
zijn jaarlijks in boekjes 
verkrijgbaar. Ook die van 
IJsland. Het gaat om twee 
op 24 mei verschenen 

De IJslandse 
boekjes met 

Europa-
zeqels 

€2 
STAMPS 
3x5Sc lx25c IxlOc 

post 
Stampai gumiithe 

Het Ierse automaatboekje met bloemenzegels. 
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Het Britse boekje met ook het portret von Arnold Machm 

zegels van 80 en 105 k. 
met afbeeldingen van 
emblemen. In de boelcjes 
bevinden zich tien zegels. 

Gletsjers m IJsland 
Ongeveer eentiende deel 
van de aarde is bedekt 
met gletsjers. Voor IJsland 

is het percentage zelfs 
II procent. Hier zijn de 
gletsjers grote ijskappen. 
Op 24 mei verscheen een 
serie postzegels waarop 
vijf van deze ijskappen 
staan afgebeeld. Daarbij 
ook de grootste van Eu
ropa, de Vatnajokull, met 
een oppervlakte van 8.100 
vierkante kilometer. Op 
sommige plaatsen is deze 
ijskap een kilometer dik! 
De vijf zegels - van 5, 60, 
80, i io en 300 k. - zitten 
ook in een door Joh. 
Enschedé vervaardigd 
prestigeboekje. 

Maleisië 
Mooie dames en lekker eten 
Charmante gastvrouwen 
en heerlijke gerechten 
zijn te vinden op de tien 
zegels van 30 cent in het 
op ig maart in Maleisië 
verschenen postzegel
boekje, dat als thema Visit 
Malaysia 2007 heeft. Het 
land is een smeltkroes 
van etnische groepen, 
wat ook gastronomisch 
gezien een grote verschei
denheid tot gevolg heeft. 

Malta 
Europa 2006 
Malta geeft zo af en toe 
boekjes uit zonder daar 
enige ruchtbaarheid aan 
te geven. Ook de site van 
Malta Post zwijgt ze dood. 
Het is de reden dat ik nu 
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Het nu pos opgemerkte Europo-
zeflelboekjc 2006 van Malta 

pas kan melden dat er 
vorig jaar op 9 mei een 
boekje met vijf Europaze
gels van 16 c. verscheen. 
Dus even een stukje 
integratie tussen al het 
padvindersgeweld. 

Montenegro 
Europa 
Een velletje met slechts 
twee zegels (van 0.60 
en 0.90 euro) bevat het 
Europazegelboekje van 
Montenegro. Uitgifteda
tum was 20 april. 

Nieuw-Zeeland 
Landschappen 
Op 9 mei kwam Nieuw-
Zeeland met een nieuwe 
serie permanente zegels. 
Twee waarden ervan zijn 
ook in boelqes verkrijg
baar. Het gaat om een 
boekje met tienmaal 50 c. 
(Lake Coleridge) en een met 
tienmaal $ i.- (Ran^itoto 
Island). 

Noorwegen 
Toeristenboekjes 
Mooi land, Noorwegen. 
Dat wordt nog eens be
vestigd door de zegels in 
de drie jaarlijks verschij
nende toeristenboekjes. 
Uitgiftedatum dit jaar was 
27 april. 

Een van de drie Noorse 
toeristenboekjes 

De drie boekjes bevatten 
vijfmaal twee A-zegels 
voor prioritypost. De 
toevoeging voor het ge-
bruiksdoel van de zegels 
is echter verschillend: 
Norge (7 k., voor binnen
landse post), Europa (9 k.) 
en Verden (ii k). 
Afgebeeld zijn skydiuers bij 
Voss, de oude polderweg 
bij Finse, oude gebouwen 
in R0ros, brug in Fredrik-
stad, loodshuis in Port0r 
en de haven van Reine in 
de Lofoten. Van het eerste 
boekje zijn er 1.5 miljoen 
vervaardigd; van de beide 
andere 500.000. 



Oekraïne 
Europa 
Het Europazegelboekje 
van Oekraïne verscheen 
op 28 april. Het bevat 
twee zegels: ihrso en 
3hr35. Thema is natuur
lijk de honderdste ver
jaardag van de scouting. 
Er zijn 30.000 boekjes 
vervaardigd. 

Rusland 
Nieuuie permanente luaarde 
in postzê elboekjes 
Sinds 12 maart heeft 
Rusland twee boekjes 
met permanente zegels 
van 6.50. Het ene boel<je 
bevat er tien en het andere 
twintig. 

Servië 
BadenPowell 
Het Europazegelboelqe 

van Servië is op 4 mei 
verschenen. Op drie 
van de zes zegels in het 
boekje staat een portret 
van de oprichter van de 
padvinderij: Lord Robert 
BadenPowell. De andere 
drie tonen het portret van 
Dr. Milos Popovic, de op
richter in het Koninkrijk 
Servië. Alle zegels hebben 
een nominale waarde van 
20 d. 

Singapore 
Vriendelijk 
Al tien jaar lang probeert 
Singapore haar inwoners 
vriendelijker te maken. 
Het tienjarig bestaan van 
deze Singapore Kindness 
Movement was voor de 
post aanleiding tot de 
uitgifte van een speciaal 
boekje met tien postze

InOMTR 
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Voorlopig ontwerp van de ZuidAmerika zegels van de Verenigde Naties 

gels met kindertekenin
gen. Het boelqe verscheen 
op 8 februari. De zegels 
zijn bestemd voor lo
kale post (=25 c) . In het 
boekje bevinden zich ook 
een aantal toepasselijke 
stickers. 

Verenigde Naties 
Werelderfdelen ZuidAmenka 
Jaarlijks besteedt de post
dienst van de Verenigde 
Naties aandacht aan één 
of meer prachtige plek
ken op deze aarde. Dit 
jaar worden delen van 
ZuidAmerika postaal ge
ëerd. De zes verschillende 
zegels tonen schildpad
den op de Galapagos
eilanden, Ecuador; de 
verzonken tempel in 
Tiwanaku, Bolivia; de 
watervallen van Iguagu, 
Brazilië; de beelden op 

Paaseiland, Chili; de 
Incastad Machu Picchu, 
Peru en de Grotten van de 
Handen, Argentinië. 
Zoals steeds worden er 
ook drie prestigeboek
jes uitgegeven: door de 
kantoren van New York, 
Geneve en Wenen. 

Zwitserland 
Pro Patno: historische routes 
De Zwitserse Pro Patrm
zegels schenken dit 
jaar (en komende jaren) 
aandacht aan oude ver
keersverbindingen. De 

routes in de cultuurland
schappen zijn dit jaar de 
Via Jakobi (85+40 c) , de 
Vittjura ((85+40 c) , de Via 
Gottardo (100+50 c.) en de 
Via Cook (100+50 c) . Twee 
van deze op 10 mei ver
schenen zegels zijn ook 
in een boekje verkrijg
baar. Het bevat zesmaal 
Via Jacobi en viermaal Via 
Cook. De prijs van het 
boelqe is, inclusief de 
aanmaakkosten, 14.00 f. 

Onder. Boekje en zegels van de 
ProPatriauitgijte uan ditjaar. 
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Eerstevluchts tempel 
Weer wordt in 2007 een 
eerstevluchtstempel 
gebruikt en wel op i juli 
a.s. Het gaat om een 
vlucht van Amsterdam 
naar Hartford (Verenigde 
Staten). TNTPost stelt ter 
gelegenheid hiervan een 
speciaal stempel ter be
schikking. Details over de 
vlucht zullen te zijner tijd 
in de rubriek Luchtpost
nieuws te vinden zijn. 

Beursstempels 
r Vorige maand schreef 
S ik in deze rubriek dat 
21 er geen nieuwe beurs
z stempels meer gebruikt 
= zullen worden. Enkele 
5: lezers schreven mij dat dit 
2 soms nog wel het geval 
< is. Wat ik bedoelde, zijn 
^ de beursstempels die 

~ r r ~ TNTPost zélf hanteerde. 
alk Een voorbeeld daarvan is 

het stempel Filateliebeurs 
Loosdrecht; dit stempel 
werd in 2007 niet meer 
gebruikt. In de plaats 
daarvan was in de stand 

van TNTPost wel een 
dagtekeningstempel 
Loosdrecht in gebruik. Een 
kleine troost is dat het 
gaat om een rubberstem
pel dat speciaal voor de 
beurs werd aangemaakt. 
Het bijzondere stempel 
Filatelistendag was wel 
in gebruik, maar dat 
stempel werd via de Bond 
aangevraagd. 

Leerdam 
De plaatselijke postze
gelvereniging in Leerdam 
(een afdeüng van de 
NVPV) heeft een stempel 
laten maken naar aanlei
ding van 600 jaar stadsrech
ten Leerdam. Dit stempel 
werd gebruikt op de stand 
van TNTPost die op 13 
april jl. in het gemeen
tehuis van Leerdam was 
ingericht. In die stand 
was ook het eerste rubbe
ren dagtekeningstempel 
in gebruik dat is afgeleid 
van het nieuwe model 
dagtekeningstempel met 
de diameter van 37 mil

limeter. Opvallend is dat 
het stempel afwijkingen 
vertoont ten opzichte van 
het 'echte' stempel. De 
verschillen zijn vooral 
waarneembaar in het 
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Leerdam 
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jaartal 2007. De cijfers 
00 zijn in het rubberen 
stempel (vorige kolom, 
boven) veel ronder dan in 
het zelfinktende stempel 
van het postkantoor (mid
den). Kijkt u maar eens of 
u de verschillen kunt ont
dekken. Ook ziet u een af
beelding van de rubberen 
stempel zelf (onder). In 
de verkoopstand was een 

envelop verkrijgbaar met 
een persoonlijke zegel en 
afdrukken van twee stem
pels (zie hierboven). 
De burgemeester van 
Leerdam, de heer V.J.H. 
Molkenboer, plaatste het 
eerste stempel zelf op een 
kaart die hij aan de oudste 
inwoner van Leerdam 
stuurde. Links op de foto 
(in peignoir) Ben Mol. 



Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnum
mer 2007 (verschijnt medio 
augustus 2007) moeten 
uiterlijl« op i juli 2007 in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen of per email (adres: 
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 telefoonnum
mer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no
taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang 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 
en voordrukalbumbladen. 't 
Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
Openingstijden: op zaterdag 
15/9 van II tot 17 uur en op 
zondag 16/9 van 10 tot 16 
uur. Informatie: H. Vogels, 
telefoon 0492-523864 of per 
email: j.uogcls29@chello.n! 
22 en 23 september: 
Almelo. Almelo 2007, 
jubileumtentoonstelling en 
postzegelbeurs ter gelegen
heid van het 75-jarig bestaan 
van de Postzegelclub Almelo. 
Dans- en Partycentrum Ei
kerbout, Sluiskade Zuid Zijde 
181. Ca. 200 kaders in Cate
gorie 3 en verder eenkader-, 
diematische- en jeugdinzen-

dingen. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: D. Grunwald, 
telefoon 0546-455969 
(email: d.3runu;ald(p)u;xs.nl) 
of B. Karsch, telefoon 0546-
861525 (b.karsch(a)hccnrt.nl). 
12,13 en 14 oktober: 
Leeuwarden. Filatelistisch 
evenement ter gelegenheid 
van het go-jarig bestaan van 
de Vereniging van Postze
gelverzamelaars Friesland. 
Sporthal Kalverdijkje. Expo
sitie, lezingen, jeugdboek, 
handel aanwezig. Openings
tijden: op vrijdag 12/10 van 13 
tot 18 uur, op zaterdag 13/10 
van 10 tot 17 uur en op zon
dag 14/10 van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: Frits Pietersma, 
telefoon 058-2161407 of 
Dick Faber, telefoon 058-
8443887. 
10 en II november: 
Amsterdam. Amsterdam 2007, 
postzegeltentoonstelling 
georganiseerd door de Dag 
van de Postzegel Amsterdam. 
Huygens College, 2e Con-
stantijn Huygensstraat 31. 
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 J.C.van der Bijl, 
telefoon 020-4974024 of bij 
de heer M.M. Kleij, email 
martinus6i(ä)hetn et.nl 
23, 24 en 25 november: 
Veldhoven. Kempenjïla 2007, 
tentoonstelling in de catego
rieën 2 en 3 ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan 
van de postzegelclub Groot 
Veldhoven. Sporthal Kempen 
Campus, Knegselseweg. In
zendingen in de categorieën 
I en 2, voordrukalbumklasse, 
catalogusverzamelingen, 
jeugd, propaganda. Ope
ningstijden: onbekend.In
formatie: mevr. H. Schalks, 
Zandhei 25, 5508 WS Veld
hoven, tel. 040-2536511, 
email j.enh.scholks@pianet,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, 
3931WN Woudenberg, tele
foon 033-2858424. Zie ook 
luuJiD.de-vIiê  ende-hollander.com 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
16 juni: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
48,13.30-17. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
17 juni: 
Kerkrade-Holz. Cathari-
nahoes, Lambertistraat 12, 
14-16.30. Telefoon 045-
5415088. 
21 juni: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 
23 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
25 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
de Bruïneweg 272,19.30-22. 
Telefoon 024-3974654. 
30 juni: 
Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, Talm-
astraat 9,10-16. Telefoon 
06-20111834. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Katwijk aan de Rijn. De 
Wiek, Fresiastraat 12,10-16. 
Telefoon 071-4027446. 
7 juli: 
Putten (Old). 'tVoorhuys, 
Voorthuizerstraat 14,10-16. 
Telefoon 033-2452484. 
8 juli: 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerwegi82b, 10-13. Telefoon 
077-35I7700-
19 augustus: 
Kerkrade-Holz. Cathari-
nahoes, Lambertistraat 12, 
14-16.30. Telefoon 045-
5415088. 

25 augustus: 
Bodegraven. Beurs ter 
promotie uan de Stichting 'De 
Postzegcluriend'. Rijngaarde, 
Rijngaarde i, 9.30-16.30. 
Telefoon 06-53260579. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Oldenzaal. De Boom, 
Bentheimerstraat43,10-16. 
Telefoon 0541-518026. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat i, 10-16. Telefoon 
038-4216493. 

26 augustus: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat46a, 10-16. 
Telefoon 020-6009922. 

I september: 
Breda. De Vlieren, Dr. 
Struyckenstraati65,10-16. 
Telefoon 033-4943265. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Pr. Julianastraat 8,10-
16. Telefoon 0547-363000. 

Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,13-16. Telefoon 
0162-432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 

8 september: 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-16.30. 
Telefoon 033-4943220. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
06-15224937. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54, 9-
13. Telefoon 0167-563887. 

9 september: 
Aarschot (België). Stads
feestzaal, Demervallei, 
9-17. Inlichtingen: J. Jadot, 
Spoorwegstraat 17, B-3200 
Aarschot (België). 
Echt. Sint Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-35I7700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 10-13. 

POSTZEGEL
VEILINGEN 
5 en 6 oktober: 
Malmö (Zweden). Postiljo-
nen, P.O. Box 537, SE-20125 
Malmö (Zweden), email 
stampauctions(g)postiljonen.se, 
website iDWW.postiljonen.com 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

21 juni: 
Zomerbomen; twee verschillen
de postzegels in velletje met 
10 postzegels van 44 cent. 
19 juli: 
Rode Kruis, postzegelvelletje 
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 identieke 
postzegels van 0.44 euro. 
26 juli: 
Europa (World Jamboree); 
velletje met in totaal tien 
postzegels in twee verschil
lende ontwerpen. De zegels 
hebben het priority-tarief 
voor Europese zendingen: 
0.72 euro. 
11 september: 
200 jaar Predikaat Koninklijk; 
velletje met i postzegel van 
6.45 euro. 

(onder voorbehoud) 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 

Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 uur; 
Op maandagen, op 25 
december en op i januari 
gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen 6 euro. 
65-plussers 5 euro. 
4- t/m i2-jarigen 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 post-
waarden te bestuderen. De 
eerstvolgende datum waarop 
u voor onderzoek terecht 
kunt in de collectie postwaar-
den is 7 september (onder 
voorbehoud). 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelens@muscom.nl of 
hudueen@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 (u;u;u;.nbju, 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheek-zegel 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 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibiiotheek@nbfu.or3). 

De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

427 
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BUITENUNDSE BIADEN 

Aandacht voor de aarde 
De afgelopen maanden 
is, als gevolg van nieuwe 
doemscenario's, de aan
dacht voor onze eigen 
aarde fors toegenomen. 
Dit blijkt ook uit enkele 
artikelen die de aarde tot 
onderwerp hebben. Zo 
schreef Roderich Seitz 
voor Die Briefmarke van 
februari jl. een beknopt, 
goed geïllustreerd verhaal 
(Bnefrnarken zeiden die 
Entstehung und den Bau 
der Erde) waarin hij het 
ontstaan van onze aarde 
beschrijft, de afkoeling 
daarna en de vorming van 
het supercontinent Pan
gea, de latere spütsing en 
het uiteendrijven van de 
continenten. Vervolgens 
staat hij stil bij een aantal 
in en uitwendige krach
ten (zoals water, ijs en 
wind) en hun invloed op 
het uiterlijk van de aarde 
(de vorming van verschil
lende landschaptypen, 
grotvorming, watervallen, 
etc). De aarde verandert, 
zoals we weten, nog 
voortdurend. Een voor
beeld is het ontstaan van 
het eiland Surtsey, in april 
1964, voor de zuidkust 
van IJsland. 

Nog tot en met 4 novem
ber 2007 is in Waidho
fen/Ybbs en St. Peter/Au 
(NederOostenrijk) een 
tentoonstelling te zien 
onder de titel 'Vuur en 
Aarde'. Er verscheen ook 
een postzegel over. 

De menselijke beschaving 
kon pas na het temmen 
van het vuur haar intrede 
doen. Ook de vernieti
gende uitwerking van vul
kanen, modderstromen 
en aardverschuivingen 

wordt in beeld gebracht. 
We kennen de toepas
sing van vuur in religies 
(als teken van God, 
boekverbrandingen en de 
dood op de brandstapel). 
De aarde wordt door 
de mens ook ten eigen 
nutte gebruikt; voor de 
productie van voedsel, 
kleding, werktuigen of als 
woongebied. Ons wacht 
wellicht een felle strijd 
om de steeds schaarser 
wordende grondstoffen. 
Zo zijn allerlei aspecten in 
beeld gebracht. Kortom: 
redenen te over voor ons 
om, door middel van een 
filatelistische Odyssee, 
weer eens aandacht te 
besteden aan de laatste 
strohalm van de mens
heid: onze aarde. 

Vaderlandse geschiedenis 
Wie zich (verder) wil 
verdiepen in onze vroege 
vaderlandse geschiede
nis, meer in het bijzonder 
de militaire zijde daarvan, 
raad ik aan kennis te ne
men van de twee artikelen 
die ik hierna zal beschrij
ven. De auteurs van deze 
bijdragen werken nauw 
samen op filatelistisch 
gebied. Over het resultaat 
daarvan zult u te zijner 
tijd meer bijzonderheden 
vernemen. 
Kees Adema bespreekt 
in The Collectors Club 
Philately (januari/februari 
2007) een episode uit de 
Oostenrijkse Succes
sieoorlog (17401748). 
Nadruk in deze aflevering 
(French jieldpostji'om Inva
ded Holland: 17471748) 
ligt op het optreden van 
de veldheer in Franse 
dienst Ulrich Friedrich 
Woldemar graaf von 
Lowenthal (17001755) 
en de Franse veldpost uit 
die jaren in de Zuide
lijke respectievelijk de 
Noordelijke Nederlanden. 
In 1747/48 werden onder 
andere ZeeuwsVlaan
deren. Bergen op Zoom 
en Maastricht door zijn 
troepen bezet. Zijn korps 
wordt doorgaans aange
duid met Corps de Louendal 
en Armee Louiendal. De 
veldpoststempels ervan 
zijn erg zeldzaam. Van 
het artikel volgen nog vijf 
afleveringen. 
Bert Goofers gaat in 
Nederland onder de loep 
(april 2007), een uitgave 
van de Arbeitsgemeinschajt 
Niederlande eV, in op Die 
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Voorbeelden uan Franse ucldpoststempels, boucn MoastricKt (1748) en 
Zutphen (11 december 1799) 

Postuerhaltnisse in nieder
ländisch Limburg wahrend 
der jranzosischen Besetzung 
17941815. 
Goofers is er goed in ge
slaagd de zeer complexe 
geografische situatie van 
1648 tot 1815 uiteen te 
zetten van het gebied, 
dat wij nu aanduiden 
met onze provincie 
Limburg. Ook op postaal 
gebied was het een ware 
lappendeken. Diverse 
autoriteiten of overheden 
maakten er vaak gelijktij
dig de dienst uit. Diverse 
poststempels worden ge
toond en de posttarieven 
worden toegelicht. Ook 
Goofers' verhaal wordt 
vervolgd. 

Frankrijk en de filatelie 
Het is goed van tijd tot 
tijd even stil te staan bij 
de stand van zaken van 
de filatelie in de ons 
omringende landen. Dit 
keer nemen we Frankrijk 
onder de loep. Aanlei
ding vormt de bericht
geving door A. Fillinger 
in Nouuelles de France in 
Journal Philatélique de 
Berne (nummer 04/07). 
De nieuwe president van 
de Franse Federatie van 
Postzegelverenigingen 
(kortweg FFAP), Ives 
Tardy, meldt dat het gros 
van zijn doelstellingen is 
gerealiseerd. En dat in de 
acht maanden, dat hij er 
de leiding heeft. Samen 
met zijn medewerkers is 
hij er onder meer in ge
slaagd het maandblad op 
tijd te doen verspreiden, 
het probleem van de ten
toonstellingskaders op te 

lossen, verhuizingen door 
te voeren en de huur met 
de helft te verminderen. 
Daarnaast wordt de site 
van de federatie zeer fre
quent bezocht. Hij heeft 
ook grootse plannen. Zo 
legt de federatie de laatste 
hand aan de uitgifte van 
een postzegelvel, onder 
het motto La Passion du 
Timbre. 
Zoals al tientallen jaren 
het geval is, zal ook dit 
jaar een bijzondere 
postzegel het licht zien 
ter gelegenheid van het 
Congres van de Federatie 
 het tachtigste in dit 
geval  in Poitiers. Deze 
postzegels zijn al vaak 
verkozen tot de mooiste 
uit de jaarseries. Tussen 
de Franse posterijen en de 
Federatie bestaat een uit
stekende samenwerking. 
Tenslotte zullen Duitse 
en Franse filatelisten van 
naam gaan samenwerken 
om een grote lacune weg 
te werken. Samen zullen 
zij een standaardgeschie
denis schrijven over de 
postgeschiedenis van de 
Elzas van 1870 tot heden. 
Het boeicwerk zal tien 
hoofdstukken omvatten. 
Onvolkomenheden op 

filatelistisch gebied zijn 
er ook: de in het ne
gende blok uit de reeks 
'Portretten van de streek, 
monumenten, kos
tuums en gastronomie' 
opgenomen afljeelding 
van 0.54 eurocent is niet 
de Ballon d'Alsace, maar de 
Grand Ballon. Frangoise 
Esslinger, directeur van 
Philaposte: 'Het schijnt, 
dat de bergen in de 
Vogezen rond zijn en dan 
kun je je gemakkelijk 
vergissen.' De fout wordt 
niet gecorrigeerd. 
Ook bi] de uitgifte van een 
herdenkingspostzegel 
voor de 300ste sterfdag 
van Frankrijks beroemd
ste vestingbouwkundige, 
maarschalk Vauban, 
werd een fout gemaakt. 
Men vergat zijn vesting
stad NeufBrisach op 
te nemen in de lijst van 
plaatsen waar speciale 
stempels te verkrijgen 
waren. Dezelfde stad is 
ook nog gejumeleerd 
met de Duitse stad aan 
de overzijde van de Rijn: 
Breisach am Rhein. De 
burgemeesters hebben 
daarop besloten zelf maar 
een feest te organiseren 
voor hun inwoners. 

Duitse bezettingszegels 
In de Deutsche Brief
markenRevue (nummer 
I en 3/2007) IS Gerhard 
Ludwig een uitgebreid 
verhaal begonnen over 
de (Duitse) Besetzungs
ausgaben van 1914/18 in 
het algemeen en over Die 
Landespost in Belgien in het 
bijzonder. Voor geïnte
resseerden somt hij een 
aantal bronnen op, om 
op die wijze geschiedenis 
en post met elkaar te ver
binden. In de veroverde 
gebieden, onder civiel 
bestuur, werden civiele 
postinstanties verant
woordelijk, terwijl in de 
door militaire bestuurde 
gebieden veldpostkanto
ren de overhand hadden. 
Ludwig toont aan dat 
die grenzen meermalen 
verschoven. De Duitse 
post in België trad op i 
oktober 1914 in werking. 



Op dat moment was de 
vesting Antwerpen nog 
in eigen hand. Zodra de 
Duitse postzegels met 
opdrukken verkrijgbaar 
waren, verzamelden zich 
lange rijen verzamelaars 
voor het postkantoor in 
BrusseKO. De Duitsers 
lieten niet na briefkaarten 
in omloop te brengen, 
die deze toeloop in beeld 
brengen. Duitse post
zegelhandelaren, waar 
bij onder anderen ene 
Heinrich Kohier, zenden 
hele pakketten met het 
verzoek een en ander van 
stempels te voorzien. De 
posterijen zijn daartoe 
niet bereid. Nu blijkt, 
dat er al voor de oorlog 
contacten bestonden met 
handelaren in Brussel 
en Verviers. Zij nemen 
die taak graag over. Ook 
Duitse militairen dragen 
hun steentje bij. Heel ge
zocht zijn ook postzegels 
met drukkersgegevens op 
de velrand, die op verzoek 
worden vervaardigd. Die 
duidt men aan met de 
naam Hausauftragsnum-

mern (HAN). Censuur-
stempels op poststukken 
zijn eerder regel dan 
uitzondering. 
Bredero zei het al: 'Het 
kan verkeren'. Dat zouden 
de Duitsers, vele afleverin
gen verder, ook consta
teren, als er Belgische 
postzegels verschijnen 
van de Belgische militaire 
bezetting van het Rijnland 
en in de Oostkantons 
Eupen en Malmédy. 
Kortom, voor liefhebbers 
is dit het verhaal van een 
postgeschiedenis die zeer 
de moeite waard is. 

G.A. GEERTS 

MEDERIANDSTAIIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Kijk uit voor namaak 
Komt u ook wel eens 
zegels tegen van Abcha-
zie, Bashkortosan en 
Tsjetsenie? Na het uiteen
vallen van de Sovjetunie 
kwamen er ineens veel 
nieuwe postzegellanden 
bij, maar er waren ook 
opstandige provincies 
die eigen zegels gingen 
uitgeven. De zegels van 
de hiervoor genoemde 
drie landen horen daarbij. 
Allerlei bedrijven storten 
zich op deze markt en 
drukten plakplaaties die 
niet als postzegels mogen 
worden beschouwd, in te
genstelling tot de oflBciele 
zegels van die nieuwe 
staten. De geldkloppers 
van vroeger (toen in de 
weer met 'zegels' van Na-
galand, StafFa en Dhufar, 
om maar iets te noemen) 
drukken nu hun eigen 
'zegels' van die landen -
die je dus links moet laten 
liggen. De officiële ('goe
de') zegels van die landen 
zijn doorgaans wat saai, 
terwijl de nepuitgiften 
groot en kleurig zijn, met 
populaire thema's: race
motoren (Tadzjikistan), 
schaken (Kyrgyzstan) en 
autosport (Turkmeni
stan) . Dit alles - dat zal 
duidelijk zijn - gebeurt 
om de portemonnee van 
vooral thematische verza
melaars lichter te maken. 
In het novembernummer 
2006 van De Loupe uit 
Leusden schrijft hoofdre
dacteur Edwin Muller een 
verhelderend verhaal over 
deze fantasie-uitgiften. 

Gemengd frankeren 
Jan Bakker schrijft in Sas-

senpepertjes (PV Zwolle) 
over de chaos bij het 
gemengd frankeren met 
Nederlandse postzegels 
uit de guldenstijd en 
de eurotijd (zie ook het 
artikel van Frans Hermse 
in Filatelie van mei jl.). 
Na de invoering van de 
eurozegels in 2002 kon je 
een gewone brief franke
ren met een postzegel van 
39 eurocent of met een 
van 85 cent. Dat is nog te 
overzien, maar er zijn nog 
allerlei postzegels uit de 
guldenstijd met andere 
frankeerwaarden en ook 
eurocentzegels kun je 
kopen in allerlei prijzen. 
TNTPost verhoogde het 
tarief voor een gewone 
brief onlangs met dertien 
procent tot 44 eurocent, 
omgerekend zijn dat 97 
oude centen. Jan is aan 
het plakken gegaan: hij 
begint met zegels van 70 
en 10 oude centen en hij 
voegt daar nog een zegel 
van 5 en een van 3 euro
cent aan toe. Hij geeft 
ook nog andere moge
lijkheden. Zou de post dit 
allemaal nog narekenen? 

De rolstoel 
Tot ongeveer 1950 waren 
rolstoelen eigenlijk gewo
ne huiskamerstoelen met 
daaronder wieltjes. De 
Amerikaanse ingenieur 
Harry Jennings ontwierp 
voor zijn invalide vriend 
Herbert Everest een 
inklapbare stoel. Hij ge
bruikte lichte materialen, 
waardoor het gewicht van 
een rolstoel van 41 naar 
23 kilo ging. Dat lezen we 
in de eerste aflevering van 
een artikelenreeks over 
de rolstoel. Het artikel 
staat in Oosterhouter 
Post (PV Oosterhout) 
en is geschreven door 
mevrouw A. van den 
Akker-van Venrooij; zij 
verzamelt zelf postzegels 
met en over rolstoelen. 
Ze licht dat toe: 'Al enige 
jaren ben ik daarmee be

zig omdat mijn man zich 
voortbeweegt in een rol
stoel.' Het valt op dat zij 
al heel wat postzegels met 
rolstoelen bezit en die 
gebruikt ze uiteraard bij 
haar verhaal. In dit eerste 
deel komen de geschie
denis van de rolstoel, 
beroemde rolstoelgebrui
kers en de rolstoelsport 
voor gehandicapten aan 
de orde. 

De familie '15.9.9.' 
Eenvoudig als we zijn 
dachten we dat Perfins 
(zegels met firmaperfora
ties) met dezelfde letters 
of afbeeldingen allemaal 
gelijk aan elkaar zijn. 
We werden uit de droom 
geholpen door de heer 
Boes, die in Perfinpost 
(nummer 80) de Italiaan
se perfin BCI (Banco Com-
merciale Italmna) behan
delt. De letter 'B' wordt 
gevormd door vijftien 
gaatjes, de 'C' en de 'I' 
door negen. Hij spreekt 
dan over type 15.9.9. Maar 
er zijn allerlei afwijkingen 
in het aantal gaatjes. Boes 
veronderstelt dat deze af
wijkingen zijn ontstaan in 
de gereedschapmakerij, 
die in opdracht van de Ita
liaanse PTT een serie per
forators heeft gemaakt, 
die later verdeeld zijn over 
verschillende postkanto
ren. Aan de verschillende 
perfins is te zien of ze 
aangebracht zijn in Pisa, 
Torino, Palermo, Verona 
of een andere plaats. 
De gebruikte perforators 
maken het mogelijk de 
Perfins te determineren. 
Mogelijk worden er nog 
meer kinderen gevonden, 
uit deJamilie 15.9.9. 

Problemen met Cérès 
Cérès is de Griekse godin 
van de landbouw, meer 
in het bijzonder de godin 
van het graan. In de fila
telie kennen we de Cérès-
zegels van Portugal, die 
de godin afbeelden met 
in haar rechterhand een 
sikkel en in haar linker 
een schoofje graan. Iberia 
(filatelistische contact
groep Spanje-Portugal) 
bevat een aardig artikel 
over deze emissie. Sinds 
de Eerste Wereldoorlog 
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loopt de kwaliteitvan de 
Portugese Cérès-zegels 
terug, wat te zien is aan 
inferieur papier en dito 
gom. Door slijtage en 
slecht onderhoud van 
de persen ontstonden 
zegels met een zwakke 
opdruk en fletse kleu
ren. Ook de tanding was 
onregelmatig. Kortom: 
misère, door geldgebrek, 
aldus Jaap van Gerwen en 
Frits van Beckum in hun 
artikel. Omstreeks 1926 
werden Cérès-herdrukken 
gemaakt in Londen. De 
betalingen aan drukker 
De la Rue vonden heel 
ongeregeld plaats; de 
Portugezen hadden een
voudigweg te weinig geld. 
Het resultaat was dat de 
drukker de zegels maar 
mondjesmaat afleverde. 
Vandaar dat van eind 1926 
tot eind 1929 maar liefst 
13 oplagen in beperkte 
hoeveelheden werden 
afgeleverd. Er was meer 
nodig, maar de Engelse 
zegels waren te duur. Dus 
werden er herdrukken 
gemaakt en opdrukken 
aangebracht met de ei
gen, gammele machines. 
Ook was er gebrek aan 
papier, zodat er allerlei 
soorten werden gebruikt; 
zorgen daarover maakten 
de Portugezen zich niet, 
zodat verzamelaars van 
Iberia nu aankijken tegen 
een onafzienbaar aantal 
variaties aan streepjes en 
clichéfouten. 

DAAN KOELEWIJN 
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De hofleverancier van de Nederlandse filatelist is en blijft TNT, 
een afsplitsing van KPN (Koninklijke PTT Nederland), het bedrijf 
dat voor de privatisering en de beursgang in 1994 kortweg PTT 
werd genoemd. Ook de meest zeldzame postzegels van ons land, 
die nu door onze leden veelal met een fotocertificaat erbij 
verhandeld worden, zijn daar ooit tegen de nominale waarde 
verkrijgbaar geweest Inmiddels heeft de jaarlijkse omzet van dit 
postbedrijf de tien miljard euro ruimschoots overschreden. 
Een bescheiden deel van de verleende diensten wordt nog met 
postzegels verrekend. En slechts een klein percentage van de 
verkochte postzegels verdwijnt in de collecties van filatelisten 
Toch hecht TNT grote waarde aan een goed contact met de 
verzamelaars. Een speciale afdeling houdt zich met dit onderwerp 
bezig. Onder de loep sprak met productmanager Arjan Jochems 
(43) over de nieuwste producten, het uitgiftebeleid, zelfklevers, 
het voortbestaan van de postzegel, de samenwerking met de 
NVPH én zijn eigen verzameling. 

'De verzamelaar is vrij, hij hoeft niet 
alles te kopen!' 
In gesprek met Arjan Jochems, productmanager 
filatelie bij TNT 

Gouda op een vrijdagmorgen. Het water van de Kattensingel 
schittert in de voorjaarszon. In een zorgvuldig gerestaureerd 
monumentenpand ontmoeten wij Arjan Jochems, die niet alleen 
op zijn werkplek aan de Haagse Prinses Beatrixlaan, maar ook 
regelmatig in zijn eigen woning resideert. Onder het genot van 
een kopje koffie vertelt hij over zijn omzwervingen, die hem 
uiteindelijk in de filatelie deden belanden. 

'Wij doen veel moeite om 
het verzamelen van 

postzegels te populariseren' 
'Ik ben geboren en opgegroeid in het Brabantse Best. Voor mijn 
studie kwam ik in Eindhoven terecht, waar ik zowel de hts als de 
heao doorliep. Met een technische en een economische opleiding 
kon ik alle kanten op. Na het vervullen van de dienstplicht, die 
mij leerde dat er in het leger nog veel voor verbetering vatbaar 
was, solliciteerde ik uit een soort idealisme bij het ministerie van 
defensie. Als controller was ik betrokken bij de aanschaf van 

'De postzegel zal in principe gewoon blijven bestaan ' 

diverse apparatuur Hoewel het een uitdaging is om te 
onderhandelen over de prijs van bijvoorbeeld een Leopard tank, 
miste ik het directe contact met de markt. De privatisering van de 
PTT had mijn aandacht getrokken. Die cultuuromslag wilde ik wel 
eens meemaken. Ik belandde op een financiële afdeling, die zich 
bezighield met subsidies en treasuries. Maar toen zich later een 
vacature voordeed op de afdeling waarde, logistiek en filatelie 
heb ik daarop gesolliciteerd. Als productmanager filatelie heb je 
een volledig en rechtstreeks contact met de markt, en dat vind ik 
toch de grootste uitdaging.' 

Diverse doelgroepen 
'Het doel van onze afdeling is om zoveel mogelijk rekening te 
houden met de wensen van postzegelverzamelaars en 
posiverzenders. De continuïteit is voor ons van het allergrootste 
belang. Ook doen wij veel moeite om het verzamelen van 
postzegels te promoten en te populariseren De samenvatting van 
de boodschap luidt: Het verzamelen van postzegels is gewoon 
leuk, en ongemerkt steek je er wat van op. Bij het ontwikkelen en 
verkopen van onze producten moeten wij rekening houden met 
drie verschillende groepen van postzegelliefhebbers. Enkele 

'Miljoen Nederlanders geïnteresseerd m postzegels' 
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tienduizenden filatelisten, waar ook veel van de lezers van dit 
blad toe horen, vormen samen de kleinste maar wel meest actieve 
groep. De filatelie vormt een belangrijk deel van hun leven Zij 
besteden relatief veel tijd aan de collectie en ook voor het leggen 
van sociale contacten speelt hun hobby een belangrijke rol. De 
tweede groep is die van de verzamelaars. Hiervan zijn er zo'n 
driehonderdduizend in ons land. Ze beoefenen de filatelie naast 
een aantal andere liefhebberijen en zijn duidelijk minder fanatiek. 
En dan is er de laatste groep van ongeveer een miljoen geïnteres
seerden. Vertegenwoordigers van deze groep kopen postzegels 
als het onderwerp, bijvoorbeeld in het verlengde van een andere 
hobby, interessant is.' 
Arjan Jochems toont een prestigeboekje met als onderwerp de 
voetbalclub Ajax, dat op het punt van verschijnen staat. 'Dit is 
typisch een product voor de laatste groep Het boekje zal gretig 
aftrek vinden onder de fans van Ajax. Zelf behoor ik ook tot de 
derde groep. Voor mijn werk bezoek ik regelmatig postzegel
evenementen en soms koop ik daar wat postzegels van 
vuurtorens. Vaak zijn dat prachtige bakens in het landschap. 

Deze prestigeboel<jes vinden gretig aftrek onder voetbalfans. 

Ik heb er inmiddels ruim tweehonderd en het plan is om ze ooit 
allemaal te gaan bezoeken. Je zou dan later, met behulp van 
eigengemaakte foto's en de postzegels, een prachtig album op 
kunnen zetten.' 

Uitgiftebeleid en zelfklevers 
'Het is logisch dat niet al onze producten alle groepen 
aanspreken Bovendien is de consument van postzegelproducten 
vrij, hij hoeft niet alles te kopen! En dat gebeurt ook niet, de 
meesten zijn heel goed in staat om hun eigen gebied zó af te 
bakenen, dat ze het optimale plezier aan hun hobby beleven ' 
De nogal eens gehoorde kritiek, dat er te veel postzegels worden 
uitgegeven, wordt door Jochems genuanceerd. 'Vergeleken met 
tien of twintig jaar geleden worden er wel meer nieuwe postzegels 
uitgegeven. Maar de laatste jaren is dit aantal stabiel en het 
bedrag wat er mee gemoeid is blijft meestal onder de vijftig euro. 
Als ik zie dat mijn zoon van elf en dochter van veertien bereid 
zijn om voor dit soort bedragen een computerspelletje te kopen, 
dan moet het, zeker voor de volwassen verzamelaar, voor zijn 
liefhebberij zijn op te brengen.' 
Omdat de aanval vaak de beste verdediging is, brengt hij het 
gesprek zelf op de zelfklevende zegels, die sinds een aantal 
jaren worden uitgegeven, en waarover in verzamelaars- en 
handelaarskringen de nodige commotie is ontstaan 'Ons beleid is 
er duidelijk op gericht om de verzamelaar op dit gebied tegemoet 

te komen. Daarom zal minstens de helft van alle uit te geven 
postzegels op de traditionele manier getand blijven Zelfklevende 
postzegels worden echter door 98 procent van de gebruikers 
geprefereerd, omdat ze makkelijk op de envelop zijn aan te 
brengen. Alleen al daarom is het onmogelijk om met de productie 
hiervan te stoppen. Maar, zoals eerder gezegd, de verzamelaar 
heeft zelf de volledige vrijheid om te beslissen of hij de zelfklevers 
al dan niet in zijn collectie opneemt.' 

Samen^verking en toekomst 
De samenwerking tussen TNT en de NVPH is gedurende de 
laatste jaren steeds beter geworden. Arjan Jochems. 'Met de 
Stichting Filatelie als derde partner worden regelmatig grote 
filatelistische evenementen georganiseerd Momenteel zijn wij 
druk bezig met de voorbereidingen voor Stamppassion 2008, 
een enorme NVPH postzegelshow, die in april van volgend jaar 
in de Brabanthallen van Den Bosch wordt gehouden. Met het 
bestuur van de NVPH willen we ook graag plannen ontwikkelen 
om naast nieuwe uitgiften ook gezamenlijk oudere zegels aan de 
man te gaan brengen. In het verleden heeft een gecombineerde 
wervingsactie voor nieuwe FDC abonnementen ook voor het 
nodige succes gezorgd.' 

Tenslotte komt de toekomst van de postzegel ter sprake. 
Jochems kan hier kort en duidelijk over zijn. 'Het gebruik zal 
verder verminderen, maar de postzegel zal in principe gewoon 
blijven bestaan.' Het laatste deel van deze mededeling zal voor 
veel filatelisten een hele geruststelling zijn. 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 070-347 38 49 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
24'o7. Wapenschild. 
Zonder waardeaanduiding 
in boekje van tien. Rood 
wapenschild. 
234'o7. Sint Joris. 
€ 0.86 (hartvormig te ma
ken). Roos. 

PP«^ 

5"5"'°7 Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
€ 0.54. Hand in scouting
groet op achtergrond tekst. 

i/tfscoïlisitw 0M€; 
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ANDORRA SPAANS 
234'07. Europa 2007, 
honderd jaar scouting. 
€ 0.58. Wereldbol, duiven en 
beeldmerk gelegenheid. 

2i5'o7. Cultureel erfgoed. 
€ 2.43. Stenen beelden: 
'Familia Jordano' van Rachid 
Khimoune. 

Principatd'Andorra 

Patrimon 

dino.2005 
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i Cultural 

; 2,43€ correus 
espanyols 

ARMENIË 
i23'07. Nieuwjaar en kerst. 
70 d. Versierde kerstboom 
tussen besneeuwde kerst
bomen. 
i23'o7. Armeense circusge
meenschap vijftig jaar. 
70 d. Gebouw en clownsge
zicht. 

i23'o7. Mathematisch in
stituut in Yerevan vijftig jaar. 
120 d. Beeld. 

i23'o7. Nationale kleding, 
V 
170, 230 d. Man en vrouw 
in kleding uit resp. Taron, 
Shirak. 

ringen (8*"7''' eeuw v.C), 
halssieraad (3''' eeuw v.C), 
oorringen (io'''ii''^ eeuw), 
bijbelomslag (1484), kelk 
(1623), mijter (1765), kan in 
vorm duif (1797), diadeem 
(ig**' eeuw), armband (20''" 
eeuw), wierool<vat (ig"*' 
eeuw). 
i33'o7. Honderdste 
geboortedag Artashes Sha
hinyan (19061978). 
230 d. Portret wiskundige. 

i3"3''°7 Gezamenlijke 
uitgifte met Iran. 
350 d. Blauwe moskee. 

i3'3"'°7' Nederzettingen 
Armenië, Stepanavan. 
i io , 120,170, 200 d. Resp. 
monument St. Shahumian, 
gedenkfontein, bruggetje 
naar Lorirots, berenrots. 

i23'07. Toegepaste kunst. 
Tienmaal 280 d. Oor

i33'07. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
(16061669). 
70, 70,170, 280, 350, 350 d. 
Resp. Pallas Athene, vrouw 
met waaier, zelfportret met 
Saskia, portret van Unona, 
portret oude man, portret 
jan Six. 

i3'3''°7 Tweehonderd
vijftigste geboortedag 
W.A. Mozart (17561791). 
70, 70,170, 280, 350, 350 d. 
Portretten, resp. op jonge 
leeftijd, met muziekschrift, 
met tekst, met snaarinstru
ment, op oudere leeftijd. 

jong. Ook velletje met vier ze
gels, op rand muziekschrift 
en beeld. 
i33'07. Flora en fauna, XII, 
abrikoos. 
Tienmaal 230 d. Tienmaal 
verschillende afbeelding 
Armeniaca vulgaris. 

AZERBEIDZJAN 
24'o7. Datum melding 
5/364, Europa 2007. 
54'07. Vriendschappelijke 
betrekkingen met Japan. 
I. m. Nationale vlaggen 
Azerbeidzjan en Japan met 
fabriek en landbouwma
chine. 

AZOREN 
9"5''o7 Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
€ o.61; velletje met tweemaal 
€ 0.61. Resp. scoutingdas; 
platte knoop, scouts voor 
tent. 

100 anos 
do Escuttsmu 
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BOSNIÉHERZEGOVINA 
io4'o7. Pasen. 
0.70 KM. Paasei. 
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BULGARIJE 
ly-^-'oj. Geschiedenis Bul
gaars theater. 
o.io, 0.55,1. L. Resp. Ivan 
Dimov (18971965), Sava 
Ognyanov (18761952), 
Krastyu Sarafov (18761952). 
254'07. Eerste kunstmaan 
vijftig jaar geleden. 
Blok I. L. Maan en wereldbol. 
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264'o7. Europa 2007, 
honderd jaar scouting. 
0.55,1.50 L. (in velletje met 
viermaal de twee zegels). 

Scouts, resp. bij kampvuur, 
bekijken kaart. Ook boekje. 

DENEMARKEN 
66'o7. Kunst. 
4.75, 8.25 kr. Resp. 'Hvilen

de vandringsmand' (reiziger) 
van Arne Haugen Sorensen 
(1932), 'Trionfale' (huizen) 
door Seppo Martinen (1930). 

66'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
4.75, 7.25 kr. Groep scouts 
resp. met rugzakken tussen 
bomen, bij maneschijn bij 
tent. 

DUITSLAND 
3'5''07' 'Hambacher Fest' 
(demonstratie Duitse eenheid 
en persvrijheid) honderdvijf
enzeventig jaar. 
€ 1.45. Schilderij 'Hamba
cher Fest op 27 mei 1832' 
door Böhn met ruïne kasteel 
Hambach. 

35'07. SlotMoyland 
(museum) in BedburgHau 
zevenhonderd jaar. 
€ 0.85. Slot en beelden 
(Groot paard door Erwin 
Heerich en Staande jonge
man door Roland Friede
richsen). 

35'o7. Slot Bellevue  r 
dentie Bondspresident. 
€ 0.55. Slot Bellevue. 



35'o7. Europa 2007, scou
ting honderd jaar. 
€ 0.45. Drie scouts in uni
form met rugzak. 

ESTLAND 
i94'07. Zomerbloemen uit 
de tuin. 
Velletje met viermaal 4.40 kr. 
(€ 0.28). Paeonia officinalis, 
Lilium lancifolium, Rosa 
ecae 'Golden Chersonese', 
Iris Latifolia. 

35'o7. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
20.50 kr. (€ 1.31). Twee 
scouts (jongen en meisje), 
op achtergrond twee scouts 
met rugzakken in omlijsting 
van touw (platte knoop) 
met beeldmerk en portretje 
Robert BadenPowell (1857
1941)
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FAERÖER 
ii6'o7. Tamme vogels, 
g., 20., 25. kr. Resp. haan 
met kippen, eenden, ganzen. 

ii6'c7. Bijbelvertalers. 
Velletje met driemaal 5.50 kr. 
JakubDahl(i878i944), 
Kristian Osvald Videro 
(19061991), Victor Danielsen 
(18941961). 

Finland (Laila Kinnunen 
igöi, Marion Rung 1962 en 
1973, Kirka Babitzin 1984, 
Katri Helena 1979 en 1993), 
beeldmerk festival en Finse 
vlag. 

9'5''07' Europa 2007, scou
ting honderd jaar. 
Tweemaal € 0.70. Drie 
meisjes bij winterkampvuur 
in Lapland, drie scouts in 
zeilboot. 

FRANKRIJK 
2i'o7. Voorafgestempelde 
zegels, orchidee. 
€ 0.31, 0.36, 0.43. Dezelfde 
afbeelding: Platanthera 
chlorantha. 
i64'07. Wereldkampioen
schap rugby in Frankrijk. 
€ 0.54. Rugbyers en 'Allez les 
petits'. 

304'07. Tuinen in Frank
rijk, Pare de la Tête d'Or in 
Lyon. 
Velletje met tweemaal € 2.11 
(doorlopend beeld). Bloemen 
en pergola, botanische kas
sen; op rand park met bloe
men, water, bomen, eenden, 
herten en hekken. 

95'o7. Openbaar vervoer, 
mondiaal congres UITP* in 
Helsinki. 
Viermaal i" KI in boekje. 
Lagevloer Sm4 stadstrein 
op station Helsinki, tram van 
lijn 10 bij halte Korppaan
mäki, metro op brug over 
Vartiol<yläbaai, Kamppiter
minal voor openbaar vervoer. 

304'o7. Natuur 2007, be
dreigde dieren in overzeese 
gebiedsdelen Frankrijk. 
€ 0.54, 0.54, 0.60, 0.86. 
Resp. Iguana delicatissima, 
Procyon minor, Panthera 
onca, Pterodroma baraui. 
Ook velletje met de vier ze
gels in doorlopend beeld. 

9"5"'°7' Tekenfiguur 
Moomin van Tove Jansson 
(19142001). 
Zesmaal i" KI in boekje. Lid 
familie Moomin, resp. plukt 
bloemen, bakt pannenkoe
ken, met schrijfmachine op 
rots in meer, springt van 
kei naar kei, drijft tussen 
waterbloemen, zit tussen 
bloemen. 

FINLAND 
95'o7. Eurovision songfes
tival in Helsinki. 
Velletje met viermaal € 0.70 
(onregelmatige vormen). 
Solozanger winnaars 2006 
mr. Lordi, restvan de band, 
eerdere deelnemers namens 

95'o7. Kathedraal van Tam
pere honderd jaar (architect 
Lars Sonck, 18701956). 
€ 0.70. Granieten muur 
van de kerk en stergewelf 
met fresco slang van Hugo 
Simberg (18731917). 

304'o7. Vakantie, variaties 
in blauw. 
Tienmaal 'Lettre 20 g' in 
boekje. Blauwe, resp. draden, 
vis, bessen, kleurstoffen, 
parasol, lucht met palm, 
deuren, ijsberg, bootjes, 
bloemen. 

GRIEKENLAND 
i23'07. Persoonlijke zegels. 

€ 0.52, 0.52, 0.52, 0.52, 0.52, 
0.65, 0.65 met aanhangsel 
voor persoonlijke afbeelding. 
Resp. gezichten, symbo
lische afbeelding mense
lijke betrekkingen, Artemis, 
wereldbol, aarde. Acropolis, 
Kore Phrassikleia. 

GROENLAND 
2i5'o7. Moderne kunst. 
3., 8.50,10.50 kr. Resp. 
hondenslee met elf honden 
van Jens Rosing, ijsbeer door 
AnneBirthe Hove, angstig 
gezicht en vliegtuigen van 
Linda Riber Sorensen. 

2i5'o7. Frankeerzegels 
pakketpost. 
Velletje met 25., 50., 
100. kr. Driemaal wapen
schild, op rand boten en 
vliegtuigen. 
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HONGARIJE 
io4'o7. Verdrag van Torda 
vierhonderdvijftig jaar (gods
dienstvrijheid), verdragvan 
Marosvasarhely driehonderd 
jaar (afscheiding Transsylva
nië van Huis Habsburg). 
210, 230 Ft. Resp. portret 
John Sigisraund met kerk 
Torda, portret Ferenc Rakoc
zi II met kasteel Marosva
sarhely en wapenschilden 
(Transsylvanié, Marosvasar
hely en Rakoczi). 
io4'o7. Voor de jeugd: boek 
'De jongens van de Palstraat' 
door Ferenc Molnar (1878
1952) honderd jaar. 
Velletje met viermaal 160 Ft. 
Portret Ferenc Molnar, 
tweemaal vechtscène met 
stokken (doorlopend beeld), 
certificaat voor Nemecsek 
(romanfiguur). 
274'o7. Tachtigste dag van 
de postzegel. 
62, 95 Ft.; blok500 Ft. Resp. 
St. Elisabeth (12071231) 
zorgt voor zieke en kasteel 
Bratislava, St. Elisabeth 
zorgt voor armen en kasteel 
Wartburg; St. Emeric van 
Hongarije (+10071031) in 
gebed, op rand St. Emeric 
wordt in grafkist gelegd 
met op achtergrond stad en 
kasteel Esztergom. 

ITALIË 
i34'07. Toerisme. 
Viermaal € 0.60. Brunico 
(stad, kasteel Vescovile en 
bergen), Gaeta (oude stad 
met kasteel Angioino op rots 
in zee), Massafra (middel
eeuws fort), Cattolica Eraclea 
(Grieks amfitheater, 4de 
eeuw V.C.). 

i44'07. Vijftigste sterfdag 
Giuseppe Tomasi di Lampe
dusa (18961957). 
€ 0.60. Schrijver met boek, 
Siciliaans tegelplateau en 
detail familiewapen. 

2i4'o7. Hoofdstad Rome. 
€ 0.60. Aquarel Forum 
Romanura. 

234'o7. Europa 2007, 
honderd jaar scouting. 
€ 0.60, 0.65. Scouts, resp. 
met kano's en pikhaken met 
vlag, bij kampvuur. Ook vel
letje met beide zegels. 

244'o7. Honderdste ge
boortedag Duccio Galimberti 
(19061944). 
€ 0.60. Galimberti houdt toe
spraak in Cuneo (2671943); 
afbeelding zie pagina 434. 



274''°7 Hogere school voor 
economie en financiën in 
Rome vijftig jaar. 
€ 2.80. Schoolgebouw met 
standbeelden. 
284'07. Filmstudio Cine
citta in Rome zeventig jaar. 
€ 0.65. Cameraman met 
camera en ingang studio. 

KROATIË 
i64'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
Tweemaal 3.50 kn. Beeld
merk scouting en duif, 
scoutingdas. 

I EUROPA 3.50 

ij / \ \ 
100 GOOiflA ̂ VieA,SWA 

234'07. Beroemde Kroaten. 
5., 7.20 kn. Resp. por
tret Andrija Mohorovicic 
(18571936, meteoroloog 
en geofysicus) en wereldbol 
en schematische doorsnede 
aarde, portret Duro Baglivi 
(16681707, medicus) en 
schema's met letters. 

LETLAND 
i44'07. Vuurtoren. 
0.67 Lvl. Vuurtoren en kaarqe 
'Papes Baka'. 
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284'o7. Europa 2007, 
honderd jaar scouting. 
0.85 Lvl. Kaart Europa, 
kompas, beeldmerk scouting 
en twee scouts. 

LIECHTENSTEIN 
46'o7. Betoverende ansicht
kaarten rond eeuwwisseling. 
0.85,1., 1.30 F. Resp. post
bode geeft brief aan meisje 
met hond (brievenpost), twee 
mannen dragen versierde 
baar met briefin ton (koe
rierspost), vogel met brief 
tussen bloemen (luchtpost). 

'.'. l'.'.V.'.'^ä l'.V.V.'.' I * 
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46'o7. Liechtenstein van 
bovenaf gezien, 
i.io, 1.80, 2.60 F. Resp. 
Nendeln aan voet bergketen 
Drie Gezusters, Malbun, ak
kerland met weg van Schaan 
naar Vaduz. 

ACKÄLAND 2.60 
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46'o7. De Rijn als inspi
ratiebron, werk van Johann 
Ludwig Bleuler (17921850). 
I., 1.30, 2.40 F. Resp. blik op 
kasteel en dorp Vaduz, Räti
kongebergte, samenkomst 
111 en Rijn. 

LUXEMBURG 
225'07. Honderdjarige 
steden. 
Viermaal € 0.50. Foto's van 
de stad, resp. Differdange, 
Dudelange, Bttelbruck, 
Rumelange. 

225'07. Europa 2007, 
honderd jaar scouting. 
€ 0.50, 0.70.Resp. kampvuur 
bij tentenkamp, wereldbol 
met scouts en platte knoop. 

■ ■ ■ « • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ I 

LUXEMBOURG 

225'o7. Plaatsen van cul
tuur. 
€ 0.50, 0.70,1.. Resp. man 
met gitaar: rockhal in Esch
Belval, silhouet gebouw: 
Museum voor moderne 
kunst 'Groothertog Jan' in 
LuxemburgKirchberg, foto 
cultureel centrum Neumün
ster abdij. 
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D,7D€ 
Mua«e d'Art Modarno 
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MACEDONIË 
282'o7. Inheemse vis. 
12, 36, 60,100,100 den.; 
blok 100 den. Cobitis var
darensis, Zingel balcanicus, 
Chondrostoma vardarense, 
Barbus macedonicus, Len
ciscus cephalus; Lenciscus 
cephalus. 

i43'07. Kubisme. 
36,100 den. Schilderij van 
resp. Borka Lazeski, Pablo 
Picasso (18811973). 

CMAKE&OHHIA/UU 

203'o7. Internationale dag 
Franse taal. 
12 den. Groep mensen en 
beeldmerk. 
g4'07. Kat. 
12 den. Poes met strik. 
9'5"'°7 Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
60,100,160; blok 160 den. 
Beeldmerk gelegenheid en 
resp. tentenkamp, scout 
en tent, vlag; vlag, op rand 
tenten. 

,00 fOÄMHt4 bl3eH»4l1unBO 
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MADEIRA 
i74'07. Zeedieren. 
€0.30,0.45, 0.61, 0.75; 
velleqe met viermaal € 0.61. 
Resp. Monachus monachus, 
Caretta caretta, Calonectris 
diomedea, Aphanopus carbo; 
Telmatactis cricoides, Cha
ronia lampas, Patella aspera, 
Sparisoma cretense. 

95'o7. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
€ 0.61; velletje met tweemaal 
€ 0.61. Resp. beeldmerk 
scouting; portret Robert 
BadenPowell (18571941), 
padvindershoed. 

MALTA 
i64'07. Fruit. 
Zestienmaal 8 c. (€ 0.19). 
Opuntia ficusindica, Vitis 
vinifera, Eriobotryajaponica, 
Morus nigra, Ficus carica, 
Citrus lemon, Pyrus commu
nis. Prunus salicina, Punica 
granatum, Lycopersicon 
esculentum, Citrullus vul
garis. Citrus sinensis, Oleo 
europaea. Prunus persica. 
Malus domestica. Cucumis 
melo. 
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284'07. Maltezer balkon
netjes. 
8, 22, 27, 29,46 c ; blok 51 c. 
(€ 0.19, 0.51, 0.63, o.6g, 1.07; 
i.ig). Verschillende balkons. 

MAN 
204'o7. Koninklijk Charter 
van Liverpool achthonderd 
jaar (in 1207 verleende Jan 
zonder Land Liverpool stads
rechten). 
31, 48, 54, 74, 80 p., £1. . 
Resp. Koning Jan zonder 
Land, kerken Liverpool, 
standbeeld en foto's oorlogs
helden, gebouw en vliegtuig, 
haven met gebouwen, stand
beeld en 'wall of fame'. 

io5'o7. Liverpool, achthon
derd jaar handel met eiland 
Man. 
Velletje met 25,40,80, 80 p. 
Resp. James Brown (zorgde 
voor democratische verkie
zing parlement Man), Joseph 
Cunningham (bracht jongens 
op kampeervakantie naar 
Man), Dalrymple Maitland 
(voorzitter Bank van Man, 
stoombootmaatschappij en 
spoorwegen Man), kapitein 
William Gill uit Ramsey 
(maakte Liverpool toeganke
lijk voor schepen tijdens alle 
getijden). 

MONACO 
45'07. Vijfentwintigste 
sterfdag Prinses Gracia 
(19291982). 
€ 0.85. Portret. 

wmmmmmmmmmmm 
MONACO 1 

4'5"'07 Eerste vlucht heli
kopter van Léger honderd 
jaar geleden. 
€ 1.15. Helikopter van Léger 
en moderne helikopter. 

»tWOTOT*«««V««OTI«M 

45'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
Tweemaal € 0.60 (door
lopend beeld). Scouts bij 
kampvuur, portret Robert 
BadenPowell (18571941). 

45'o7. TVfestival 2007. 
€ 2.go. Tekst. 

MONTENEGRO 
204'07. Europa 2007, 
honderd jaar scouting. 
€ 0.60,0.90. Omtrek kaart 
Montenegro en resp. beeld
merk, tent en kampvuur. 

NOORWEGEN 
274'o7. Honderdvijftigste 
geboortedag Theodor Ge
verin Kittelsen (18571914), 
illustrator. 
AEuropa, AVerden (9., 



II.- kr). Waterverf, resp. 
bloem met hooiwagen en 
twee menselijke figuren, 
twee menselijke dieren met 
Vogelnest en uitgekomen ei. 

27-4-'07. Porsgrunn twee
honderd jaar stadsrechten. 
A-Innland (7.- kr). Wapen
schild, schip 'Dione' uit 1881, 
douanekantoor en aardewer
ken parfumfles. 

^äJ^MW 

27-4-'07. Toerisme. 
Tweemaal A-Innland, 
tweemaal A-Europa, twee
maal A-Verden. Resp. twee 
mannen in vrije val boven 
Vossevangen, gezin met 
fietsen in bergland (1222 ra), 
houten huisjes in mijnstad 
Roros, brug en stadswal 
Fredrikstad, huis aan kust 
Porter, boot en huizen met 
bergen Reine. 

2-5-'o7. Zeeleven, makreel. 
II.- kr. Scomber scombrus. 

OEKRAÏNE 
6-4-'07. Frankeerzegels. 
N, K, I.- Hr. Resp. driear-
mige kandelaar, aardewerken 
stier, vaas. 
i2-4-'07. Ruimteonderzoek. 
Tweemaal 70 k. Lancering 
raket vanafzee, Leonid 
Kadeniuck (eerste astronaut 
Oekraïne). 
i4-4-'07. Frankeerzegels. 
3,10 k.. E, I.- Hr. Resp. paardje 
van stro, glazen vaas, inktpot 
met veer, tweelingpotje. 

28-4-'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 

2.50, 3.35 Hr. (samen
hangend). Resp. '100' met 
scoutingdas en beeldmerk, 
groep padvinders. 

OOSTENRIJK 
i8-5-'07. 'Samariterbund' 
(hulporganisatie) tachtig 
jaar. 
€ 0.55. Fresco met barm
hartige Samaritaan uit Fran
ciscaner klooster Schwaz in 
Tirool. 
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25-5-'07. Moderne kunst. 
Blok € I.-. Werk van Her
mann Nitsch (1938). 

^9"5"'°7- Formule I-Iegen-
den. 
Velletje met achtmaal € 0.55. 
Portret, racewagen en hand
tekening van resp. Phil Hill, 
Clay Regazonni, Gerhard 
Berger, Juan Manuel Fangio, 
John Surtees, Mika Häkki
nen, Graham Hill, Emerson 
Fittipaldi. 

3i-5-'o7. Serie spoorwegen, 
honderd jaar Mariazeller-
bahn. 
€ 0.55. Trein. 

i-6-'07. Mariazell achthon
derdvijftig jaar. 
€ 0.55. Pelgrimskerk Mari
azell. 

iÉÉMÉÉlÉ*IÉlÉ*MaÉMM 

POLEN 
30-3-'o7. De dag van m'n 
leven. 
Driemaal 1.35 Zl. Taart met 
kaarsjes, glas wijn met drui
ven en brood, trouwringen 
en roos. 

PORTUGAL 
^i'i''°7- Ondertekening 
Verdrag van Rome vijftig jaar 
geleden. 
€ 0.61. Vulpen, Europese vlag 
en'50'. 

i9-4-'07. Stuwdammen. 
€ 0.30; 0.30, 0.61, 0.75, 
I.-. Stuwdam van resp. 
Castelo do Bode; met de ri
vieren Aguieira, Valeira, Alto 
Lindoso, Castelo do Bode. 

9-5-'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
€ o.61; velletje met tweemaal 
€ 0.61. Resp. portret Robert 
Baden-Powell (1857-1941); 
kompas, scouts kijken op 
kaart. 

PORTUGAL ; 

30-5-'o7. Openbaar vervoer. 
€ 0.30, 0.45, 0.50, 0.61, 0.75. 
Resp. kar met ossen (1840), 
paardentram (1872), paar-
dentram (1873), elektrische 
tram nr.22 (1895), elektri
sche tram nr.283 (1901). 

ROEJMENIË 
i3-4-'07. Roemeens aarde
werk, I, boerenborden. 
0.70,1.-, 2.10, 2.20 NL. Bord 

uit resp. Oboga-Olt, Vama-
Satu Mare, Valea Izei-Mara-
mures, Fagaras-Brasov. 

Oboga - Olt , 

ROMANIA 

i9-4-'07. Roofvogels. 
0.50, 0.80,1.60, 2.50, 3.10; 
blok 4.70 NL. Resp. Accipiter 
nisus. Circus aeruginosus, 
Aquila pomarina, Buteo 
buteo, Athene noctua; Falco 
subbuteo. 

RUSLAND 
i2-4-'o7. VijflJg jaar ruim
tevaart. 
Velletje met 10.-, 20.-, 20.- r. 
Resp. eerste satelliet, S.P. 
Korolev (1907-1966), K.Je. 
Tsialkovsky (1857-1935). 

24-4-'07. Republiek Bashki
ria vierhonderdvijftig jaar bij 
Rusland. 
6.50 r. Mensen met wapen
schilden. 

ii-5-'07. Honderdvijfen-
zeventigste geboortedag 
P.R Chistjakov (1832-1919). 
Tweemaal 7.- r. Tweemaal 
portret schilder. 
i5-5-'07. Tweehonderd-
vijftigste geboortedag 
V.L. Borovikovsky (1757-
1825), schilder. 
Tweemaal 7.- r. Portret, twee 
musicerende dames. 

SERVIË 
20-ii-'o6. Kerst, I. 
16.50, 46.- Ndin. Resp. kerst
maaltijd, kerststukje. 

i-i2-'o6. Kerst, II. 
46.- Ndin. Kerstman met 
geschenken en rendierslee. 
ii-i2-'o6. Unicef* zestig jaar. 
16.50 Ndin. Twee meisjes. 

i3-i2-'o6. Belgrado tweehon
derd jaar bevrijd. 
16.50 Ndin. Schilderij 'Bevrij
ding Belgrado' door Djurdje 
Teodorovic (1907-1986). 

SLOWAKIJE 
i8-4-'o7. Natuurbehoud, 
honden. 
Tweemaal 31.- Sk. 'Slovensky 
kopov', 'Slovensky cuvac'. 

SLOVENSKO 

2-5-'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
18.- Sk. Beeldmerk, scouts 
met toorts, fietsen, kano en 
tenten. 

SPANJE 
2-4-'07. Flora en fauna. 
€ 0.30, 0.42. in boekjes. 
Resp. kanarie (Serinus cana-
ria), viooltje. 
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i34'o7. Culturele jeugdbe
weging 'iWovida Madrilena' 
vijfentwintig jaar. 
Blok € 0.30. Tekst, op rand 
boom en dier. 
i64'o7. Postzegeltentoon
stelling 2007, Palma de 
Mallorca. 
Blok € 2.43. Paleis Almudai
na en kathedraal Mallorca, 
op rand blik op stad Palma. 

234'o7. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
€ 0.58. Beeldmerk gelegen
heid, wereldbol en duiven. 

264'o7. Architectuur. 
€ 0.30, 0.39, 0.42, 0.58, 0.78, 
2.49. Resp. kapel van Vallea
ceron in Almadenejos, huis 
'El Capricho' in Comillas, 
markt van Santa Caterina, 
Bizkaiabrug in Las Arenas, 
terminal T4 van Barajaslucht
haven in Madrid, 'Casa Lis' 
(nu museum) in Salamanca. 

t ESPANA°=^ 
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Aeropuerto MadridBarajas 

284'o7. Postzegeltentoon
stelling voor de jeugd in 
Calahorra. 
€ 0.30. Blik op Calahorra, 
hoofdstad van Rioja Baja. 

75'o7. Dag postzegel, 
Spaanse filatelistische vereni
gingen. 
€ 0.30. Poppetjes kijken naar 
postzegel. 

')ana 0,30€ 

B AMdacioiilaiiio 
FlatMk» EspaAol 

95'o7. Gedicht 'Cantar de 
Mio Cid' achthonderd jaar 
geleden opgeschreven. 
€ 0.30. Hand met ganzenveer 
en eerste vers gedicht. 

espA.Aä. 

i25'o7. Organieke wet op 
rekenkamer vijfentwintig 
jaar. 
€ 0.30. Voorgevel Rekenka
mer. 
i65'07. Burgerwaarden. 
€ 0.30, 0.3g, 0.58, 0.78. 
Resp. poppetje (voor inte
gratie, tegen racisme), groep 
mensen en boek (tegen 
geweld op school), twee 
mensen (orgaandonatie), 
twee helften pop (gelijkheid 
seksen). 
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CoRneos 
Espana 0,78 € 

TSJECHIË 
g5'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
II. Kc. Scout met touw en 
scout met gitaar in tenten
kamp. 

95'o7. Bloemen. 
I., 23. Kc. Resp. cyclaam, 
geranium. 

TURKIJE 
i26'o6. Geothermische 
bronnen. 
0.60, 0.70 NTL. Resp. berg
landschap met geothermi
sche bronnen, schoorstenen. 

262'o7. Officiële zegels, 
o.10, 0.50, 0.60,1., 4. NTL. 
Portretten. 
i53'07. Vliegtuigen. 
0.60, 0.70, 0.70 NTL. 
303'07. Anatolia bescha
ving'Hittites'. 
Viermaal 0.60 NTL. 
54'o7. Derde bijeenkomst 
postadministraties ECO 
(Economie Cooperation 
Organization). 
0.60 NTL. 
i44'07. Stad Tekirdag 
zeshonderdvijftig jaar. 
0.60 NTL. Parade. 

TÜBtóYECUMHURIYEn 
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WITRUSLAND 
45'o7. Europa 2007, scou
ting honderd jaar. 
500, i.ooo r. Beeldmerk en 
'100' met resp. knoop, ver
sierd beeldmerk. Ook boekje. 

ZWEDEN 
io5'o7. Vissersgeluk. 
Viermaal brev inrikes in 
boekje; brev inrikes (rolze
gel). Kinderen, resp. jongen 
met schepnet op steiger, 
meisje zoent vis, twee meis
jes met vissen, twee jongens 
met vis aan hengel; jongetje 
vist met stok in emmer. 

io5'07. Carolus Linnaeus 
(17071778), flora. 
Velletje met tweemaal 11. kr. 
Bananenplant (Musa paradi
siaca), Amerikaans voetblad 
(Popphyllum peltatum); op 
rand meer planten. 

J ■OVERIGE I t n SVERICE I I « 

io5'07. Frankeerzegel, 
koningin Silvia. 
II. kr. Portret. 
io5'o7. Zomerlandschap. 
Viermaal 11. kr. (samenhan
gend). Golvende akkers met 
bloeiend koolzaad, hooiland, 
eland in bos, bosmeertje 
met eend in nationaal park 
Muddus. 

§VERIGE_a.5R . 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
22ii'o6. Tas voor buskruit. 
15., 20. Dh. Twee verschil
lende tassen uit 19''= eeuw. 

f\j^\ 

20,00 HJolj/l 'Vijl» 

ARGENTINIË 
io3'07. Landschappen en 
wijnen. 
Driemaal $ 0.75, 3.25 
in boekjes. Resp. Pinot 
Noirdruiven, fles Neuquén 
Pinot Noir; hand plukt tros 
Torrontés Riojanodruiven, 
fles La Rioja; hand met tros 
Syrahdruiven, fles Cata
marca Syrah. 

3i3'07. talklandoorlog 
vijfentwintig jaar geleden. 
Vijfmaal 75 c. Zegelopze
gel: luchtpost Yvert 93 met 
afsterapeling Falklandeilan
den, gevechtsvliegtuig 'lAI 
Dagger MultiRole Fighter', 
marineschip 'General 
Belgrano', veteraan met 
medailles, medaille voor alle 
veteranen. 

i44'o7. Vakbond medewer
kers post en telecommunica
tie vijftig jaar. 
75 c. Schilderij van José Mur
cia (1964) met medewerkers 
post en postbode. 
2i4'o7. Argentijnse zuid
pool. 
$ 4.; velletje met achtmaal 
75 c. Resp. zuidpool en ijs
breker A.R.A. Almirante Iri
zar; Phalacrocorax atriceps, 
Leptonichotes weddellii. 
Sterna vittata. Sterna vittata, 
Pygoscelis adeliae, Chionis 
alba, Pygoscelis papua, 
Pygoscelis papua. 

ASCENSION 
233'07. WWF* dwergkei
zersvis. 
35,40, 50 p., £1.25. 
Pandabeeldmerk WWF en 
verschillende afljeeldingen 
Centropyge resplendens. 

wvOTp̂ mnpiww 

BAHAMAS 
i809'o7. Gouverneurgene
raal jeugdprijs twintig jaar. 
15, 25, 50, 5o 70 c. Beeld
merk prijs met schelp en 
jongeren, resp. bouwen brug 
(dienstverlening), schilderen 
(vaardigheden), in kano 
(sport), lopen met rugzak 
(avontuurlijke tocht), beeld
merk prijs. 

BARBADOS 
i55'o7. Joods synagoge 
museum. 
5,10, c , $ 1.40, 2.50. 
Resp. interieur synagoge, 
museumgebouw, chanuka, 
glasinloodraam. 

SI .40 

O s 

BELIZE 
i65'o7. Plaatselijke kun
stenaars. 
25,30, 60,75 c, $2., 3.. 
Resp. beeld mannenhoofd 



(Sleeping Giant, i960, 
George Gabb), marktscène 
(198g, Louis Belisle), bandje 
(Original Turde Shell Band, 
1992, Pen Cayetano), jongen 
en meisje in roeiboot (Have 
some coconut water, 1981, 
Benjamin Nicholas), beeld 
(zonder titel, 1970, Reuben 
Miguel), muurschildering 
stadhuis Corozal (1900, 
Manuel Villamor). 

BERMUDA 
i7-5-'07. Driemaster 'Spirit 
ofBermuda'. 
10, 35, 70, 85 c, $ 1.10,1.25. 
Resp. bouw schip, vijfmaal 
'Spirit ofBermuda' onder 
zeil. 

2i-6-'o7. Jamestown (Virgi
nia) vierhonderd jaar. 
35 c , $ 1.10. Tweemaal 
(verschillend): tweemaster 
in baai. 

BOTSWANA 
i3"3"'o7- Datum melding 
5/369, ijsvogels. 

BRAZILIË 
2i-4-'o7. Mercosur*, natio
nale architectuur. 
1° Porte Carta Coraercial. JK 
brug (Juscelino Kubitschek, 
voormalig president Brazilië) 
over Paronoameer en beeld
merk Mercosur. 

23-4-'07. Honderd jaar 
scouting. 
R$ 2.-. Beeldmerk gele
genheid en portret Robert 
Baden-Powell (1857-1941). 

CANADA 
3-4-'o7. Universiteit van 
Saskatchewan. 
52 c. Gebouw en wapen
schild. 

WHMHMMMMMMMMMM 

3-5-'07. Ottawa honderdvijf
tig jaar hoofdstad. 
52 c. in boekje van acht; 
velletje met 52 c , $ 1.55. 
Driemaal dezelfde afbeel
ding: parlementsgebouwen 
nu en roeiwedstrijd houthak
kers naar een tekening van 
G.H. Andrews uit i860. 

g-5-'07. Koninklijk Instituut 
voor Architectuur Canada 
honderd jaar. 
Viermaal 52 c. in velletje van 
acht met acht aanhangsels. 
Universiteit Lethbridge (1971, 
van Arthur Erickson), kerk 
St. Mary (1969, van Douglas 
Cardinal), Wetenschap
centrum Ontario (1969, 
van Raymond Moriyama), 
National Gallery (1988, van 
Moshe Safdie); op aanhang
sels plattegronden gebouwen 
en portretten architecten. 

Lyim 
22-6-'o7. Tweehonderdvijf-
tigste geboortedag kapitein 
George Vancouver (1757-
1798). 
$ 1.55 m velletje van een en 
velletje van acht. Handte
kening en rug marine-of
ficier en ontdekkings
reiziger uit Engeland gaf 
Vancouver Island zijn naam 
(Vancouver=Van Coever: van 
Coevorden in Drenthe). 

26-6-'o7. Wereldkampioen
schap voetbal jeugd onder 
twintig in Canada. 
52 c. Canadese voetballers en 
voetbal. 

CENTRAALAFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
3-3-'04. Olympische Spelen 
in Athene. 
Velletje met viermaal 3.000 F. 
In goud- en in zilverkleur: 
tennisser, tafeltennisser. Alle 
zegels ook in blokvorm. 
3-3-'04. Wereldkampioen
schap voetbal in Duitsland. 

160, 390,485, 605,815 F. 
Speler in resp. roodwitte, 
groene, witte, blauwe, rode 
kleding. 
io-4-'o5. Vijftig jaar Europa
zegels. 
5, 20,100,150, 300, 390, 
465, 485, 515, 750, 800, 
1.500 F. Europazegel uit 
resp. Nederland, Italië, 
San Marino, Griekenland, 
Italië, Italië, Liechtenstein, 
Duitsland, Spanje, Finland, 
Italië, België. 
2005-2006. Frankeerzegels. 
5,10,15, 20, 40, 50, 65, 
100,150, 280, 300, 390, 
485, 515 F. Francois Bozizë 
Yangouvonda (1946), officier, 
politicus en president. 

CHILI 
io-4-'o7. Tachtig jaar 'Cara-
bineros de Chili'. 
Tweemaal $ 250. Twee po
litieagenten en besneeuwde 
bergen, politie te paard en 
gezin in straat. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i2-4-'07. Bruggen, I. 
NT$5.-, 5.-, 12.-, 15.-. Resp. 
Kanjin-brug in Taoyuan 
(2002), Fusing-brug (1966), 
tweede MacArthur-brug 
(1995) in Taipei, Dajhih-brug 
in Taipei (2003). 

25-4-'o7. Serie leuke dieren, 
kleine panda (Ailurus 
fulgens). 
NT$ 5.-, 5.-, 10.-, 10.-; blok 
12.-. Kleine panda, resp. 
etend, slapend, spelend, 
krabbend; met z'n tweeën 
door bos. 

24-5-'07. Boeddhistische 
architectuur. 
Viermaal NT$ 5.-. Gebouwen 
Dharma Drumgebergte, 
Chung Tai Chan klooster, 
Fo Guang Shan klooster, Tzu 
Chi stichting. 
28-5-'07. Wenszegels, 
bloemen. 
Tienmaal NT$ 3.50, tienmaal 
NT$ 5.- met aanhangsels 
voor persoonlijke afbeelding. 
Waardes met dezelfde af
beeldingen en verschillende 
achtergrondkleur: dahlia, 
iris, clematis, bloesem tung-
boom, roos, zonnebloem, 
paradijsvogelbloem, Oost-
Indische lotus, madeliefje, 
ballonbloem. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
io-3-'o7. Mannenrollen bij 
Opera Peking. 
0.80, vijfmaal 1.20 y. Resp. 
'LinXiangru', 'SongShijie', 
'Zhou Yu', 'XuXian', 'Gao 
Chong', 'RenTanghui'. 
20-3-'o7. Postspaarbank 
China. 
1.20 y. Tekening man op 
paard. 
26-3-'o7. Werk van schilder 
Li Keran (1907-1989). 
Zesmaal 1.20 y. Waterval 
onder pijnbomen. Duizend 
bergen worden rood. Kijken 
naar een schilderij. Vrijlaten 
kraanvogel. Grazende kudde, 
Regen in Jiangnan. 
8-4-'o7. Tuinen Yangzhou. 
Driemaal 1.20 y. Tuinen met 
paviljoen, resp. He, Ge, Xu. 
i3-4-'07. Draken- en 
leeuwendans, gezamenlijke 
uitgifte met Indonesië. 
Tweemaal 1.20 y. Draken-
dans, leeuwendans. 
29-4-'o7. Koninklijke graf
tomben uit Qing-dynastie 
(1644-1912). 
Driemaal 1.20 y. Tombes, 
resp. Zhao, Xiao, Tai. 

CONGO (KINSHASA) 
io-i-'o5. Schakers, II. 
Viermaal 1.800 F. In goud- en 
in zilverkleur: Viswanathan 
Anand (1969), Wladimir 
Kramnik (1975). Alle zegels 
ook in blokvorm. 

DJIBOUTI 
8-6-'o5. Wereldkampioen
schap voetbal 2006 in 
Duitsland. 
100 F. Wereldbeker, wereld
bol en twee voetballers. 
6-ii-'o6. Haven van Doraleh. 
120 f Olie-industrie en 
tanker. 

6-ii-'o6. Top Comesa* in 
Djibouti. 
150 F. Beeldmerk. 

EGYPTE 
5-ii-'o6. Chinees-Afrikaanse 
top. 
Tweemaal £ 1.50. Chinees 
masker, Afrikaans masker. 
25-i-'o7. Dag van de pohtie. 
30 P.; blok£1.50. Hetzelfde 
ontwerp: president Hosni 
Mubarak, gebouwen, beeld
merk en vlag. 

EL SALVADOR 
26-3-'o7. Zesde volkstelling, 
2007. 
$ o.oi. Don Censo: vogel met 
potlood en papier. 

FIJI 
20-3-'o7. Traditionele 
huizen. 
20, 65 c , $ i.io, 3.-. Resp. 
kusthuis in Vale, woonhuis 
binnenland Were, tempel op 
terp Navatanitawake, houten 
huis in Vale Kubulolo. 

FILIPIJNEN 
7-7-'o6. Zestig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Groot-Brittannië. 
26.- P. Zeilschip (eerder 
uitgegeven) met overdruk 
'60 jaar betrekkingen 
1946-2006'. 
7-7-'o6. Honderd jaar 
katholieke hulporganisatie 
'Ridder van Columbus' op 
de Filipijnen. 
7.- P. Gezin voor kerk, 
beeldmerk en hoofd voor
zitter George J. Willmann 
(1897-1978). 
io-7-'o6. Ortigas & Co. 
Vijfenzeventig jaar. 
7.-, 26.- P. Resp. kaart, 
gebouw. 
i6-7-'o6. Ozamis-fort 
tweehonderdvijftig jaar. 
7.-P. Fort. 
23-7-'o6. Vijftig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Japan. 
7.-, 20.- P. Portretje José 
Rizal (1861-1896), arts, 
schrijver en vrijheids
strijder met berg, resp. 
Fujiyama (3776 m), Mayon 
(2462 m). 
i5-8-'c6. Filatelistische 
vereniging in stad Quezon 
tien jaar. 
7.- P. Bloemen. 
i6-8-'o6. Amwsali bank 
van lening. 
Tweemaal 7.- P. Beeldmerk 
en resp. mensen, gebouw. 
29-g-'o6. Katten. 
Viermaal 7.- P.; vel
letje met viermaal 7.- P. 
Resp. Himalayan, Maine 
coon, Siamees, Pers; Ja
panse bobtail, lapjeskat, 
Egyptische Mau, Abessijn. 
ig-io-'o6. Maand van de 
Verenigde Naties. 
7.-, 26.- P. Beeldmerk en 
'Verzetje tegen armoede'. 
6-ii-'o6. Postadministratie 
Filipijnen 108 jaar. 
Tweemaal 7.- P. (samen
hangend). Hoofdpostkan
toor, resp. in 1898, heden. 
io-ii-'o6. Frankeerzegels. 
3.-, 10.- P. Verschillende 
vlinders. 
i5-ii-'o6. Nationale maand 
postzegels verzamelen, 
schilderijen. 
Viermaal 7.- P.; blok 26.- P. 
Moeder en kind, water
meloen, sinaasappels, vis 
en fruit; bloemen. 
23-ii-'o6. Bedwinging 
Mount Everest door 
Filipino's. 
7.-, 20.- 26.- P. Verschil
lende scènes beklimming; 
ook velletje met de drie 
zegels. 
Afbeelding: zie pagina 438. 



431 

24-ii-'o6. Kerst. 
7.-, 20.-, 24.-, 26.- P. Ver
schillende kerken bij nacht. 

MilJUUUULU-mt^ 

8-i2-'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
7.-, 20.- P. Twee verschil
lende gedecoreerde varkens; 
ook velletje met tweemaal de 
twee zegels. 
i4-i2-'o6. Frankeerzegels. 
7.-, 10.- P. Verschillende vlin
ders (met blauwe strip). 
i5-i2-'o6. Fruit. 
Viermaal 7.- P.; velletje 
met viermaal 7.- P. Resp. 
watermeloen, mango, boeah 
nona, pompelmoes; brood
vrucht, loquats, kokosnoot, 
bananen. 
i8-i2-'o6. Honderdvijftigste 
geboortedag Graciano Lopez 
Jaena (1856-1896). 
7.- P. Portret spreker en 
journalist vrijheidsbeweging 
en krant Solidaridad. 
2i-i2-'o6. Frankeerzegels. 
20.-, 24.-, 26.- P. Verschil
lende vlinders (met blauwe 
strip). 
27-i2-'o6. Frankeerzegels. 
2.-, 3.-, 4.-, 9.-, 10.-P. 
Verschillende vlinders (met 
blauwe strip). 
29-i2-'o6. Frankeerzegels. 
30.-, 100.- P. Verschillende 
vlinders (met blauwe strip). 
i8-i-'07. Universiteit Centro 
Escolar honderd jaar. 
7.-P. Gebouw. 
i9-i-'07. Dovenschool Fili-
pijnen honderd jaar. 
7.- P. Gebouw. 

GAMBIA 
i5-2-'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
20.- D. Bronzen vat in vorm 
varken (1176-1122V.C.). 
i5-2-'o7. Scouting honderd 
jaar. 
30.-D.; blok 65.-D. Het
zelfde ontwerp: beeldmerk 
scouting, duif van wereld
jamboree, knoop in touw. 

GHANA 
22-i-'o7. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Velletje met viermaal 9.000; 
blok 20.000 Cs. Actrice in 
verschillende rollen. 

GUATEMALA 
23-i-'o7. Jaar van transpa
rantie, rekenkamer. 
0.20, 6.50 Q. Resp. hand met 
bol, vergrootglas boven 'eer
lijkheid' en vingerafdruk. 

HONGKONG 
3-5-'o7. Landschap China, 
VI, Stenenwoud in Kunming. 
Blok $ 10.-. Rotsformatie, op 
rand meer rotsen. 

'' Ti..„.-^-i' 

22-5-'o7. Chinese vecht
kunst. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-. Vier 
verschillende vechtsporten 
met kalligrafische titels. Ook 
velletje met de vier zegels. 

INDIA 
30-3-'o7. Mehboob Khan 
(1906-1964). 
5.- R. Portret filmregisseur 
en -producent. 

6-4-'o7. Dr. R.M. Alagappa 
Chettiar (1909-1957). 
5.- R. Portret zakenman, 
leraar en filantroop. 

INDONESIË 
3-io-'o6. Idul Fitri (einde 
ramadan). 
Velletje met achtmaal 
1.500 Rp. Zittende man, 
drummer, twee vrouwen, 
man en vrouw bidden, 
moskee, bus, geometrisch 
ontwerp, riksja. 

5-ii-'o6. Flora en fauna. 
Velletje met viermaal 
1.500 Rp. Licuala arbuscula, 
Livistona mamberamoensis, 
Melipotes carlae, Amblyornis 
flavifrons. 
30-ii-'o6. Nationale postze
geltentoonstelling Bandung 
2006, flora en fauna. 
Velletje met tweemaal 
2.500 Rp. Panthera pardus, 
Bouea macrophylla. 
23-i2-'o6. Kunstnijverheid. 

Tweemaal 1.500 Rp. (samen
hangend). Verpakkingen 
scène op Bali, mand en scène 
op Oost-Kalimantan. 

ISRAËL 
i7-4-'o7. Gedenkdag 2007. 
NIS. 1.50. Monument voor 
gevallenen Givati Brigade. 

ij-^-'oy. Nieuwbouw steden. 
NIS. 2.50, 3.30, 7.30. Resp. 
Migdal Ha'emek in noorden, 
Akiva in midden, Sderot in 
zuiden Israël. 

Bi 
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i7-4-'07. Wijk Neve-Tzedek 
in Tel Aviv honderdtwintig 
jaar. 
Velletje met NIS. 2.20, 
3.30, 5.80. Resp. stichters 
(A. Chelouche, S. Rokah, 
H. Amzalak en Z. Barnett), 
blik op Neve-Tzedek (met 
meisjesschool, Chelouche-
brug, Herzlstraat en gym
nasia), intellectuelen (Rav 
Hacohen Kook, S.Y. Agnon, 
D. Shimoni, A. Ziskind Rabi-
nowitz, Azar, Y.H. Brenner, 
D. Baron). 
i7-4-'07. Honderd jaar 
scouting. 
NIS. 2.50. Beeldmerk en 
groep padvinders. 

JAPAN 
23-i-'o7. Japans programma 
poolonderzoek vijfiig jaar. 
Tienmaal 80 yen; velletje met 
tienmaal 80 yen (doorlopend 
beeld). Observatieschip 
Fuji, vliegtuig, tweemaal 
keizerspinguïn (Aptenodytes 
forsteri), schip Soya met 
adéliepinguïn (Pygoscelis 
adeliae), adéliepinguins, sle
dehond Jiro, sledehond Taro, 
expeditielid en schip Shirase, 
sneeuwvoertuig; (vijf zegels 
rond:) sneeuwvoertuig, 
vliegtuig, schip Soya en 

sledehond, Weddellzeehond 
(Leptonychotes weddelli), 
keizerspinguïn, adéliepingu-
ins, jonge keizerspinguïns, 
keizerspinguïn met jong, 
hond Taro, hond Jiro. 

23-2-'o7. Helden uit te
kenfilms, V, Neon Genesis 
Evangelien (geschreven door 
HideakiAnno). 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Evangelion Unit 01, Ikari 
Shinji (piloot Evangelion 
Unit 01), Ayanami Rei (piloot 
Evangelion Unit 00), Evan
gelion Unit 00, Soryu Asuka 
Langely (piloot Evangelion 
Unit 02), Evangelion Unit 02, 
Anayami Rei en Soryu Asuka 
Langley, Katsuragi Misato 
(hoofd), Sachiel (de derde 
engel). 

^3'3''°7- Werelderfgoed, II, 
heilige plaatsen en pelgrims
routes in Kii-gebergte. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Heiligdom Yoshinomiku-
mari, versieringen op poort, 
pad in bossen Ohmineo-
kugakemichi, hoofdschrijn 
Kumanohayatama Taisha, 
voorkant hoofdschrijn, beeld 
zittend persoon, kersen
boom Nonaka, stenen beeld 
Boeddha Hashiori-pas, 
gebouw Tahou-tou Kongou-
sanmaiin, gebouw Kyouzou 
Kongousanmaiin. 

KENIA 
28-2-'o7. Bergen. 
25,75, 95 Sh. Resp. Mount 
Kenya, Mount Ruwenzori-
Uganda, Mount Kilimanjaro-
Tanzania. 

KOEWEIT 
2006. Aziatische spelen 
Doha. 
25, 50,150, 250, 350 f 
Beeldmerk spelen en resp. 
tennis, bowling, schieten, 
paardrijden, schermen. 

LIBIË 
2-3-'o3. Aflcondiging volks
soevereiniteit. 
Vijfmaal 200 Dh.; tweemaal 
blok 300 Dh. Resp. president 
Moe'ammar al-Kaddafi 

(1942) met antilope, oliewin
ning voor de kust, vlinder 
met planten en waterleiding, 
dansers en muzikanten in 
klederdracht, echtpaar in tra
ditionele kleding; kameelrij
der, Kaddafi met groenwitte 
muts en vredesduif 
20-5-'o3. Vierendertigste ver
jaardag septemberrevoluüe. 
Velletje met viermaal 300, 
driemaal 500, i.ooo; blok 
2.000 Dh. Resp. technici, 
anatomie, vrouw met kind, 
soldaten met arbeiders en 
vlag, vrouwen aan het werk, 
vrouwen bij beeldscherm en 
als reddingswerkers, vrou
wen in terreinwagen, pre
sident Kaddafi en vliegtuig 
boven luchthaven; Kaddafi. 
2004. Vijfendertigste verjaar
dag septemberrevolutie. 
i.ooo Dh. Tandrad en omtrek 
Libië met korenaar. 
2o-i2-'o4. Dood Khairi Kha-
led Nuri (1953-2004). 
500 Dh. Portret voorzitter 
Libische voetbalbond. 

MALEISIË 
26-4-'o7. Inhuldiging Zijne 
Majesteit Yang Di-Pertuan 
Agong XIII (1962). 
30, 50 s., I.- RM. Portretten. 

MAROKKO 
i9-4-'07. Internationale 
landbouwtentoonstelling in 
Meknès. 
Velletje met 3.25, 3.25, 7.-, 
7.- Dh. Resp. palm, argan-
olie, rund, olijven. 

MAURITIUS 
3o-4-'o7. Koralen. 
3, 5,10,15, 22, 25 Rs. Resp. 
Acropora rodriguensis, Den-
dronephtya sp., Tubastrea 
coccinea, Ctenella chagius, 
Acropora clathrata, Porites 
lobata. 

MAYOTTE 
i9-3-'07. Reuzenbamboe. 
€ i.oi. Phyllostachys edulis. 



MONTSERRAT 
30-3-'o7. Wereldkampi
oenschap cricket 2007 in 
West-Indië. 
$3.-, 5.-;blok$8.-. Resp. 
kaart Montserrat met vlag en 
twee bats, nationaal cricket
team en twee bats; twee bats, 
op rand Caribisch gebied en 
vlaggen. 

9-3-'o7. Honderd jaar 
scouting. 
Vellene met zesmaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Scouts, resp. bij 
bloem, met schep en krui
wagen, in zeilboot, met lam
metje, met hout en pan, met 
vogelhuisje; portret Robert 
Baden-Powell (1857-1941), 
op rand scout klimt in touw. 

NAMIBIË 
2-3-'07. Etosha Nationaal 
Park honderd jaar. 
'Standard mail', 'inland 
registered mail paid', 
$ 3.40; velletje met tienmaal 
'postcard rate'. Resp. dieren 
(natuurbehoud), onderzoe
ker en olifanten (onder
zoek), leeuwen en olifanten 
(toerisme); Melierax gabar, 
Acacia tortilis, Quelea quelea, 
Equus burchelli, Loxodonta 
africana, Connochaetes tauri-
nus, Salvadora persica, Anax 
tristis, Antidorcas marsupia-
lis, Agamaaculeata. 

i6-4-'07. Libellen. 
'Non Standard mail paid', 
'standard mail', $ 3.90, 4.40; 
blok $ 6.-. Resp. Trithemis 
stictica, Anax imperator, 
Trithemis kirbyi ardens, 
Trithemis arteriosa; Urothe-
mis edwarsii. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
26-i-'o7. Fauna. 
3,25, 53, 60, 80, 81, 95, 
106,145,157,161,240 c. 
Resp. Cacatua leadbeateri, 
Aptenodytes patagonica. 
Pan troglodytes, Stenella 
longirostris, Passerina ciris, 
Anolis lineatus, Dryas julia, 
Bombay kat, Epinephelus 
guttatus, Pantheraleo, 
dwergkeeshond, Eretmoche-
lys imbricata. 

20-2-'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken'**. 
104,155; blok 500 c. Resp. 
Birkshire varken, wrat
tenzwijn (Phacochoerus 
africanus); varken, op rand 
lijst karakteristieken mensen 
in jaar varken geboren. 

NIEUW-ZEELAND 
24-4-'07. Honderdjarige 
organisaties. 
50 c , $1.-; 50 c., $1.50; 
50 c , $ 2.-; 50 c , $ 2.-. Resp. 
(Plunket Society voor moeder 
en kind:) portretje dr. Truby 
King (1858-1937, oprichter) 
en verpleegster met baby 
in twintiger jaren, vader en 
moeder met baby; (Home 
of Compassion, zorg voor 
baby's, kinderen en gehan
dicapten, later ook zieken 
en ouderen:) portretje zuster 
Suzanne Aubert (1835-1926, 
oprichtster) en klaslokaal in 
Onze-Lieve-Vrouwe Huis van 
Barmhartigheid, twee dames 
met boek; (Scouting:) por
tretje David Cossgrove (1852-
1920, oprichter scouting in 
Nieuw-Zeeland) en scouts 
koken op houtvuurtje, twee 
scouts met touwen; (Rug
bybond in Nieuw-Zeeland:) 
portretje Hercules Richard 
Wright (aanvoerder eerste 
team ini907) en spelers 1907, 
huidige 'Kiwi' team. Ook 
acht zegels samenhangend. 

9'5''07- Frankeerzegels, 
mooie plekjes. 
5,10, 20, 50 c., $1.-, 2.50, 
3.-. Resp. landschap met 
geothermische activiteit 
Whakarewarewa in Rotorua, 
centraal Otago, regenboog-
watervallen, Coleridge-meer, 
Rangitoto-eiland, nationaal 
park Abel Tasman, Tonga-
porutu in Taranaki. 

9-5-'07. Heruitgifte met 
nieuwe waarde wensze-
gels met aanhangsel voor 
persoonlijke boodschap van 
3-5-'o6, melding 8/547. 
Velletje met zevenmaal 50 c. 

Champagneglazen, mascotte 
Buzzy Bee, bloem pohutu-
kawa (Metrosideros excelsa), 
sterren, roos, varenblad, 
trouwringen. 

NIGERIA 
29-3-'o7. Tweehonderdste 
sterfdag Mungo Park (1771-
1806). 
20, 50 N. Portret Schotse 
arts en ontdekkingsreiziger 
(onderzocht loop Niger) met 
resp. toren, landschap met 
rivier. 

ig-i-'oy. Festival voor kunst 
en cultuur 'Festac 77' dertig 
jaar. 
50 N. Beeldmerken hoofd. 

NORFOLKEILAND 
3-4-'07. Extreme sporten. 
50, 50 c , $ 1.20,1.80. Resp. 
windsurfen, kajakken op zee, 
mountainbiken, surfen. 

PAKISTAN 
i6-i-'07. KMC gebouw in 
Karachi vijfenzeventig jaar. 
to R, Gebouw. 

28-2-'o7. Cadettenschool 
Petaro vijftig jaar. 
10 R. Gebouw. 

PERU 
22-i2-'o6. Internationaal jaar 
woestijnen en woestijnvor
ming. 
2.- S. Gebarsten aarde en 
grond met watersproeiers. 
22-i2-'o6. IVveehonderd-
vijftigste geboortedag 
W.A. Mozart (1756-1791). 
5.50 S. Portret en muziek-
schrift. 
22-i2-'o6. Kerst. 
2.- S. Schilderij met Heilige 
Familie (18'''' eeuw) en kerk. 
22-i2-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal in Duitsland. 
8.50 S. Voetbal en vlaggen. 
27-i2-'o6. Vijfhonderdste 
sterfdag Christophorus 
Columbus (1451-1506). 
6.- S. Portret en scene op 
schip. 
29-i2-'o6. Vijfendertig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Volksrepubliek China. 
Velletje met viermaal 
2.- S. Reuzenpanda, 
wilde lama, Chinese muur, 
Machu Picchu (stad met Inca-
beschaving). 

2g-i2-'o6. Upaep*, energie
besparing. 
3.-, 5.50 S. Resp. zonnepane
len, gaswinning in Camisea. 
29-i2-'o6. Eerste postze
geltentoonstelling in Peru 
vijfenzeventig jaar geleden. 
8.50 S. Zegel op zegel: Yvert 
266. 
5-i-'07. Eerste 3-D-film in 
Peru en Latijns-Amerika. 
Tweemaal 2.- S. Kapitein, 
Nino. 
g-i-'o7. Beeldende kunste
naars uit Peru. 
TXveemaal 2.20 S. Portretje 
en werk van resp. Fernando 
de Szyszlo, Victor Delfin 
Ramirez. 
i6-i-'o7. Prehistorische 
dieren, fossielen. 
Blok 8.50 S. Purussaurus. 
23-i-'o7. Muziekinstrumen
ten uit de Andes. 
Driemaal 5.50 S. Fluiten, 
resp. 'Quena', 'Zampona', 
'Antara'. 
27-i-'o7. Vierhonderdste 
sterfdag Toribio de Mogro-
vejo (1538-1606). 
2.- S. Portret aartsbisschop 
van Lima. 
30-i-'o7. Religieuze feest
dagen. 
Velletje met viermaal 5.50 S. 
'Senor de los Milagros', 'Vir-
gen de las Mercedes', 'Senor 
de Muruhuay', 'Virgen de la 
Candelaria'. 
5-2-'07. Hedendaagse Peru
aanse film. 
Tweemaal 2.- S. Rode draak, 
blauwe draak. 
i3-2-'07. Nationale kiesraad. 
2.20 S. Twee ineengeslagen 
handen. 
i2-3-'07. Peruaanse gastro
nomie, toetjes. 
Driemaal 2.50 S. (samenhan
gend). Picarones (gefrituurde 
donuts van camote, oranje 
aardappel, pompoen, spece
rijen en gist), melkdessert uit 
Lima, paarse maïspudding. 
26-3-'07. Hondenrassen. 
Velletje met viermaal 6.- S. 
Siberische husky, samojeed, 
naakthond, dashond. 
2-4-'o7. Koloniale architec
tuur. 
Velletje met viermaal 5.50 S. 
Saristi van St. Franciscus, 
kerk van St. Augustinus, 
portaal van St. Apolonia, 
Metropolitanakathedraal. 
23-4-'o7. Architectuur, 
Incatempels. 
Driemaal 6.- S. 'Tarabo 
Colorado', Pachacamac', 
'Tambomachay'. 
7-5-'o7. Peruaanse musici. 
tVveemaal 3.- S. Portret 
Felipe Pinglo Alva, gitaar. 
2i-5-'o7. Peruaanse cultuur. 
TVveemaal 6.- S. Kaartje met 
vindplek en resp. masker en 
beeldje dier (Vicus), verschil
lende vazen en potten (Salinar). 
4-6-'o7. Klederdrachten en 
dansen. 
Velletje met viermaal 2.50 S. 
Dans, resp. van de Negritos, 
capac colla, van de Tijeras, 
diablada. 
i8-6-'07. Exportproducten. 
Driemaal 6.- S. asperges, 
alpacawol, mango's. 
z-j-'oy. Extreme sporten. 
Driemaal 6.- S. Raften, 
mountainbiken, bergsport 
op Incatrail. 
30-7-'o7. Bedreigde dier
soorten. 
Velletje met 3.-, 3.-, 6.-, 6.-S. 
Resp. Harpia harpyja, Ódo-
coileus virginianum, Oncife-
lis colocolo, Lontra felina. 

6-8-'07. Medicinale planten. 
Velletje met zesmaal 2.50 S. 
Achiote, munt, 'toé', 'mara-
non', 'tara', dragon. 

PITCAIRNEILANDEN 
2o-4-'o7. Vijftig jaar geleden 
werd anker Bounty gelicht. 
$ 0.60,1.-, 1.20, 2.50 (sa
menhangend); tussenveld. 
Resp. duiker bij anker onder 
zand, twee duikers bij anker, 
anker wordt aan boord 
'Yankee' gehaald, anker op 
strand; duiker. 

POLYNESIÉ 
24-4-'o7. Schelpen. 
10, 60, 90,130 F. Resp. Lam-
bis crocata pilsbryi, Cypraea 
thomasi, Cyrtulus serotinus, 
Chicoreus laqueatus. 

SINGAPORE 
i6-5-'07. Culturele dansen. 
i^Local, 2°''Local, $1.10, 
2.-. Verschillende dansen 
van Chinese, Maleisische, 
Indiase en Euraziatische 
oorsprong. 

6-6-'07. Frankeerzegels, flora 
en fauna. 
i" Local, z""" Local, 5, 20, 30, 
45. 5°> 55. 65, 80 c , $ i.io, 
2.-, 5.-, 10.-. Resp. Plumeria 
rubra, Etlingera elatior, 
Aethopyga siparaja, Ficedula 
zanthopygia, Merops viridis, 
Motacilla flava, Pelargopsis 
capensis, Loriculus galgulus, 
Dinopium javanense, Ptilino-
pus jambu, Viverra zibetha, 
Presbytis femoralis, Manis 
javanica, Ratufa affinis. 
i-y-'oy. Veertig jaar dienst
plicht voor mannen, 
i" Local, 2"''Local, $ i.io, 2.-. 
'40 Years of national service' 
en resp. mannen leggen 
eed af, sporters, soldaten 
marcheren, soldaten met 
geweren. 

ST. HELENA 
26-4-'o7. Zestigjarig huwe
lijk koningin EHzabeth II. 
25, 35, 40 p., £2.-; blok 
£ 2.-. Verschillende portret
ten koningin met prins 
Philip. 



Juni 2007. Birdlife II, zee-
vogels. 
15,30, 50 P., £ 2.-. Beeld
merk Birdlife en resp. Anous 
minutes, Oceonodroma 
Castro, Sula dactylatra, Sterna 
fiiscata. 

ST. PIEIURE ET JMIQUELON 
i4-4-'07. Myrtezanger. 
€ 0.44. Dendroica coronata. 
2-5-'o7. Trelwogels, eider. 
€ 1.50. Somateria mollis-
sima. 

SURINAME 
26-4-'o7. Papegaaien 
T,SR$ 0.25, 0.55, 0.80, 
i.io, 1.20, 2.-, 4.-, 5-. Resp. 
Callocephalon fimbriatum, 
Cacatua ophthalmica, Caca-
tua galerita, Cacatua ulphure, 
Catyportrychus maguniticus, 
Cacatua sulphure, Eolophus 
rosicapillus, Cacatua sul
phure. Pan troglodytes. 

TADZJIKISTAN 
i5-i2-'o6. Frankeerzegels, 
katoen. 
0.05, 0.06, 0.07, 0.08,0.20, 
0.75 Tr. In verschillende 
kleuren: rijpe katoenvruch
ten. 
28-i2-'o6. Datum melding 
4/288, hoofddeksels en 
handel. 

TOGO 
28-i2-'o6. Paddestoelen. 

^ Velletje met viermaal 450; 
= blok 1.500 F. Resp. Copri-
'~' nus micaceus, Cookeina 
^ sulcipes, Hygrocbye firma, 
= Chlorophyllum molybdites; 
1̂  Volvariella esculenta. 
^ 28-i2-'o6. Zeevogels. 
™ Velletje met viermaal 450; 
2 bloki.50oF. Resp. Platnea 
^ alba, Ceryle rudis, Ardea 

alba, Senegalensis; Ephipp-
J 4 A horhynchus senegalensis. 

TUNESIË 
7-4-'07. Nationaal program
ma energiebesparing, 
i.ooo m. Spaarlamp als pop
petje en energielabels. 

UGANDA 
2006. Watergebieden. 
400,1.600, 2.000 Sh. Water 
met resp. beeldmerk en man 
met dieren, stel en vogels 
met bergen, visser met vis en 
dieren. 

URUGUAY 
24-i-'o7. Frankeerzegel, 
fauna. 
$ I. Reuzengordeldier (Pri-
odontes maximus). 
24-i-'o7. Frankeerzegels, 
brievenbus. 
$ 2. Brievenbus uit 1879. 
26-i-'o7. Honderd jaar Punta 
del Este. 
$ 37. Blik op kustplaats. 

5-2-'o7. Eerste wereldkampi
oenschap voetbal voor jeugd. 
Cup José Nasazzi. 
$ 15. Beeldmerk en voetballer 
met jongen. 
8-3-'o7. Beroemde vrouwen, 
Julia Arévalo (1898-1985). 
$ 15. Portret eerste vrouwe
lijke senator in Latijns-Ame-
rika. 
i2-3-'07. Ministerie van 
transport en openbare wer
ken honderd jaar. 
Velletje met driemaal $ 30. 
Transportband, brug, 
vliegtuig; op rand gebouw 
en weg. 
i2-3-'o7. Voetbalclub Colon 
honderd jaar. 
$ 15. Voetballer, bal en wa
penschild. 
28-3-'o7. Zeg nee tegen 
knokkelkoorts. 
$ 15. Verbodsbord met mug 
en 'Zeg nee tegen knokkel
koorts'. 
i2-4-'o7. Nationaal kadaster 
honderd jaar. 
$ 15. Kaart. 

VANUATU 
30-4-'07. Duikplaatsen, 'Mil
lion dollar point'. 
Velletje met 90,100,130, 
150 vt. (doorlopend beeld). 
Duikers bij wrakken met vis
sen en koralen. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i8-9-'o6. Stadsontwikke
lingsproject Al Raha Beach in 
Aboe Dhabi. 
I.-, 2.-, 3.50,4.- Dh. Resp. 
Khor Al Raha, Al Lissaily, Al 
Wateed, Al Bandar. 
i-i2-'o6. Vijfendertigste 
nationale dag. 
I.- Dh. Nationale vlag en 
getal '35'. 
2-i2-'o6. Sjeik Mohammed 
bin Rashid al Maktoum 
(1973)-
I.-, 4.- Dh. Kroonprins van 
Dubai resp. met djellaba, te 
paard. 

VERENIGDE NATIES 
i-6-'07. Vredig toekomst
beeld. 
Zw.Fr. 1.20,1.80; US$ 0.39, 
0.84; € 0.55,1.25. Aquarellen 
met figuren in droomhou-
ding, resp. met appelboom 
(rijkdom aarde), laten vogels 
vrij; veiligheid in gezin, 
dansen met olijfi:akken; met 
bomen op wereldbol, letten 
op plant die groeit. 

JMhAiiAiJMIMhfiAiiAiiibJkJMiMkiJkAAiJi^ 

VERENIGDE STATEN 
i6-3-'07. Herdruk frankeer
zegels. 
I, 3 c. Resp. Tiffany lamp, 
zilveren koffiepot. 
i2-4-'07. Vrijheidsklok. 
First class forever (41 c) . 
Klok. 

"\ -̂  ' \ v/\y-v/\/^^-^ ^\>'-7 
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i2-4-'o7. Frankeerzegel. 
First class. Amerikaanse vlag. 
ii-5-'o7. Jamestown (Virgi
nia) vierhonderd jaar. 
41 c. (driehoekig). Drie 
schepen die eerste kolonisten 
naar Jamestown vervoerden: 
Susan Constant, Godspeed, 
Discovery. 

i2-5-'o7. Frankeerzegel, 
panter. 
26 c. Puma concolor coryi. 
2i-5-'o7. Frankeerzegel, 
schaap. 
17 c. Ovis canadensis. 

\ / \ ^ ^ / \ / ^ ' \ ^ \ j \j~' 

25-5-'o7. Star Wars (filmse-
rie van zes delen, geschreven 
door George Lucas). 
Velletje met vijftienmaal 41 c. 
Obi-Wan Kenobi en Anakin 
Skywalker, Obi-Wan Kenobi, 
Boba Fett, prinses Leia 
Organa en R2-D2, C-3PO, 
koningin Padmé Amidala, 
Darth Maul, Stormtroo-
pers, Darth Vader, X-Wing 
Starfighter, keizer Palpatine, 
Yoda, Han Solo en Chew-
bacca, Luke Skywalker, 
Millennium Falcon. 

i-6-'o7. Amerikaanse land
schappen. 
69, go c. Resp. Okefenokee-
moeras, Hagatna-baai. 

i3-6-'07. Presidentiële 
vliegtuigen. 
$ 4.60,16.25. Resp. vliegtuig 
(Air Force One), helikopter 
(Marine One). 

i3-6-'o7. Eminente Amerika
nen, VIII. 
58, 75 c. Resp. Margaret 
Chase Smith (1897-1995, se
nator). Harriet Beecher Stowe 
(1811-1896, schrijfster). 

7 
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2i-6-'07. Vuurtorens. 
Vijfmaal 41 c. Diamond 
Head (Hawaii), Five Finger 
(Alaska), Grays Harbor 
(Washington), Umpqua River 
(Oregon), St. George Reef 
(Californië). 

VIETNAM 
7-4-'07. Honderdste geboor
tedag Le Duan (1907-1986). 
800 d. Portret, vlag en tank. 

WALLIS EN FUTUNA 
30-4-'o7. Vijftig jaar regel
matige luchtverbinding 
Nouméa-Hihifo. 
290 R Douglas DC 3 F BGXN 
en beeldmerk T.A.I. (Com
pagnie de Transports Aériens 
Intercontinentaux). 

ZAIWBIA 
8-8-'o6. Scouting honderd 
jaar. 
Velletje met viermaal 3.200; 
blok 6.500 K. Robert 
Baden-Powell (1857-1941) 
en beeldmerk scouting met 
verschillende achtergrond-
kleuren. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Comesa Common Market 

for Eastern and 
Southern African 
States 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 

UITP Union Internatio
nale des Trans
ports Publics 

Unicef United Nations 
International 
Children's Emer
gency Fund 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espafia y Portugal 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i8-2-'o7 tot6-2-'o8 
Jaar van het varken. 



WAAROM KENNIS VAN 
DRUKTECHNIEKEN NOODZAKELIJK IS 

D O O R H . W . V A N DER V L I S T A I E P ( 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 ) 

In het artikel Wanneer raken 
Politiek en Filatelie Elkaar? (De 
Posthoorn, Filatelie van mei 
2007, pagina 320) schrijft jan 
Bakker: 'De nood bii de bezetter 
was hoog, dus weraen de oude 
drukplaten van de 3 cent (cat. nr 
147) gebruikt, gedrukt in ae afwij
kende kleur rood, lichtblauw en 
een ander soort groen met een 
opdruk in verschillende waarden 
en uitgegeven per 1 oktoben940 
(cat. nrs. 356 t/m 373). Al heel 
snel noemden wij de zegels met 
guilloche-opdruk "traliezegels".' 
Niets is zo fnuikend voor jeug
dige - maar ook oudere - filatelis
ten dan informatie te krijgen die 
onjuist is: wat geschreven staat 
wordt meestal als vaststaand 
aangenomen. 
De bedoelde postzegels zijn 
namelijk niet in offset gedrukt 
(een vorm van vlakdruK, zoals 
bij NVPH-nummer 147 in het 
type-Lebeau 'vliegende duif), 
maar in rasterdiepdruk. Bij mijn 
lezingen over vervalsingen laat 
ik vaak met behulp van dia's de 
verschillen zien, vooral omdat 
vervalsers altijd de offsetzegels 
gebruiken om ze met vervalste 
'tralievormen' te overdrukken. 
Wordt er bij offset inderdaad 
van offsetdrukplaten gedrukt, 
bij rasterdiepdruk wordt gedrukt 
van zegelbeelden die, zoals in 
die periode gebruikelijk was, in 
een diepdrukcilinder geëtst zijn. 
De rasternapjes zijn gevuld met 
dunvloeibare inkt en dit is een 
van de belangrijkste kenmerken 
van deze druKtechniek. 
Twee zegels tonen hier het 
verschil tussen offset en raster
diepdruk. Zegel [i] (nr. 147) is in 
offset gedrukt, zegel [2] (nr. 175X) 
in rasterdiepdruk. Het verschil 
wordt vooral duidelijk onder de 
microscoop, zoals te zien is bij 
de afbeeldingen [3] en [4], die 
de onderkant van het waarde
cijfer '3', het woord 'cent' en 
hun directe omgeving in beeld 
brengen. 
Bij afbeelding [3] - een detail van 
de in offset gedrukte zegel - is 
duidelijk te zien dat de groene 
kleur vrij egaal is. Bij afbeelding 
[4], afkomstig van de zegel in 
rasterdiepdruk, zien dezelfde 
gedeelten er veel 'vlekkeriger' uit: 
de randen van cijfer en letters 
zijn gekarteld. Die kartels worden 
veroorzaakt door het raster waar
uit het zegelbeeld is opgebouwd 
en waarin de dunvloeibare druk
inkt zat tijdens het drukproces. 
Met een goede loep kunt u deze 
verschillen heel snel herkennen. 
Wat de 'traliezegels' betreft: de 

ondergrondzegels zijn gedrukt in 
rasterdiepdruk en daaroverheen 
is in zwart, als tweede drukgang, 
het 'traliewerk met cijfer(s)' 
aangebracht [5]. Eigenlijk is de 
term 'opdruk' hier ten onrechte 
gebruikt, want de zwarte kleur 
werd gewoon als een tweede 
drukgang aangebracht; het was 
dus geen 'opdruk' (of'overdruk', 
zoals sommige verzamelaars 
ook wel zeggen). De moeilijk
heid bij deze zegels is dat als je 
de ondergrond (het zegelbeeld) 
wilt bekijken, je al snel alleen de 

grove tralievorm ziet. je moet 
dus weten hoe je de gebruikte 
druktechniek kunt herkennen, 
namelijk een vlekkerige vorm en 
randen waaruit een rasterstruc
tuur blijkt. De groene kleur toont 
dit het minst, de rode kleur wat 
meer en bij blauw is het soms 
ook te zien. De microscoop is 
ook nuttig, maar vooral dankzij 
computer en scanner en de 
nodige manipulaties is het goed 
zichtbaar te maken. Afbeelding 
[6] toont de onderkant van het 
beeld van een zegel van 3 cent. 

gedrukt in offset. Bij [7] zien we 
hetzelfde zegelgedeelte, maar 
nu in rasterdiepdruk. Duidelijk is 
in het groen het 'vlekkerige' van 
de rasterdiepdruk te zien en in 
de onderrand de wat gekartelde 
rand van de rasternapjes. 
Bekijkt u eens rustig uw zegels, 
dan zult u de verschillen snel 
herkennen. Het herkennen van 
druktechnieken is belangrijk, net 
als het correct voorlichten van de 
jeugd; daarvan moeten we het 
als verzamelaars toch hebben! 

www^ bnks: i. Zegel van 3 cent 
m het type-Lebeau, ge-
dmkt m ofset (NVPH-
nummer i4yj. 

Rechts: 2. Zegel van 
3 cent 'm het type-
Lebeau, gedniKt in 

rasterdiepdnjk (NVPH-
nummeryy). 

fEWTiCCWT 
Hierboven: 3. Ster/c veraroot detail vary de 
zegel van afieelding i;let op de contouren 
van het waardecijfer en de letters 'van 'cent'. 

Rechts: 5. Detail van de guillochezeeel van 
5 cent (NVPH-nummer j ^ ) . Het herkennen 
van de toepassing van rasterdiepdruk voor de 
groene drukkleur wordt bemoeilijkt doordat 

de guilloche-drukgang nogal overheerst. 

Hierboven: 4. Sterk 
vergroot detail 

van de zegel van 
ajbeelding2. Bij de 
contouren van het 
waardecijfer en de 
letters 'cent' is het 

rasterpatroon goed 
zichtbaar. 

Onder 7. Onderrand van het zegelbeeld van de 
in rasterdiepdruk vervaardigde guillochezegel van 
scent 1940 (NVPHnummeriSj). 

Boven: 6. Onderrand van het zegelbeeld van een m 
offiet gedmkte zegel (NVPH-nummer 14^) 
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OVER SMAAK VALT WEL 
DEGELUK TE TWISTEN 

U kent inmiddels mijn 
voorkeur voor 'por
tretseries' van dieren. 
Ontwerpers blijken 
zulke reeksen te benutten 
voor het geven van een 
veelzijdig beeld van een 
bepaald dier - niet alleen 
aantrekkelijk, maar vooral 
interessant voor themati
sche verzamelaars. Door 
een dier vanuit verschil
lende invalshoeken af te 
beelden, kan behalve aan 
uiterlijke verschijning 
ook aandacht worden 
geschonken aan allerlei 
facetten van het dierenle
ven. En dat is nu juist de 
essentie van het the
matisch verzamelen. Ik 
was dan ook aangenaam 
verrast toen ik op één dag 
informatie ontving over 
twee uitgiften die naar 
het scheen onder deze 
noemer leken te vallen. 
Het was helaas maar de 
halve 'waarheid', want de 
WWF-uitgifte van Servië 
(20 april) - vier zegels 
gewijd aan de zwarte 
specht (Drycopus martius) 

- bleek een gemiste kans 
te zijn. De twee zegels 
van 20 Ndin. tonen de 
vogel in een karakteris
tieke houding op een 
boomstam, een pose 
die - als ik de catalogus 
Collect Birds on Stamps er 
bij pak - wel vaker blijkt 
voor te komen. Daarom 
trok de eerste zegel van 
40 Ndin, met twee om 
eten smekende jonge 
spechten in een nest, 
meer aandacht. Zo'n 
zegel is immers thema
tisch gezien interessant 
- die kan een aantrek
kelijke aanvulling op een 
collectie vormen. Maar 
daar blijft het dan ook bij, 
want de ontwerper heeft 
er zich wel erg gemak
kelijk van afgemaakt door 
de afbeeldingen van de 
twee eerste zegels gro
tendeels te kopiëren. De 
verschillen zijn miniem. 
Een driftig in een boom 
pikkende specht was 
goed alternatief geweest. 
Maar misschien moest de 
serie vanwege het WWF-
karakter beslist uit vier 
zegels bestaan, want dat 
is, zo blijkt uit de WWF-
catalogus, kennelijk het 
gangbare aantal voor 
deze uitgiften. Ook het 

velletje met tweemaal vijf 
duo's, gescheiden door 
een smalle strook bos 
met een vliegende vogel, 
is alleen maar meer van 
hetzelfde, terwijl het wel 
voor een extra aanschaf 
van nominaal 600 Ndin 
zorgt! Zoals gezegd: een 
gemiste kans; met iets 
meer creativiteit had het 
niet zo op haastwerk 
geleken. 

en 's nachts wordt hij ac
tief Op de eerste staande 
zegel van NT$ 10.- wordt 
het speelse karakter van 
de kleine panda in beeld 
gebracht, op de tweede 
zegel zie we een panda 
die zich in zijn dikke 
rode vacht krabt, want 
die vraagt om geregelde 
verzorging. Kortom, de 
perfecte thematische 
serie. 

mende jaren meer thema
tische aandacht krijgen 
omdat waterschaarste een 
probleem wordt dat over 
gehele wereld gevoeld zal 
worden. Maar teveel wa
ter kan ook een ernstige 
bedreiging zijn, zeker 
in ons land. In andere 
landen krijgt de beheer
sing van het water onder 
invloed van de landschap
pelijke situatie andere 
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Nee, dan is de uitgifte van 
Taiwan in de reeks Cut« 
Animals (25 april) een ver
ademing! De vier zegels 
tonen de kleine of rode 
panda (Ailurusjxil̂ ens), die 
ook wel katbeer-panda 
wordt genoemd omdat 
hij tot de familie katberen 
(Ailundae) behoort. Deze 
bedreigde diersoort leeft 
in de Himalaya, een 
gebergte dat zo onher
bergzaam is dat er maar 
weinig bekend is over 
deze pandasoort. Ze wor
den in dierentuinen ge
houden, waar men door 
fokprogramma's voor 
aanwas van de populatie 
zorgt. Zo doet Artis mee 
aan het Europees fokpro-
gramma (EEP). Geregeld 
worden jongen geboren, 
meestal tweelingen. De 
kleine panda is tot nog 
toe niet zo vaak op zegels 
afgebeeld, wel onder 
meer door België in 1961. 
Zijn neef, de reuzenpanda 
(Ailuropoda mdanoleuca), 
het bekende symbool van 
het V^ereldnatuurfonds 
(WWF), komt vaker op 
postzegels voor. 
Mijn enthousiasme 
voor deze uitgifte wordt 
veroorzaakt door de bena
dering van de ontwerper: 
hij of zij heeft het gedrag 
van deze leuke dieren als 
uitgangspunt genomen 
en dat maakt de zegels 
thematisch gezien heel 
interessant. 

Op de twee liggende ze
gels van NT$ 5.- zien we 
de panda bamboe eten en 
overdag lekker liggen lui
eren, want pas 's avonds 

Behalve de serie is er 
ook een velletje met twee 
panda's op een zegel van 
NT$ 12.-. De mooie staart 
met de gekleurde ringen 
komt er duidelijk op uit, 
net als bij een Hongaarse 
zegel uit 1977. 

PORTUGESE 
STUWDAMMEN 

Water is een veelzijdig 
thema. De drinkwater
voorziening zal de ko-

accenten. Een voorbeeld 
daarvan is Portugal, waar 
de rivieren om een geheel 
andere waterstaatkundige 
benadering vragen dan 
in ons land. Maar deze 
waterstromen bieden ook 
economische kansen, ze 
maken bijvoorbeeld het 
opwekken van elektrici
teit mogelijk. 
Portugal brengt dat met 
zijn serie 'Stuwdammen' 
(19 april) goed en breed 
in beeld. Dat woordje 

'breed' is hier vooral 
letterlijk bedoeld, want 
de vier zegels hebben een 
formaat van acht bij drie 
centimeter. Dat is echt 
geen luxe, want de ont
werpers wilden behalve 
een stuwdam ook de rivier 
laten zien waarin die 
dam is gebouwd. Behalve 
de vier zegels is buiten 
het normale uitgiftepro
gramma om nog een 
vijfde, enkelvoudige zegel 
van 0.30 euro uitgege
ven. De stuwdam op die 
zegel zien we ook op de 
brede zegel van i euro. 
Deze extra zegel - oplage 
slechts 20.000 stuks - is 
voorzien van een vignet 
met de tekst EDP-sinta a 
rossa nergia. 
De serie begint met een 
andere zegel van 0.30 
euro met daarop de 
Aguiera-stuwdam uit 
igSi, bij Penacova Mor-
tagua aan de monding 
van de Dao. De dam is 89 
meter hoog en 400 meter 
lang. 
Op de zegel van 0.61 
euro zien we de Valeira-
stuwdam in de Douro 
bij Cachao de Pesqueira. 
De dam werd gebouwd 
in 1975 en levert een be
langrijke bijdrage aan het 
regelen van het waterpeil 
van de rivier. 
De derde stuwdam, de 
Alto Lindoso, die we 
aantreffen op de zegel van 

Portugal 
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0.75 euro, ligt in de Lima, 
bij Ponte de Barca. De in 
1992 gebouwde dam is de 
grootste en krachtigste 
hydro-elektrische centrale 
van Portugal en met zijn 
110 meter ook een van de 
hoogste. 
De vierde zegel, die van 
I euro, toont een van de 
oudste stuwdammen 
in Portugal, de Castelo 
de Bode. Deze in 1951 
gebouwde dam is ook 
Portugals langste: 402 
meter. De dam werd ge
bouwd in het bekken van 
de Zêzere tussen Tornar 
en Abrantes. Behalve voor 
de opwekking van elek-
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triciteit is de stuwdam 
ook van belang voor de 
drinkwatervoorziening 
van hoofdstad Lissabon, 
voor de regulering van de 
rivier en voor de recreatie. 

EEN BIJZONDERE 
GEBOORTEAKTE 

Gemeentebestuurders 
bedienen zich zo nu en 
dan van modieus woord
gebruik. Dan lees of 
hoor je dat een bepaalde 
gemeente door een ge
beurtenis, een evenement 
of anderszins 'op de kaart 
is gezet'. Vergroting van 
de naamsbekendheid lijkt 
daarbij het belangrijkste 
doel. Voor verzamelaars 
van het thema Cartografie 
is het een leuke uitda
ging om te proberen 
deze figuurlijk bedoelde 
uitdrukking filatelis
tisch uit te beelden. Met 
de letterlijke betekenis 
zullen ze minder moeite 
hebben, vooral niet nu 
Duitsland op i2 april de 
uitgifiie 500 Jahre Weltkarte 
von Martin Waldseemüller 
uitbracht. Op de zegel van 
2.20 euro met een for
maat van 5.5 bij 3.3 cm is 
de genoemde, uit twaalf 
delen bestaande wereld
kaart uit 1507 afgebeeld. 
De kaart werd pas in 1901 
herontdekt en bevindt 
zich nu in de Library of 
Congress in Washington. 
WaldseemüUer en zijn 
medewerker Matthias 
Ringmann noemden bij 
vergissing de ontdek
kingsreiziger Amerigo 
Vespucci de ontdekker 
van het nieuwe continent 
dat wij als Amerika ken
nen. Zij veranderden de 
gelatiniseerde voornaam 
Amerigo, namelijk Ame
ricus, in het vrouwelijke 
America, naar analogie 
van Europa en Asia. Later 
werd de fout ontdekt en 
wees WaldseemüUer er op 
dat het nieuwe continent 
door Columbus was 
ontdekt, maar de naam 
America toen was al een 
eigen leven gaan leiden. 
Columbus zelf kon niet 
meer reageren, want de 
ontdekkingsreiziger was 
al in 1506 gestorven. 
De op de zegel afgebeelde 
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kaart wordt wel 'de ge
boorteakte van Amerika' 
genoemd. De Deutsche 
BriefrnarkenZeitun^ (DBZ) 
speelde in op deze uitgifte 
door in het nummer van 
13 april (8/2007) als titel
thema een zes pagina' s 
groot, geïllustreerd 
artikel van Walter Köcher 
op te nemen onder de titel 
Die 'Neue Welt' aujalten Kar
ten  Entdecker und Eroberer 
gaben uor 500 Jahren dem 
Erdball sein Gesicht. 
Zoals gezegd: bijzon
der aanbevolen voor de 
Cartografieverzamelaars. 

Ik grijp de kans om de
zelfde groep te wijzen op 
de mooie, uit vier zegels 
bestaande serie 'Oude 
kaarten', die ZuidKorea 
op 28 februari uitgaf Een 
voorbeeld is opgenomen 
in de rubriek Nieuwe 
uitgiften van mei (blad
zijde 370). De toelichting 
in Korean Stamp Revieuu; 
(lente 2007) is te uitvoerig 
om hier weer te geven, 
maar wie belangstelling 
heeft voor de de details, 
kan per email een jpg
bestand (twee pagina's) 
bij mij opvragen (zie de 
kop van deze rubriek). 
Ik kan in dit verband de 
verleiding niet weerstaan 
 u kent mijn voorkeur 
voor dit materiaal inmid
dels  om een thematisch 
interessant frankeerstem
pel te melden, namelijk 
dat van een Duitse land
meetkundige dienst. 

BRUGGEN: 
LIEF EN LEED 

Vrijdag 13 april 2007 was 
voor de bewonderaars van 
bruggen een zwarte dag: 
er werd begonnen met de 
sloop van de historische 
boogbrug over de Waal 
bij Zaltbommel. Deze in 
1933 gebouwde oever
verbinding is een van 
de twaalf boogbruggen 
die de Stichting Boogbrug 
Vianen van de sloop 
wil redden en zelfs op 
de Werelderfgoedlijst 
van Unesco wil laten 
plaatsen. Bruggenver
zamelaars zijn elf jaar 
geleden op voorhand al 

'gecompenseerd' dankzij 
een zegel met daarop de 
Martinus Nijhofïbrug, 
die de oude brug verving. 
De nieuwe brug dankt 
zijn naam aan de dichter 
van De moeder de mouw, 
met daarin de zin Ik ging 
naar Bommel om de brug 
te zien. Helaas ontbreekt 
een afbeelding van de 
oude brug, maar gelukkig 
heeft de gemeente wel 
een van de daarnaast 
gelegen spoorbruggen 
(stalen vakwerkbruggen) 
in een frankeerstempel 
afgebeeld. De oudste, de 
Dr.Ir. W. Hupkesbrug, 
dateert van 1869 en is 865 
meter lang. De tweede 
brug is uit 1932. 

Of je een brug overdag 
of bij duisternis fotogra
feert, het blijft een brug 
 maar het resultaat kan 
totaal verschillend zijn. 
Neem de serie 'Bruggen 
van Taiwan', die Taiwan 
op 12 april uitgaf: op 
twee van de vier zegels 
zijn de verlichte bruggen 
bij duisternis afgebeeld 

en dat levert een bijna 
feestelijk beeld op. In 
dat opzicht kunnen de 
Bruggenverzamelaars 
zich alvast verheugen op 
de vierde serie in de Zuid
Koreaanse bruggenreeks, 
die op 28 september ver
schijnt. Op de vier zegels 
zijn alle bruggen in het 
donker afgebeeld. 
Moderne bruggen worden 
in steden steeds meer 
gezien als stadssymbolen 
en ze worden daarom bij 
avond en nacht overvloe
dig verlicht. Dat geldt 
waarschijnlijk ook voor 
de twee bruggen uit 
Taipei (uit 1955 en 2003). 
Bruggenverzamelaar P. 
Bosman verzekerde mij 
weliswaar dat er tot nu 
toe al achttien van zulke 
zegels zijn uitgegeven, 
maar op het totale aantal 
bruggenzegels is dat 
een heel gering aantal. 
Vooral Australië scoort in 
dit opzicht goed en ook 
Nederland is present, 
dankzij de zegel met de 
Erasmusbrug bij nacht in 
het blokje 'Mooi Neder
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land' uit 2005. Dat neemt 
niet weg dat aanvullingen 
nog steeds heel welkom 
zijn; zulke zegels zorgen 
immers voor een gevari
eerd beeld. 

BEDREIGDE 
DIERSOORTEN 

Na de ruime aandacht die 
de bedreigde apensoorten 
vorige maand kregen, 
lijkt het misschien wat 
veel van het goede om het 
hier weer over bedreigde 
dieren te hebben. Toch is 
dat een bewuste keuze. 
De bedreigingen waaraan 
veel diersoorten  en voor 
planten geldt het ook  al 
jaren onderhevig zijn, 
geeft de postadministra
ties dan ook aanleiding 
veel aandacht aan het on

w^^S*^# W *" »Wh^^i 

(advertentie) 

|n^.vanloltv«..»^ 



derwerp besteden. De al 
langer lopende reeks van 
de Verenigde Naties is een 
opmerkelijk voorbeeld. 
Waren er aanvankelijk 
veel verzamelaars die dit 
wel een aantrekkelijk ver-
zamelgebied vonden, na 
verloop van tijd werd dui
delijk dat de collectie toch 
wel heel erg omvangrijk 
werd. Bovendien begon 
de reeks ook aan de kwaal 
'meer van hetzelfde' te 
lijden. 
Het onderwerp kan 
heel goed thematisch 
verzameld worden 
door ook de oorzaken 
van de bedreigingen in 
beeld te brengen, door 
aandacht te besteden aan 
herstelmaatregelen en 
dergelijke, maar het is de 
vraag hoe lang dit interes
sant blijft. Toch is het 
onderwerp zó belangrijk, 
dat Faunaverzamelaars 
er eigenlijk niet omheen 
kunnen. Geen probleem: 
het is slechts zaak attent 
te zijn op zegels die onder 
de noemer 'Bedreigde 
diersoorten' worden 
uitgegeven. Een verzame
laar van schildpadden zal 

,- wat meer moeite moeten 
° doen om bruikbare zegels 
~ te ontdekken, want de 
z aandacht die de apen van 
= United Nations Postal Ad-
S ministration kregen is een 
S toevalstreffer. Daarom 
< deze maand ter illustratie 
= van de mogelijkheden 

. . . aandacht voor drie uit-
4 4 4 8'^'^"'" ^^^^ categorie: 

van Frankrijk, Australië 
en Nieuw-Zeeland. Ik 
zou er nog andere aan 
toe kunnen voegen, want 
iedere maand heeft de 

rubriek Nieuwe uitgiften 
op dit gebied het nodige 
te bieden. Deze behande
ling IS meer indicatief, 
waarmee ik bedoel dat ik 

de belangrijkste gegevens 
vermeld. Om het voor
beeld van de schildpad
den nog eens te geven: 
ik denk dat verzamelaars 
van dit thema zelf wel 
over voldoende kennis 
van de platrugzeeschild-
pad beschikken - en 

anders is er altijd nog het 
onmisbare internet. Zelf 
heb ik ook nogal moeten 
surfen, want er zijn helaas 
nog steeds postadmini-
straties die het niet nodig 
vinden de wetenschap
pelijke naam van de 
afgebeelde dieren in hun 
bulletins te vermelden. 
De emissie van Frankrijk 
is eigenlijk een minder 
gelukkig voorbeeld. 
Het gaat om het jaar
lijkse velletje in de reeks 
'Natuur' (30 april), 
dat vier zegels telt met 
bedreigde diersoorten in 
de overzeese gebieden. 
Voor één bruikbare zegel 
moet een verzamelaar dan 
wel een compleet velletje 
aanschaffen. Bij vaker 
afgebeelde dieren heb je 
wat meer keus, maar voor 
de eerste verschijning van 
een dier op een postzegel 
ligt dat anders. Voor zover 
ik heb kunnen nagaan 
geldt dit laatste voor de 
Barau-stormvogel (Pte-
rodroma baraui, zegel van 

0.86 euro), die in 1963 op 
het eiland Reunion werd 
ontdekt. De staande zegel 
van 0.54 euro toont de 
Antilliaanse groene legu
aan (Ifluana delicatissima) 
en op de liggende zegel 
van 0.54 euro treffen we 
de wasbeer (Procyon lotor) 
aan, een beschermde 
diersoort op Guadeloupe. 
Het dier werd bekend 
dankzij de Amerikaanse 
pionier en vrijheidsstrij
der Davy Crockett, die 
zijn muts versierde met de 
staart van zo'n wasbeer. 
De vervaarlijk grom
mende jaguar (Panthera 
onca) op de zegel van 0.60 
euro komt in Guyana nog 
veelvuldig voor. 
Australië heeft alle 
reden om op 26 juni een 
serie van vier zegels uit te 
geven met als onderwerp 
'Bedreigde dieren in het 
wild'. Down under scoort 
namelijk niet zo goed als 
het om natuurbescher
ming gaat. Op de zegels 
is de graad van bedrei
ging aangeven met aan
duidingen als Endangered 
(bedreigd) en Vulnerable 
(kwetsbaar). 
Op de eerste staande 
zegel van 50 c. is de 
grootste vleermuis van 
Australië afgebeeld, 
de grijskopvleerhond 
(Pteropus poliocephalus). 
De andere zegel van 
50 c. toont de bergdwerg-
opossum (Burramys 
paruus) uit de familie van 
de dwergbuidelmuizen. 
Lange tijd dacht men dat 
dit dier was uitgestorven, 
totdat er in 1966 in een 
skihut in de bergen van 
Victoria een exemplaar 
werd aangetroffen. 
Op de zegel van $ 1.25 
is een platrugzeeschild-
pad (Natator depressus) 
afgebeeld. Uit de mooie 
Duitse catalogus Die Zähne 
der Schildkröten van Frank 
Wißkirchen (2002) valt 
op te maken dat deze 
schildpad op z'n minst 

driemaal eerder op zegels 
werd afgebeeld: door 
Australië (1995), de Ma
lediven (1980) en Papoea 
Nieuw Guinea (1984). 
De reuzenalbatros (Dio-
medea exuians) op de zegel 
van $ 1.30 werd al meer 
dan twintig maal op een 
zegel geportretteerd. De 
combinatie moeder en 
jong is wel aantrekkelijk. 
De uitgifte van Nieuw-
Zeeland (7 maart) belicht 
vijf inheemse diersoorten. 
Behalve bekende dieren 
zitten er ook unieke soor
ten tussen die alleen op of 
in de buurt van Nieuw-
Zeeland voorkomen. 
Op de zegel van 45 c. is de 
brughagedis (Sphenodon 
punctatus) afgebeeld. De 
Idwi kreeg zijn zoveelste 
zegel (90 c) ; omdat de 
ontwerper er nogal bonte 
zegels van heeft gemaakt 
en de Latijnse naam in 
de informatie ontbreekt, 
is het niet helemaal 
duidelijk welke soort hier 
te zien is - waarschijnlijk 
gaat het om de bruine 
kiwi (Apteryx australis). 
Alleen al met Nieuw-Zee-
landse kiwizegels kun je 
ruimschoots een blad in 
je verzameling vullen. 
Veel interessanter is de 
zegel van $ 1.35 met de 
bruine Nieuw-Zeelandse 
kikvors (Leiopeima hamil-
toni), op internet vrijwel 
steeds aangeduid met de 
Engelse naam Hamilton's 
JT05. Dit gaat om een van 
de meest bedreigde kik
vorssoorten ter wereld; de 
kikkers worden uitslui
tend aangetroffen op 
Stephen's Island in Straat 
Cook. 

De geeloogpinguin (Me-
gadyptes antipodes) kreeg 
een plekje op de zegel van 
$1.50. 
De zwart-witte Hector 
dolfijn (Cephalorhynchus 
hectori) op de zegel van 
$2.- komt alleen voor 
in de Nieuw-Zeelandse 
wateren. 
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WIIT 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 (ofvan 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 AlmercHout 
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. 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 
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Straat en nummer:... 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer:. 

Ten name van: 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■̂  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■̂  

(■■■■■■■■■■■■■■■■I 
! !■■ 

■■■■■■■■■■■■■ini 
■■■■■■■■■■■■■il 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

(handtekening). 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 

mailto:info@pzv-hoes.nl
http://www.pzv-hoes.nl


fLEINE iNNON 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

i AANGEBODEH 

www.postzegelonline.nl 
Voor uw Nederlandse 
postzegels Pzh. Jansen. 
Telefoon 0493-320949. 

Duitsland 2006: pfr. 87 
euro, 2005:78 euro. Gest. 
2005 en 2006 ook leverbaar. 
Zwitserland pft. '04 49 
euro, '05 49 euro, '06 56 
euro. Oostenrijk pfr. '06, 
mooi NLv.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. Verseveld-Boschman, De 
Olmen 80,6903 BP Zevenaar. 
Telefoon 0316-343537. 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 1990-heden 50 
euro. Verseveld-Boschman, 
De Olmen 80, 6903 BP 
Zevenaar. Telefoon 0316-
343537- Giro 53"882. 
Bank 304810398. 

Kilowaar, 60% herdenkings
zegels: 150 gram Filand 
of Noorwegen 20.- euro, 
120 gram Denemarken of 
Zweden 15.- euro in een brief 
of op Postbank gironummer 
1624853. Franco thuis. Want-
list service. Correspond in 
English. Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE-60217 
Norrköping, Zweden. E-mail: 
lennart.runfors(a)su)ipnrt.se 

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 HVValkenswaard. 
Telefoon 040-2017307. 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, 

Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. Pzh. 
Wiktor, Hodgesstr. 13, 
6135 CS Sittard. Telefoon 
046-4512751. E-mail: 
robert-u)iktor(3)hom£.nl 

DDR 25% Bund, Berlin, 
Reich, NL en div. 
Eurolanden v.a. 35%. 
FDC's etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

u;u)U),pKilatoon.nl scherp 
aanbod plaatfouten/postz. 
boekjes/Ned.Ant./rolt. 
A. Stegeman. Telefoon 
0545-^95508. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs. Cept en 
uitgebreid meelopers. 
Ook voor uw manco's. A 
van der Pluijm. Telefoon 
0180-520069. E-mail: 
pluijmpies@)hotmail.com 

6 Veilingen, 6 clubbladen 
voor verzamelaars van Italië 
en geb. voor 12 euro p.j. J. 
de Rijke. Telefoon 0165-
53585g. luiuuj.jïlitalia.nl 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Postbus 22517, iioo 
DA A'dam Z.0. Telefoon 
020-6974978 en www.wim.rü 

www.librenphilatelie.com 
Uitgebreide voorraad NL+ 
Koloniën enz. F.C. Stavast. 
Telefoon 045-5251176. 

Vele partijen, collecties, 
restanten. Centro 
Filatelico Woerden. 
www.centrofilatelico.nl 
Ook goede voorraad NOR, 
België, Frankrijk, Duitsland, 
Israël en Indonesië. 
Telefoon 0348-423885. 

DDRpf, Bund en Berlijn 
pf/gest., Zwitserland 
gest. voor 20 tot 25% 
Cat.w. gratis lijsten. R 
Dorman, Grasklokje 66, 
7772 NR Hardenberg. 
Telefoon 06-30005613. 

Kilowaar Duitsland 200 gr. 
grf w.b. nieuw, toeslag+ 
h.w. 8 euro, 400 gram 15 
euro. Bank 894812335. 
H.J. de Vries, Hillegom. 
Telefoon 0252-518302. 

Meer dan 10.000 gest. zegels/ 
series op www.deansicht.nl 
div. landen. Martin Volkers. 
Telefoon 072-5116991. 

Uitv. Ned. FDC onbeschreven 
in album 28.5 cat.w. incl. A 
no. excl. verz.k. A. Schimmel. 
Telefoon 030-6963907. 

Postfi'is Ned. uit periode 
1944-1976. Cat.w. 446 
euro voor 95 euro. J. Mans. 
Telefoon 077-3512698. 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, 
vlot afgehandeld. W. v. 
d. Berg, Valkhof 94, 
2261HV Leidschendam. 
Telefoon 070-3272108. 

Italië en Koloniën, 
San Marino & Vaticaan-
verzamelaars worden lid van 
filitalia.nl voor 12 euro per 
jaar. Aanm.: Leo v.d. Brun. 
Telefoon 070-3460328. 

Zoek firmaperforaties alle 
landen ruil of koop. W. 
Manssen. Laan der V.N. 
31,3840 AD, Harderwijk. 
Telefoon 0341-417980. E-mail 
jaapmanssen(5)hotmail.com 

Oud-Roemenië & Moldavië 
aang. en gevraagd, zegels, 
brieven, bijzonderheden. 
R. Brandsen. Telefoon 
0418-642035. 

Postz. Ver. "Gouda"zoekt 
voor haar rondzendingen 
goede boekjes o.a. Nederland 
en Europese landen. Wie 
helpt? G. V. Ginniken. 
Telefoon 0182-520539. 

Plaat/etsingnummers 
koop/ruil. H.T. Hospers, 

Binnenhorst 10,7909 
CM, Hoogeveen. Telefoon 
0528-268642. 

Verzamelaar zoekt brieven 
uit WW2 periode van 
concentratiekampen/ 
strafgevangenissen & 
getto's. C.J.T. van derTogt. 
Telefoon 06-14561586. E-
mail: couplcforeiflht@u(xs.nl 

DIVERSEN 

Spanje en/of Portugal? 
4x p.j. bijeenkomsten in 
Utrecht met veiling (ook 
sehr.). Ook niet-leden mogen 
bieden. Kwartaalblad en 
rondzendingen. 22.- euro 
p.j. Inlichtingen: 079-
3611910 of UJUiiu.ksp-iberia.nl 

Studiegroep Britannia, 
de vereniging voor alle 
verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote 
veilingen, boekjes en veel 
verzamelplezier. Join 
the club, see you! 

Israël: gratis prijslijst 
en verzorging van 
abonnementen. Inl.: A. 
Bouwense, tel.: 0113-212762. 
E-mail: amh0uw@2eelandnet.nl 

Postzegelboekjes? Rolzegels? 
Automaatstroken? Hang-
blokjes? Mailers...? De 
filatelie is in beweging! 
Blijf op de hoogte en 
word lid van Postaumaat 
(uiiüuj.postaumaat.nl) met 
o.a. veilingen met zeer 
gunstige prijzen. S.J. Delfos. 
Tel. 030-2932685. 

Maandblad Filatelie 
ingebonden jaargangen 9.50 
euro per jaar. Wij kunnen 
ook voor u inbinden. H. 
Kuipers, Beethovenlaan 
15,7604 GC, Almelo. 
Telefoon 0546-532155. E-
mail: hkuipers.5(g)hccnet.nl 

Verenigde Naties en/of 
Verenigd Europa. Al vanaf 
i960 de gespecialiseerde 
vereniging in ons land. Een 
must voor elke Verenigde 
Naties en Verenigd Europa 
specialist. 4 Bijeenkomsten 
met veiling per jaar, 
4x eigen gerenomeerd 
tijdschrift "Grenzenloos"per 
jaar. Internationale 
contacten. Contributie 
23.- euro. Voor inlichtingen 
telefoon 033-4943567 
ofporfier@Kotmail.com 

De Ruiter BV 
Numismatiel< & 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 

http://www.postzegelonline.nl
http://www.motiefonline.nl
http://www.wim.r%c3%bc
http://www.librenphilatelie.com
http://www.centrofilatelico.nl
http://www.deansicht.nl
http://filitalia.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:amh0uw@2eelandnet.nl
mailto:ofporfier@Kotmail.com
http://www.verzamelaarsmarkt.nl


BREDENHOF-POSTZ EGELIMPORT 
Bovenstraot 286-0,3077 BLRottetdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emailBreclentiof@cs.com • Internet: www.btedenhof.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 venkel gesk>ten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

ZOJUIST BINNEN GEKOMEN KILOWAAR; 
DENEMARKEN, FRANKRIJK, CANADA, MALTA, ZWEDEN, 

LIECHTENSTEIN, IJSUND. 

AANBIEDING KILOWAAR; 
250gr. KANAALEILANDEN NU 24,00 

250gr. INDONESIË NU 35,00 
250gr. ZWEDEN IETS OUDER NU 15,00 

WIJ ZIJN NOG STEEDS DRINGEND OP 
ZOEK NAAR ALLE SOORTEN POSTZEGEL 

VERZAMELINGEN EN RESTANTEN BEL ONS. 
LETOPI!!!!!!!!! 

WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 
30 JULY T/M 13 AUGUSTUS. 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

a e É i ï ^ PEiSö.iS'ö" söOPsmii^mÄ^ (gE@@ïïP̂  AM' 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx -£- 5x lOx 

5,05 4,70 4,50 
7,35 7,00 6,70 
11,40 10,70 10,40 

13,25 13,00 12,40 

PER STUK DUURDER 
5,90 6 00 5,50 
9 , ^ 9,00 8,50 

13,65 13,50 12,90 
17,00 16,60 16,00 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 
L4/1Ó 32 BLZ WIT 12,30 8,00 
L 4/24 48 BLZ Wit 18,95 12,25 
L 4/32 ,-64 BLZ-WIT 24,50 14,25 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 14,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO AtTIJD EXTRA 

[llBGXMß(2fflIK] l2)@E MlKlMfifUMIGi 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,50 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 59,50' 

250 GRAM BLOKKEN ZWéRT OF BLANCO NU 18,50 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 64,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 80,00 NU 70,00 

9 KILO MISSIE. U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

LAND 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 

100 gr 250 gr 500 gr 
8,00 

14,50 
19,50 
8,00 
9,00 

12,50 
10,00 
58,00 
10,00 
14,00 
12,50 
86,00 
15,00 
17,50 
13,50 
12,50 
19,50 
35,00 
15,00 
7,50 
9,50 

13,50 
13,50 
15,00 
15,00 
10,00 
11,00 

32,00 
9,50 

13,50 
19,00 

18,50 
34,00 
48,50 
18,50 

20,00 

29,50 
22,50 

34,50 

34,50 
37,50 

55,00 
42,50 

23,50 45,00 
34,00 68,00 
29,50 

35,00 
42,50 82,50 
32,00 
29,50 
42,50 

36,00 
17,50 

22,50 
32,50 
32,50 
36,00 
35,00 
22,50 
25,00 
79,00 
22,50 
32,50 
42,00 

62,50 

42,50 
47,50 

155,00 
42,50 
62,50 

mailto:emailBreclentiof@cs.com
http://www.btedenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 Rietdijk 2007 

Postzegelveiling no. 389 
U kunt nu inzenden voor de veiling 

van 12,13 en 14 november 2007. i 
London 

Terugblik op de 388^ veiling van april 2007 met een groot aantal bijzondere opbrengsten!: 
r fiiÄtEOäsaiaaa;! 

k: % .ï 
^tW9^^^^^ 

Nr. 4E 

i^^ ip i T«»«* 

bdAU». i 
€1.650 , €1 .000, €3.100,- €2.200,-

Verzamelingen: 
> Fiscaal zegels U.S.A. 
> Collectie Guatemala 
• Collectie Honduras 
• Collectie Malayan States 
• Julbileum nr 121-131 in postfrisse blokken van 4 
' En-Face nr. 518-537 in postfrisse blokken van 4 
< Postbewijs 1-7 ongebruikte prachtserie 

Inzet € 3000,-
Inzet € 1000,-
Inzet € 1500,-
Inzet € 2000,-

€1.200,-

Opbrengst 
Opbrengst 
Opbrengst 
Opbrengst 
Opbrengst 
Opbrengst 
Opbrengst 

€1.000,-

€ 12.000,-
€ 8.400,-
€ 4.100,-
€ 3.700,-
€ 3.000,-
€ 3.000,-
€ 2.100,-

€ 1 . 7 0 0 , -

€ 2.050, 

POSTERUEN NEDERL..IND1É. 

2è 24 ZEGELS VAN £. 2 CENT. 4Ê^ u*^ 

PRUS 60 CENT. 
I» POSTERHEN NEDE»a.-INDIË. 

24 ZEGELS VAN I Z ï CENT.J^J'A 

I'RUS f 3,00. 

€ 2.600,- €2.100,- € 2.600, € 2.700,-
Alle opbrengsten exclusief veilingkosten. 

Ook inzenden? 
Voor onze komende veiling die in het najaar van 2007 plaats gaat vinden zijn wij 
doorlopend op zoek naar inzendingen. U bent van harte welkom voor een gratis taxatie 
bij ons op kantoor en voor grotere collecties komen wij graag bij u thuis. Profiteer van 
de optimale etalage die een veiling van Rietdijk uw collectie kan bieden. 

Bel ons voor alle informatie over kijk- en veilingdagen, wij zijn u graag van dienst! 

0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

Voor inzendingen kunt 
u natuurlijk dagelijks 

bij ons terecht! 

U bent van harte 
Welkom! 

Adres 

Telefoon 
Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
070-3647957 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdijk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Wilt u de catalogus 
van de 389e veiling 

ontvangen? 
Maak dan € 3,- over 

op ons bank- of 
gironummer 

o.v.v. uw 
adresgegevens! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl



