
H O O F D S T U K I I 

D E B R I E F 

„Begint U nu eens van het begin af aan te vertellen, 
mijnheer," stelde Inspecteur van Politie Ukkelschoten 
voor, toen de gemoederen ietwat gekalmeerd waren 
na de onbegrijpelijke aanval van den heer Rietra. 
Hans en Piet waren beiden tegelijk begiimen te praten 
en riepen da t het bespottelijk was. Piet , die wel eens 
detectiveromans las, had Hang gesmeekt geen woord 
te zeggen voordat hij een advocaat of zijn vader ge
raadpleegd had. De Inspecteur echter had de jongens 
snel to t bedaren gebracht, door te zeggen dat de soep 
niet zo heet gegeten wordt, als ze wordt opgediend, en 
dat het arrest niet dadelijk hoefde in te gaan en dat hij 
zeker was dat het niet zo bedoeld was. 
„Vertel ons eerst eens wat er in die aangetekende 
brief zat, mijnheer Rie t ra ," ging hij verder toen deze aar
zelde en blijkbaar niet wist waar hij beginnen moest. 
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WäftM^liliMk ostzegelveilin 
filatelie en postgeschiedenis 

onze ervaring en kennis maakt ons tot een 
van de beste filatelistische veilinghuizen ter wereld 

Uit onze laatst gehouden veiling is ook weer gebleken dat wij voor u: 

on 
oi^ 

' Denkt u erover uw collectie te verkopen ? 
neem dan contact met ons op ! 

internationale veiling: 

11 T/M 13 OKTOBER 
inzenden voor deze veiling is mogelijk tot 24 Augustus 

Voor onze komende veiling ontvingen wij reeds o.a.: 

-Een collectie ongebruikte/postfrisse blokken van vier Nederland 
van 1864 t/m 1940 met o.a. nr. 10 en 11 in ongebruikt blok van vier. 

-Een collectie blanco FDC's compleet vanaf El, allen gecertificeerd 
door erkende keurmeesters, nooit eerder zo compleet aangeboden. 

-Een fantastische collectie Franse Koloniën, met unieke stukken. 

-Een wereldcollectie met een taxatiewaarde van € 125.000,= 

-Een prachtige collectie Duitsland met o.a. topzegels en series van 
Duitse Reich alles gekeurd, als een kavel komt dit ter veiling. 

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. 

W£&!eiciiMi^niisr(?ff eeuwenveldseweg 14 - 1 JÖZLA vveesp u-
beëdigde makelaars en taxateurs voor postzegels en munten 



Zaterdag 1 SEPTEMBER 
van 11.0016.00 uur: 

'Dag van ontmoeting en communicatie, een FAMILIEDAG' 
Tevens mogelijkheid tot gratis TAXATIES. 

^ ^ H ^ Zeestraat 8284 te Den Haag. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ De volgende handelaren nodigen U uit: 

^ w w w w w w 

:> RONALD BOUSCHER • 
^^ÊL ^ Professioneel philatelist en • 
^ ^ B P commissionair 
^ K MNVPH, PTS. IFSDA en AAA 

WBL Messchaertstraat 12 
^ K ' 1077 WS Amsterdam 
^ V tel: 020679.5952, 
^ B 1 fax: 020679.4780 

^ K Gespecialiseerd in Nederland, Ned.Indië, : 
^ K Curasao en Suriname. : 

| H : Grote voorraad klassiek Nederland, w.o.: 
^ K emissie 1852 brieven, afetempelingen en ; 
^ K plaatposities. 1 
^ K Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels: ; 

Ë Nederland, Ned.Indië, Cura9ao en Suriname. ; 
• 
• 

^ ^ Laat ons uw fllatelistisclie interesse vantevoren > 
H r weten opdat we liet juiste materiaal mee nemen. \ 

WWW. bouscher. nl email :info@boitscher. nl 
• • 

• • 

^CRietdiik: 
^ " K #S^oI910 m^ 

POSTZEGEL en MUNTENVEILINGEN B.V. : 

staat 1 september a.s. ook t o t uw dienst • 
om uw postzegels te taxeren en te keuren. ; 

H. Lichtendahl (directeur) 
• • 
• • 

MUSEUM VOOR 

PZH Ir. H.R Rozema 
; Joan Maetsuckerstraat 140 ; 
: 2593 ZP DEN HAAG ! 
: TeL 0703472531 ! 
: PETER@HPROZEMA.DEMON.NL j 

; Gespecialiseerd in postgeschiedenis Nederland. ; 
: Grote voorraad Nederland en koloniën. ', 
: Andere landen of gebieden worden '. 
'• OD verzoek meeaenomen. i 

^ ^ ^ ^ B L A ^ « • • • • • • • • • • • • • • • • • • ■ . • . • . _ ■ _ ■ . .k._4__«_.«_j>_«._.*.ft«fl^^^^^^H 

■ 
m 

. „ , . , , , , 

i 

m 

i 

Ĥ 
; Overijsselse Postzegelvetltng b.v ; 
: Hengelosestraat 7678 : 
: 7514 AJ ENSCHEDE : 
: 0534335500 • 

: KIJKDAG voor veiling 194 d.d. 7/8 september '. 
'■ Alle losse nummers en partijtjes zegels j 
; en enveloppen. ; 
; Overige kavels: worden op aanvraag ; 
'. meegenomen. '. 

.5 

Ook aanwezig: ] 

j Leden van de werkgroep \ 
• 'Handboek Postwaarden'. \ 

Onder redactie van de heren '; 
. Holstege, Vellekoop en v.d.Heuvel : 

Informatiestand. '. 
• • • • 

:OMMUNICATIE 

I 
"̂ B 
■•"0i 

v^si ■ 

Kleine tentoonstelling archiefmateriaal 
Zeestraat 8284 DEN HAAG. 

Plaats: Graham Bellzaal op de begane grond. 
Op zaterdag GRATIS PARKEERGELEGENHEID rond het museum!! 

Op vertoon Filatelie tevens gratis toegang tot museum!!! 

mailto:PETER@HPROZEMA.DEMON.NL


KILOWAAR 
ZOMERAANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT € 26,-
met zeer veel 2007-zegels 
250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT € 24,-
megavariatie met bloc-zegels 
100 gr JAPAN REGIONAAL (FURISATO) € 12,-
100 gr DUITSLAND MIX TOESLAG/HW'S € 18,-
prachtig assortiment en nieuw materiaal 
9 kg DUITSLAND MISSIE prijssensatie! € 99,-
nieuw materiaal met veel hoge waarden 
100 gr ZWEDEN GROOT-FORMAAT veel 2007 
100 gr FAR OEREILANDEN eigen import met h.w.'s 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s 
(2'/2 kg slechts € 79,-) 
100 gr OOSTENRIJK GROOT-FORMAAT 
veel eurozegels 
100 gr BELGIË GROOT-FORMAAT zeer nieuw € 13,-
250 gr KANAALEILANDEN MET Isle of Man € 26,-
500 gr AUSTRALIË MISSIE met € 28,-
veel groot-formaat en nieuw 
500 gr USA MISSIE goede variatie (IVi kg € 49,-) € 13,-
100 gr THAILAND GROOT-FORMAAT prachtige mix € 10,-
100 gr CANADA GROOT-FORMAAT € 15,-
nieuw en zeer schaars 

€ 8,-
€ 35,-
€ 23,-

€ 16,-

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluitend op voorui" .aling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. Betaling ook mogelijk met creditc, 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal , 
Portovri] vanaf € 75,-; daaronder € 3,- verzendkosten E i - * r i 
extra. Bi] aankoop van 4 of meer items 5 % korting. 9£ " ~ | 
Bestellingen onder € 35,- kunnen wij fielaas niet uitvoeren 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 Fax 024 • 3730735 
E-mail: j .haar lem@wxs.nl 

GEACHTE FILATELIST(E), 
HEEFT UAL EENS EEN GRATIS PRIJSLIJST AANGEVRAAGD BIJ 

't POSTZEGELHOES? 
Velen voor U hebbon dit al gedaan en in volle tevredenheid hier een 
bestelling uit geplaatst.Niet alleen vanwege de Itwaliteit en de faire 
prijzen,maar ool( 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 fcomen van deze gratis lijst: 
*Even een belletje naar: 077 -35 12 698 of Fax: 084-75 96330 
*Of: e-mail: info@postzegelhoes.nl 

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

% 
P.S.De gehele lijst staat ook op internet: www.postzegelho0s.nl 
Via het winkelwagentje-systeem kunt U ook direct Uw wensen kenbaar maken. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdlieden. 

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

NIEUWE PRIJSLIJSTEN 
Wl. Antarctica, Falkland en motief Antarctica 

W2. Motief vogels, scheepvaart en zeezoogdieren 
Uitsluitend postfris zonder plakker. Prijslijsten gratis op aanvraag 

(a.u.b. vermelden welke lijst U wilt ontvangen). 
Tevens een ruime postfrisse voorraad van Groot Brittannië, 

Australië, Nieuw Zeeland, Canada en Zuidelijk Afrika. 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 
tel. 038 - 4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
E-mail: boomstamps@home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

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 

S B F E "Compact" BESTE KOOP! 
MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER UGE PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van €21,50 tot €26,50 (Nr. 7883 Ansichtk.) 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks €5,25 
Nr. 7873 (Ans.k 

per 10 stuks €5,75 
Nr. 7874 (PZM's 

per 10 stuks €5,75 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
g S f t g beschermcassettes informeer 
S n r h bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-414 30 77*Fax 010-414 94 99 

Portvrije toezending handel € 75,- netto 
excl. BTW, voor particulieren geldt €25,- incl. BTW 

mailto:j.haarlem@wxs.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.postzegelho0s.nl
mailto:boomstamps@home.nl


rmi 
MONDIAL ^'^^ * " " ^ 

POSTZEGELVEILINGEN 
Onze volgende veiling vindt plaats op 

de 177-ste postzegelveiling in Zalencentrum Wesepe te Wesepe 

Holland 

Sr m 
Köln 

WJ 

Kijkdagen ook op ons kantoor in Deventer van 
Vrijdag 7 september t/m donderdag 13 september. 
Wederom een extra grote veiling". Veel topnummers Nederland en 

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

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

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

INZENDING DAGELIJKS MOGELIJK 
'iMat on eel zijn' 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEl 

Brinkgreverweg 13-15 7413 AA DEVENTER Tel. 0570-631224 Fax 0570-636293^^1^ 

Londen y 

^ew York N-. 

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 
biimenkwam, 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 
BrinVgreverweg 13-15 7413 AA Deventer Tel.0570-631224 Fax 0570-636293 

email info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 
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HUNTER SG-SERIE 
* Braak- en brandwerend. 
* Geschikt voor opbergen 
van uw waardevolle verza
meling of postzegels. 
* Standaard voorzien van 
een dubbelbaard sleutel-
slot (optie elektroniscli of 
mechaniscti ci)ferslot) 
* Standaard kleur wit. 
RAL9002. 
* Standaard voorbereid 
metvloer-verankering. 
* Standaard voorzien van 

* Secuntylevel I of II 
* Indicatie Waardeber
ging € 5000/7000. 

Type Buitenmaten hxbxd Binnenmaten tixbxd Legborden Gewicht 

SG60 

SG80 

SG100 

SG120 

SG140 

SG160 

SG180 

60x51x52 

80x51x52 

100x51x52 

120x51x52 

140x51x52 

160x51x52 

180x51x52 

48x38x34 

675x38x33 

88x38 5x33 

107x38.5x33 

127x38 5x33 

147x38.5x33 

167x38 5x33 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

61/110 

87/138 

112/167 

138/195 

164/224 

190/252 

216/279 

Meer informatie? 
HunterSafes 
Kelvinstraat 19,7575 AS Oldenzaal 
e-mail: fiunter@kluis.com 
Tel: 0541-522315/06-49054239 
Fax:0541-522190 

BHUNTEHI 
I SAFES H 

www.huntersafes.nl 

Twee verschillende 
zegels 1,50 
FDC 7,95 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Euro-introductie Slovenië 

^ ^ 

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

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

ZEER GROTI VOORRAAD NED. EN OVERZEE -i- INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD. 
GRAAG UW AMNCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegel-en Muntenhandel " D e C l o b e " 
Nieuwstraat Ö 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708, Postbank 908176 

NIEUW-ZEELAND 
AUSTRALAZIË, PACIFIC, WERELD 

Series, couverls en verzamelingen: iedere maand 
meer dan 3.000 kavels! Gratis maandelijkse catalogus 
beschikbaar. MOWBUY COUEaABLES, P.O. Box 80, 

Wellington 6140, Nieuw-Zeeland. 
Email: mowbray.stamps@xtra.co.nz 

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
BeroepsfilateUsten 
sinds 1949 

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

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

Post/OKclliaiidel 

\ask kl.ii)U iik.Mi1 

www.filatelietipz.nl 
lipzli@planet.nl 

www.librenphilatelie.com 
Postfris, (on)gebruil<t en FDC's 

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Duitsland 

Franl<rijk 
Groot Brittannië 
Nederland 
Oosten nji< 
(Rep.)Suriname 

e-mall: Iibren2@planet.nl 
libren@home.nl 

Telefoon: 045-5245256 

ttUffVJMfcWK 
Bezoek onze website Collect4AII.com voor: 

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

SALE met grote kortingen! 
Verden telefoonkaarten, en nog veel meer! 

Elke zaterdag aanwezig in onze zaak 
VIJF CENT - boeken, vele partijen, FDC's 
en nog veel meer Kom ook eens kijkeni 

WIJ kopen ook in, o a uw uitgezochte kilowaar (kopjes) 

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

Tel 070 3925409 Email mbezemer(axs4all nl 

UW postzegelhandel op internet 

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe land-albums 
tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

mailto:fiunter@kluis.com
http://www.huntersafes.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
mailto:mowbray.stamps@xtra.co.nz
http://iik.Mi1
http://www.filatelietipz.nl
mailto:lipzli@planet.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:libren@home.nl
http://Collect4AII.com
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch ■. | j 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag. 1 T% r l / ^ l l f \ 
De officiële mededelingen van de ^ ^ ^ ^ ^ * ^ I A * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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. 464/465/466 

Nieuw op het postkantoor 
Hoofdredacteur: 467 
Aad Knikman AIJP Verzamelgebied Nederland 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 468/469 
Telefoon; 0355254391 Verzamelgebied België 
Telefax: 0355240926 .....^..... ■:—.—," 470 
Email: philate!ie@tip.nl De Posthoorn  jaargang 56  juli/augustus 2007 
Website: muiuj.filatelie.ujs •• ; .—•; 472/473/474/475 

Bondspagina s 
ß S S e " ' ' ' ' ^ TNWositodeïoüfckraanvïïgeïve^issïW 476/477/4/8 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere in LÜÏishetiederëavöndpal^ësavönd '^^ 
Jeamne de Troye '^ ' ASOIASI 
Telefoon; 03653 84 « 8 pösteëgdböëkjës 
Telefax; 0365384880 ° ' 482/483 
info@burraudrtraije.nl Filatelie en Fictie: de rol van postzegels in literatuur en film 

484/485/486/487 
Abonnementen en bezorgklachten: Maximafilie 
Abonnementenland 488 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest Filatelistische evenementen 
Telefoon: 0251313939 492/493 
Telefax: 02513104 05 Nederlandse stempels 
Email: viaujujuj.aboland.nl 493 

Jan Huisman: 'Ik mag nóg wel een keer leven' 
Adreswijzigingen: •• ■ 494/495 
Adreswijzigingen geeft u op aan de Postwaardestukken 
secretaris van de vereniging waarvan u ■■•■■/ 49"/497 
lid bent. Individuele abonnees zenden Luchtpostnieuws 
hun adreswijziging aan de administra "■ ■."•;""••"■;•: v""" 497 
tie (zie'Abonnementen'). De emissieMachm voor beginners ^^^^^^^ 
'Hoe word ik abonnee?' PrëmbVië&aaViënz'ij'nverzamëiwak'rdî ^^^ ^ 
Er zijn twee abonnementsmethoden: Ëën miiitkkebriefvänBäiäpöeiangnäarS^^^^^ 
1. een collectiei abonnement: r o o _̂  
U kunt lid worden van een vereniging Wiiïazen vóór ü 
die bij 'Filatelie'is aangesloten; het 504/505 
abonnementsgeld maakt dan deel uit BÖëkënpïanki'twëëpüWÏcaüë's'™ 
van uw verenigingscontributie. 506/507 
2. een individueel abonnement; vervalsingen herkennen 
hiervoor kunt u zich  m.u.v. België  508/509 
aanmelden bij Abonnementenland Informatiepagina's van de NVPH 
in Uitgeest {zie'Abonnementen') 510/511 
voor €23.10 (Nederland), €36.50 Nieuwe uitgiften 
(buitenland, standaard) of €58.50 512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525 
(buitenland, priority). Een individueel Thematisch panorama 
abonnement gaat per de eerste van 5^6/527/520 
een willekeurige maand in; het loopt Jubileumveiling van Rapp 
minimaal één jaar (11 nummers). ■• : :•;••. 5^9 
Abonnementsbeëindiging: zie 'Opzeg Bon voor het opgeven van een kleine annonce 
eine abonnement'. ;:•,•■■■ ^ ^ 
* ^ Kleine annonces 
Belgische abonnees 5^ 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement €24.10. Stort dit bedrag 1^11 nei tr /*kDi*r\<]fT1tin 
op rekening 000035088233 t.n.v. Dl^lj^ntUCUdi^ni^^^^^^^^^^^^^^^ 
Penningmeester Filatelie, Brussel; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vermeld duidelijk het adres waarnaar Q^ compositie op onze voorpagina bevat een 
het blad moet worden gezonden! ^ 1 1 ^ j  ■ T i_ T > . ^ 1 1 

aantal elementen die in Johan Jongmas artikel 
Opzegging abonnement: over filatelie en fictie een rol spelen: een pagina 
Een individueel abonnement kan aan uit een detectiveroman voor jongens, de Grote 
het eind van de lopende abonnements p^^g uit Theo Thijssens 'Kees de Jongen' en een 
periode worden beëindigd. U doet , ^ i_ j ,.r 1 
dit door uiterlijk vier weken vóór het modem toetsenbord. Vl̂ aar en wanneer speel
aflopen van uw abonnement een brief den postzegels een rol in de wereld van de fictie? 
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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.FILATELIE.NET 
8613 Australië t/m 2005. Prijs: € 400,00 
Stockboek met modern postfris matenaal van Australië t/m 2005 Bevat veel velletjes van 10 en 20, 
blokken, WO opdrukken etc Nominaal $711,86 (ruim 435 euro) 
8667 België 1849-1964. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1964 in Davo album Mooie collectie met 
veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 187 compleet vel 342-350', 351-352*, 785" 818-822*, 834-
840**, 880-891** etc Hoge cat waarde 
8523 België 1849-1966. Prijs: € 2.100,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1966 in oud album Collectie is zeer goed gevuld en 
bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 37o (miniem dun plekje), 62*, 66*, 147*, 177*, 
178*, 221-233*, 258-266*, 308-314*, 325*, 342-350*, 351-352*, 356-362* 377-383o, 394-400*, 436*, 
437*, 792-797*, 880-891*, 898-899*, journaux 1-18*, 19-36*, colis postaux 302-321*, 334-335* etc 
etc Zeer hoge cat waarde" 
8528 België 1858-1949. Prijs: € 1.050,00 
Ongebruikte (en iets postfnsse) collectie België 1858-1949 in Davo luxe album Collectie bevat zeer 
veel goed matenaal zoals (Yvert no's) 62*, 78*, 122*, 147* (zonder gom), 301**, 308-314* 351-352*, 
437", 513-518**, 519-526**, 532-537**, blok 1*, 4* 6*, 27*, 28**, 2 9 " (2x, waarvan 1 gesigneerd 
door o a Zatopek) Hoge cat waardei 
8618 België 1915. Prijs: € 375,00 
Speciaalverzameling lage waarden Koning Albert 1,1915 (no's 135-141) Typen, kleurnuances, vane-
teiten plaatfouten etc in blanco album 
8495 België Back of the Book. Prijs: € 1.150,00 
Stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt Back of the Book matenaal van België Bevat dus 
spoonAiegzegels, pakketzegels, telegramzegels, Eupen/Malmedy etc Heel veel materiaal, waaronder 
veel doubletten en veel betere zegels Enorme cat waarde' 
8609 Brazilië kleinbogen. Prijs: € 300,00 
Twee grote vellenmappen met postfnsse kleinbogen van Brazilië in aantallen met voornamelijk sa
menhangende zegels Bevat complete vellen 1671-1675 (2X), 1676-1681 (2X), 1696-1701 (2X), 1793 
(2X), 1795 (2X), 1796 (2X), 1797 (IX) 1798 (2X), 1801-1806 (10X), 1829-1832 (3X), 1859-1863 
(5X), 1937-1941 (10X), 2041-2043 (3X), 2054-2056 (3X) Cat waarde ruim 3100 euro 
8630 Bund 1945-1999. Prijs: € 550,00 
Postfnsse, redelijk complete collectie Bund 1945-1999 in 4 Kabe albums Bevat goed beginjaren, leuk 
zones etc Zeer hoge cat waardei 
8647 Bund 1949-2000. Prijs: € 400,00 
Enorme gebruikte stock in grote aantallen, incl ook wat beginjaren, opgezet in 20 insteekboeken, in 
doos Enorme cat w 
8620 Bund en Berlijn 1946-2004. Prijs: € 855,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Bund en Berlijn 1946-2004 in 4 Davo luxe albums Collectie bevat 
zeer veel beter matenaal uit de eerste jaren en tevens geallieerde zones Zegels van de jaren 2000-
2002 ontbreken Hoge cat waardei 
8494 Bund/Bizone 1945-1952. Prijs: € 825,00 
Prachtig gebruikt lot in diverse kleine aantallen met de topzegels en senes beginjaren Bund rijkelijk 
voorhanden in meest nette kwaliteit Veel goed verkoopbare uitgaven aanwezig' Cat w 6900+ euro, 
slechts 12% cat w " ! 
8521 Curacao/Antillen 1873-1990. Prijs: € 650,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Curacao/Antillen 1873-1990 in Davo luxe album Collectie bevat 
veel goed matenaal zoals EnFace ongebruikt, goed luchtpost en port etc Cat waarde ruim 3250 euro 
8632 Cyprus 1880-1990. Prijs: € 400,00 
Ongebruikt/gebruikt lot met veel betere klassieke waarden, diverse ponden George VI en Elisabeth II, 
op insteekbladen 
8508 Duitsland 1945-1986. Prijs: € 400,00 
Gebruikte collectie Duitsland 1945-1986 in 2 Davo albums Bevat Bundespost, Berlijn, en DDR Veel 
beter materiaal uit de beginjaren zoals (Michel no's) Bund 111-112, 113-115, 117-120, 121-122 
140,143-146,156-159,173-176 etc Berlijn 63, 71, 73, 85,86, 88-90,101-105 etc DDR 284-285, 
287,288 etc Mooie kwaliteit, hoge cat waarde" 
8615 Duitsland Bund 1949-2000. Prijs: € 475,00 
Gebruikte, complete collectie Duitsland Bund 1949-2000 in twee Davo albums Collectie bevat alle 
dure zegels en ook vele extra's Koopje' 
8653 Egypte (U.A.R.) 1958-1970. Prijs: € 200,00 
Postfns in veldelen en vellen, ook 1970 Koran blok in aantallen, in 2 vellenmappen, catw Michel 
2200+ euro 
8585 Europa Cept 1962-1988. Prijs: € 700,00 
Prachtig mooie nagenoeg complete collectie velletjes/kleinbogen van de West-Europese landen, vaak 
dubbel verzameld postfns en gebruikt/op fdc, in 3 albums Mooie collectie, cat w ruim 7000 euro' 
8658 Faroer. Prijs: € 125,00 
Gebruikte velletjes/kleinbogen, catw 1560 euro, 8% catw 
8526 Finland 1866-1965. Prijs: € 475,00 
Gebruikte collectie Finland 1866-1965 op blanco bladen in oude Schaubek band Collectie bevat zeer 
veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 5-9,35,156-158,161-163,170-172, autopakket 1-3,4*, 5*, 6-
8 9* etc 
8549 Fiscaal, cinderellas, TBC. Prijs: € 1.000,00 
Doos met 8 insteekboeken met fiscaal, cinderellas, TBC etc van de hele wereld Vele duizenden ze
gels, waaronder schaars matenaal Voor de liefhebber 
8565 Indonesië 1948-2002. Prijs: € 1.100,00 
Complete, gebruikte collectie Indonesië 1948-2002 in twee Davo albums Bevat dus ook Ris opdruk
ken 1948 Riau opdrukken (ongebruikt) alle dure blokken etc Zeer hoge cat waardei 
8520 Indonesië 1949-1983. Prijs: € 300,00 
Postfnsse en ongebruikt collectie Indonesië 1949-1983 in Davo album Vanaf 1972 vnjwel alles post
fns Collectie bevat veel beter matenaal waaronder dure blokken, zoals 1982 Thomas Cup blokken, 
1982 WK voetbal blokken etc Zeer hoge cat waardei 
8542 Indonesië 1949-2000. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Indonesië 1949-2000 in 2 luxe Davo albums Beginjaren ook wat ge
bruikt matenaal aanwezig Alle dure blokken aanwezig (zoals 1982 Thomas Cup, 1982 WK voetbal, 
1989 apenblokken etc) Hoge cat waardei 

8628 Indonesië 1949-2000. Prijs: € 800,00 
Vrijwel complete, voornamelijk postfnsse collectie Indonesië 1949-2000 in 3 Davo luxe albums 
Collectie bevat o a alle goede dure blokken 
8625 Indonesië 1970-2005. Prijs: € 850,00 
Postfnsse complete (paar zegels missen) collectie Indonesië 1970-2005 in 3 Davo luxe albums 
Collectie bevat alle dure blokken Hoge cat waardei 
8512 Israel 1948-1976. Prijs: € 325,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Israel 1948-1976 in Israelisch album Collectie bevat veel beter 
matenaal zoals Joods nieuwjaar 1948**, parlement 1949**, vlag 1949**, blok 1 *' Ook wat half-tab ze
gels aanwezig Zeer hoge cat waarde' 
8560 Israel 1948-1999. Prijs: € 1.600,00 
Doos met een zeer uitgebreide postfnsse (begin iets ongebruikt) collectie Israel 1948-1999 in 7 dikke 
Kabe albums Collectie bevat voornamelijk fulltab matenaal en tevens FDC's Zeer goed gevuld, veel 
beter matenaal zoals (Michel no's) 10-14 fulltab*, 10KZ-14KZ', block 1*, 19-21 halftab" etc etc 
Hoge cat waarde' 
8509 Israel 1948-2005. Prijs: € 525,00 
Postfnsse en ongebruikte (paar gebruikte zegels) collectie Israel 1948-2005 (bladen t/m 2003) in 2 
Schaubek albums Tot en met 1982 voornamelijk ongebruikt materiaal daarna postfris Collectie be
vat veel blokken en ook wat postzegelboekjes Zeer hoge cat waarde' 
8650 Israel 1998-20031! Prijs: € 1.000,00 
Prachtige postfnsse nieuwtjespartij, meest velletjes en kleinbogen wo zeer lastige Nominale waarde 
(postkantoorprijs) 8290+ shekel = ruim 1550 euro, zwaar onder nominaal" 
8538 Israel variëteiten. Prijs: € 350,00 
Verzameling vaneteiten en plaatfouten Israel in album Tevens een album met blokten, covers etc 
Zeer interessant kavel met heel leuk matenaal 
8597 Israel vooriopers. Prijs: € 590,00 
Album met voorlopers van Israel, waaronder blokken, Ie dag bneven, ongebruikt en gebruikt maten
aal Zelden aangeboden, schaars materiaal' 
8510 Italiaanse koloniën. Prijs: € 400,00 
Stockboek met een partij Italiaanse kolomen waarbij veel postfns matenaal van o a Somalië en Libie 
in aantallen Bevat o a dure blokken meermalen Hoge cat waarde' 
8506 Italië 1862-1990. Prijs: € 285,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Italië 1862-1990 in Davo album Goed gevulde collectie met veel be
ter materiaal van de jaren 20-30 en 50 Hoge cat waarde' 
8662 Kanaaleilanden nieuwtjes 2004-20061! Prijs: € 3.600,00 
Prachtige postfnsse partij senes blokken en boekjes van Guernsey, Jersey, Man en Alderney in gro
te aantallen van dit lastig te knjgen matenaal Nominale waarde reeds 3000+ pond = 4500 euro 20% 
onder nominaal"' 
8505 Liechtenstein 1912-1985. Prijs: € 475,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1985 op blanco bladen in Victona 
album Collectie is zeer goed gevuld en heeft een hoge cat waarde' 
8665 Liechtenstein 1912-1991. Prijs: € 525,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Liechtenstein 1912-1991 in Davo luxe album Collectie bevat beter 
matenaal zoals (Yvert no's) 114-116* 251-262* luchtpost 1-6*, 9-13*, 15-16* (2X), blok 8* etc 
Mooie collectie, vanaf 1960 zo goed als compleet 
8635 Liechtenstein 1962-1995. Prijs: € 3.500,00 
Prachtige postfnsse stockvoorraad, in zakjes gesorteerd met ook de betere uitgaven, in grote tot gi
gantische aantallen, in grote verhuisdoos De geschatte cat w bedraagt tussen de 70 000 en 100 000 
EURO" Superlot voor de wederverkoop 
8529 Litauen 1918-1940 + 1990-2000. Prijs: € 1.450,00 
Twee Leuchtturm luxe albums met een dubbele collectie Litauen 1918-1940 (een ongebruikte en een 
gebruikte collectie) en een postfnsse collectie Litauen 1990-2000 Zeer veel beter matenaal aanwezig, 
waaronder (Yvert) luchtpost 89A** Ook Memel aanwezig Hoge cat waarde, zeer mooie collectie 
8500 Luxemburg 1859-1986. Priis: € 270,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1859-1986 in Davo album Collectie is goed 
gevuld en bevat veel ongebruikt en postfris materiaal 
8581 Nederland 1852-1958. Prijs: € 2.150,00 
Ongebruikte/postfnsse collectie met veel top als 104/5, 131, 136/138, beide Veth senes + de hoge 
waarden. Konijnenburg EnFace luchtpost meeuwen etc in album Catw 11 000+ 
8543 Nederland 1852-1969. Prijs: € 1.850,00 
Gebruikte collectie Nederland 1852-1969 in oud Schaubek album Collectie is o a op tanding gespecia
liseerd en de cat waarde tot 1960 bedraagt ca 9200 euro Collectie bevat zeer veel beter materiaal zo
als 3,6, 11 (2x), 12(2x),29,44,45C 48C,49,61b, 104,130,131 etc etc Bevat ook wat plaatfouten 
8655 Nederland 1852-1998. Prijs: € 550,00 
(on)gebruikte/postfnsse collectie incl 1/6, 7/11,13/29 etc in 3 goedgevulde Davo Cnstal albums 
8530 Nederland 1852-1998. Prijs: € 2.500,00 
In de hoofdnummers complete, gebruikte collectie Nederland 1852-1998 in 3 albums Bevat ook 
luchtpost compleet, dienst compleet, veel port en veel extra's zoals plaatfouten en doubletten 
8558 Nederland 1872. Prijs: € 1.400,00 
Nederland 1872 Willem III, 19-29 ongebruikt compleet, waarvan het meerendeel met onginele gom 
In diverse kwaliteit op stockblad 
8561 Nederland 1938-1974. Prijs: € 250,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 1938-1974 in Davo luxe album Voornamelijk onge
bruikt matenaal (jaren 50) Bevat o a lage waarden En Face ongebruikt Hoge cat waarde 
8634 Nederland 1938-2006. Prijs: € 1.800,00 
**/*/0 dubbele collectie, vaak zowel postfns (iets *) en gebruikt, opgezet in 7 insteekboeken Cat w 
ruim 7500 euro + nominaal 900 euro, in doos 
8622 Nederland 1941-1981. Prijs: € 250,00 
Complete, gestempelde collectie Nederland 1941-1981, inclusief blokken (1965-1997) in Davo al
bum Hoge cat waarde' 
8551 Nederiand back of the book. Prijs: € 825,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie back of the book van Nederland 
Collectie bevat roltanding (oa 33-56*, 71-101*), port (o a 1-2,3-12,13-26etc),dienstzegels(oa 1-
7*, 8o, 9-15o etc), postbewijs 1-7o etc Hoge cat waarde" 
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8550 Nederland back of the book. Prijs: € 800,00 
Map met albumbladen met een voornamelijk ongebruikte collectie back of the book van Nederland 
Collectie bevat 0 a luchtpost (o a 1-3* 6-8* 9*), porlzegels (o a 1-2*, 3-12*, 13-26*, 27*, 28o, 31-
43*etc),dienstzegels(oa 1-8*), postbevïijs1-7oetc Hoge cat waarde" 
8627 Nederland blokken 1965-1976. Prijs: € 320,00 
Stockboek met postfnsse blokken 1965-1976 van Nederland in aantallen Mooie selectie, oa 3X 
Amphilex1967 Cat waarde ca 2000 euro 
8580 Nederland FDC stock. Prijs: € 600,00 
Grote doos met een stock FDC's van Nederland no E79 tot El 98 Van alle FDC's zijn ca 15 exem
plaren aanwezig Cat waarde ca 6000 euro 
8586 Nederland fiscaal. Prijs: € 1.500,00 
Enorme partij in grote doos alleen al ruim 300 akten van notanssen met ingestanste zegels en documen
ten met fiscaalzegels verder los voedselbonnen Ie wereldoorlog etc etc Veel ongebruikelijk materiaal 
8582 Nederland kinderblokken. Prijs: € 150,00 
Stockboek vol met postfnsse kinderblokken van Nederland in aantallen Cat waarde ruim 1000 euro 
8553 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 1.800,00 
Map met stockbladen met daarop een uitgebreide collectie kleinrond spoor en tramstempels In totaal 
ca 350 zegels Zeer veel beter materiaal, enorme cat waarde' 
8554 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 1.350,00 
Map met blanco albumbladen met een collectie kleinrondstempels hulpkantoren van Nederland In 
totaal 437 zegels Zeer veel beter matenaal, hoge cat waarde" 
8532 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 4.000,00 
Uitgebreide collectie kleinrondstempels Nederland in goed gevuld insteekalbum Collectie bevat zeer 
veel goed matenaal waaronder bijkantoren, stationsstempels en spoorstempels Zeer mooie collec
tie, enorme cat waardeMn totaal ca 1450 zegels 
8555 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 450,00 
Map mei stockbladen met een kleine collectie kleinrond stationsstempels van Nederland In totaal ca 
100 zegels Stempelwaarde (zegels met geteld) ca 1800 euro 
8490 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 790,00 
Stockboek met ca 1100 kleinrondstempels van Nederland waaronder betere Nu voor slechts 70 cent 
per stuk' 
8568 Nederland PTT jaarsets 1978-2002. Prijs: € 400,00 
Doos met collectie Nederland PTT jaarsets 1978-2002 compleet + jaarsupplementen (met daann de 
langlopende zegels) van 1986 1991,1992 1993,1994 Cat waarde 1650 euro 
8587 Nederland PTT-mapjes 1982-2002. Prijs: € 350,00 
Complete collectie PTT-mapjes van de nr 1 t/m 271 incl de A-nummers (t/m Kerst 20021) postkan-
toorprijs reeds 550+ euro" Ver onder aanschafprijs 
8661 Nederland stadspost brieven/fdc's. Prijs: € 250,00 
Leuke partij met groot aantal meest Ie dagenveloppen van verschillende stadsposten, groot aantal, 
in doos 
8660 Nederland stadspost PROEVEN! Prijs: € 1.000,00 
Uniek en met eerder aangeboden collectie drukproeven van de stadspost Apeldoorn, complete vellen 
met verschillende drukstadia etc met motief sport, voetbal Uit het door ons aangekochte archief van 
de Stadspost Apeldoorn" (complete archief ook te koop, prijs op aanvraag) 
8576 Nederland stempels en brieven. Prijs: € 1.500,00 
Prachtlot met o a kleinrond grootrond, puntstempels, veel bneven/kaarten met kleinrond stempels, 
ook andere leuke bneven met frankenngen, krantenbandje gencht aan Domela Nieuwenhuis etc etc 
in 7 banden en doosje, in grote doos 
8606 Nederland veldpost. Prijs: € 400,00 
Grote hoeveelheid bneven poststukken en enveloppen met speciale afstempelingen, in 8 banden en 
los meest moderner matenaal WO schaarse uitgaven, in doos 
8579 Nederland velrandbijzonderheden. Prijs: € 140,00 
Stockboek met postfns modern matenaal met velrandbijzonderheden Leuk lot met veel matenaal 
waaronder doubletten 
8664 Nederlands Indie 1864-1948. Prijs: € 1.350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1948 in Davo luxe album Collectie bevat 
tevens Nederlands Nieuw Guinea Zeer goed gevulde collectie met o a r,30*,63-80* 81-98* 149-
159' luchtpost compleet, port vrijwel compleet, dienst 8-26*, brandkast 1-7*, Nederlands Nieuw 
Guinea, inclusief üntea compleet Mooie collectie hoge cat waarde' 
8524 Nederlandse Antillen 1965-2001. Prijs: € 400,00 
Postfnsse complete collectie Nederlandse Antillen 1965-2001 in Davo luxe album Collectie is com
pleet inclusief blokken 
8535 Oostenrijk 1850-1965. Prijs: € 2.500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1965 op albumbladen in klemtiand Collectie is 
zeer goed gevuld en bevat veel goed matenaal zoals (Yvert no's) 117*, 119-135*, 393-398*, 398A-
398F* 399-404*, 420-425*, 426-4290,4300,431-436* etc etc Zeer hoge cat waarde" 
8534 Oostenrijk 1850-2002. Prijs: € 550,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Oostenrijk 1850-2002 in 3 albums Collectie bevat ook wat onge
bruikt matenaal en tevens wat gebieden Collectie bevat ook wat beter matenaal zoals (Yvert no's) 
290-296*, 304-312', 326-330* 460A-465*, 549-552* (gekeurd) etc 
8666 Oostenrijk 1861-1978. Prijs: € 1.050,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk en gebieden 1861-1978 in dik Kabe album 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 290-296* (waarbij 292a*), 304-312,398A-
398FO, 399-404O, 420-425*, 426-429*, 431-436*, 460A-465*, 471-476*, 477-480*, luchtpost 32-45* 
54-60* etc etc Zeer goed gevulde collectie, zeer hoge cat waarde' 

8517 Oostenrijk 1945-1995. Prijs: € 400,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Oostenrijk 1945-1995 in twee Davo lux,e albums Collectie is vnjwel 
compleet en bevat tevens Verenigde Naties Geneve ' 
8559 Oostenrijk. Prijs: € 100,00 
Stockblad met particuliere ongetande ongebruikte herdrukken van KuK Feldpost 1 heller-10 kronen 
Vijf senes, waarvan 1 in blokken van 4 
8629 Overzeese Gebiedsdelen 1870-1975. Prijs: € 1.200,00 
Uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte, dubbel verzamelde collectie Overzeese 
Gebiedsdelen 1870-1975 in dne Davo luxe albums Bevat Nederlands Indie (o a 166o), Nederlands 
Nieuw Guinea (Untea compleet), Curacao/Antillen (o a 4* z g), Sunname (o a 14*, 58a*z g , 59a* 
z g , 308**, port 36-46') Zeer hoge cat waarde" 
8670 Polen 1918-1938. Prijs: € 180,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Polen 1918-1938 op albumbladen in map Leuke collectie met veel 
beter matenaal 
8651 RyuKyu 1958-1971. Prijs: € 500,00 
Prachtig postfns lot, veelal in veldelen of complete velletjes, veel motieven aanwezig, in 5 vellenmap-
pen Cat w Michel 5060 euro (Yvert staat veel hoger') 
8537 Stempels Nederland. Prijs: € 400,00 
Dne stockboeken met een stempelverzameling Nederland Bevat o a drukwerkrolstempels, haltes
tempels, penvermetigingen kleinrond stempels, grootrond stempels etc Zeer spannend lot met mo
gelijke vondsten' 
8652 Turks Cyprus 1975-1996. Prijs: € 1.100,00 
Prachtige postfnsse voorraad wo 1e sene ook in aantallen, in veldelen en complete vellen, in 5 vel-
lenmappen Yvertcatw 11 000EURO'"Slechts 10%catw 
8643 Vaticaan. Prijs: € 350,00 
Map met stockbladen met divers materiaal van Vaticaan Bevat o a covers, plaatfouten, misperfora-
tiesetc Leuk lot' 
8557 Verenigd Europa CEPT Prijs: € 135,00 
Postfnsse partij Verenigd Europa CEPT op stockbladen in map Bevat ook wat blokken 
8654 Wereld postfris in vellen. Prijs: € 1.000,00 
Leuk lot van veel verschillende landen wo veel ongebruikelijke landen, veelal complete senes in vel
len en veldelen van o a Macao, St Thomas, Anguilla Laos, Sn Lanka, Cuba, Liberia, Nepal en 
Pakistan, in vellenmappen, in doos Catw Ruim 12 750 euro" 
8649 Zuid Afrika postfris in aantallen. Prijs: € 225,00 
Complete postfnsse senes jaren 60/80 in vellen en veldelen Michel cat w ruim 2600 euro, in map, 
onder 10% catw' 
8659 Zuid Amerika brieven. Prijs: € 100,00 
Doosje met ongebruikte zeer oude postwaardestukken met veel doubletten, alle voor 1900" 
8640 Zuid Amerika postwaardestukken. Prijs: € 150,00 
Stockboek met 90 postwaardestukken van Guatemala, 9 van Brazilië en 29 van Peru Voornamelijk 
ongebruikt matenaal van rond 1900 met doubletten 
8605 Zuid Amerika postwaardestukken. Prijs: € 125,00 
Stockboek met ruim 100 postwaardestukken van Peru, Brazilië en Costa Rica Voornamelijk onge
bruikt matenaal van rond 1900 met doubletten 
8603 Zuid Amerika postwaardestukken. Prijs: € 125,00 
Stockboek met 60 postwaardestukken van Peru en 66 van Brazilië Voornamelijk ongebruikt maten
aal van rond 1900, waaronder doubletten 
8639 Zuid Amerika postwaardestukken. Prijs: € 90,00 
Stockboek met 38 postwaardestukken van Guatemala en 26 van Bolivia Voornamelijk ongebruikt 
matenaal van rond 1900 met doubletten 
8641 Zuid-Amerika postwaardestukken. Prijs: € 110,00 
Stockboek met 55 postwaardestukken van Peru, 14 van Brazilië en 31 van Guatemala Voornamelijk 
ongebruikt materiaal van rond 1900 met doubletten 
8522 Zweden 1855-1983. Prijs: € 420,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1983 in twee Davo luxe albums (met bla
den tot 1993) Collectie bevat zeer veel matenaal, waaronder beter zoals (Yvert no's) 6-11o, 60* 
(zonder gom), 163A-172o, 176*, service interieur 2o, etc Hoge cat waarde' 
8527 Zweden. Prijs: € 230,00 
Stockboek en map met albumbladen met postfns matenaal van Zweden Bevat ook doubletten Veel 
matenaal, hoge cat waarde 
8593 Zwitserland 1850-1975. Prijs: € 375,00 
Redelijk complete, voornamelijk gebruikte collectie Zwitserland 1850-1975 in Davo album Hoge cat 
waarde' 
8594 Zwitserland 1854-1963. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1854-1963 in twee Davo luxe banden 
Collectie IS zeer goed gevuld met o a luchtpost (o a (Michel no's) 145**, 152*, 233-234*, etc), port, 
dienst (o a WHO 6-25*) en blokken (o a 1*, 2*, 3*, 4', 5', 6*, 7*, 6*, 9*, 10*, 11*, 12*, 13*, 14** etc) 
Zeer hoge cat waarde 
8498 Zwitserland 1854-2002. Prijs: € 420,00 
Voornamelijk gebruikte, zeer goed gevulde collectie Zwitserland 1854-2002 in Davo album 
Collectie bevat zeer veel goed matenaal, zoals klassiek. Pro Juventute, Pro Patna etc Hoge cat 
waarde' 
8578 Zwitserland 1975-2001 FDC's. Prijs: € 200,00 
Twee Lindner FDC albums met een FDC collectie Zwitserland 1975-2001 Mooie kwaliteit, hoge cat 
waarde 

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

iNFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 

- ^ -

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 



nsulinäi 
PostzegelenMunthandel 

WIJ KOPEN 
(NOG STEEDS) 

ALLES! 
SPECIAAL GEZOCHT: 
TOPKOLLEKTIES 

* Nederland 
* Wereld 

Wij kopen óók munten, goud en zilver. 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 251 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 0703654100 
Email: 
insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/5111 
Fax 0541520302 
Email: 
kienhorst@planet.nl 

ientiorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

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 postzegelbeurs 
met demonstraties, een mini

tentoonstelling, een speciale 
jeugdhoek en enkele bijzon

dere dingen waarover we 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. Pie te r sma 0582161407 of D.A. Faber 0627193366 

^^^EÊÊ 

m j 

■ 
Postzegelveiling Frieslancf _ƒ-% / ~ \ _ / - \ _^/~\ _ / — \ f~\ 

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

Onze 111' velling, waarin weer veel mooi en waardevol materiaal 
wordt aangeboden, wordt gehouden op "") 

zaterdag 15 september a.s. 
In zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J Venema. 

In onze 111^ velling zijn o.a. opgenomen diverse mooie nalatenschappen. 

Ook tijdens de velling en kijkdagen kan materiaal voor onze 112'' velling worden Ingeleverd 

Wij zoeken voortdurend goede collecties en voorraadpartijen voor onze volgende veilingen. 

Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 13 september van 13 00 -18.00 
vrijdag 14 september van 10.00 -18.00 
zaterdag 15 september van 08.00 -11.30 

Onze volgende velling wordt gehouden op 1 december 2007. Inzendingen dagelijks mogelijk. ■r\mr\mm 

Nadere Inlichtingen: tel. 058  2122096 fax. 058  2129180 

458 Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzvfrlesland.nl 

Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veilingcatalogus gratis toe. 

mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:kienhorst@planet.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-frlesland.nl


uitzoeken ! Blokken Nederland  België  Luxemburg  Jersey  Guernsey Isle of Man 
Z O M E R  a a n b i e d i n g Nederland 

Blokken NVPH prijs 
Kind 1965 854 
vluchtelingen sss 
Kind 1966 875 
Kind 1967 899 
Kind 1968 917 
Kind 1969 937 
Kind 1970 983 
Kind 1971 iooi 
Kind 1972 1024 
Kind 1973 1042 
Kind 1974 1083 
Kind 1975 1083 
Kind 1976 ii07 
Amphilex77 1141 
Kind 1977 1150 
Rode Kruis 1164 
Kind 1978 1171 
Kind 1979 1190 
Kind 1980 1214 
PTT diensten 1223 
Kind 1981 1236 
Kind 1982 1279 
Kind 1983 1299 
Kind 1984 1320 
Kind 1985 1344 
Kind 1986 1366 
Kind 1987 1390 
Filacept 1414 
Kind 1988 1418 
Kind 1989 i438 
Kind 1990 1460 
Kind 1991 i486 
01. Spelen 1517 
Kind 1992 I54i 
Vlinder i556 
Kind 1993 1578 
Lelie 1604 
Fepapost94 1623 

Kind 1994 1627 

Zomer 1995 i642 
Wespendlef 1652 
Kind 1995 I66I 
Vermeer 1667 

Krocussen i67i 

Zomer 1995 i676 

Heer Bommel i677 
Kind 1996 1701 
IHeideschaap 1713 
Suske&Wlsice 1715 
Zomer 1997 1719 
Kind 1997 1739 
Zomer 1998 i760 
Gouden Koets i778 
Kind 1998 i787 
Zomer 1999 1821 
Kuifje 1839 
Postbedrijf 1841 
Kind 1999 1855 
Karei V i877 
Zomer 2000 1893 
Sjors&SjlmmIe 1923 
Amphliex2002 1926 
Kind 2000 i930 

28,00 
3,20 
2,70 
5,30 
9,00 
9,50 

19,50 
13,00 
9,00 

11,50 
4,90 
3,50 
3,00 
1,40 
3,00 
1,80 
3,00 
3,00 
3,10 
1,40 
3,10 
3,20 
4,10 
4,00 
4,10 
4,50 
4,60 
3,60 
4,70 
4,60 
4,80 
5,20 
3,60 
5,60 
3,00 
6,30 
3,00 
4,i 
6,30 

8,20 
3,30 
6,30 
3,30 
3,00 

7,50 
3,00 
6,30 
3,00 
3,00 
7,20 
7,00 
6,70 
2,60 
6,70 
6,70 
3,70 
4,50 
6,70 
1,90 
6,70 
2,70 
1,90 
6,70 

België 
Blokken mi prijs 
Vredesklok 
Bloemen 
Kon.Ellsabeth 
Kon.Ellsabeth 
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 Cazler 
Sport 
Belgica 82 
Los Angeles 84 
Transport 
Lam Gods 
Blanc Soufre 
Olymp.Spelen 
Aime Vibere 
Maria Leonida 
Bijbelse afb. 
Porcelein 
Carnaval 
Kerst 1996 
Museum 
Louise Marie 
Koninginnen 

28 8,00 
32 2,00 
34 1,50 
35 1,50 
36 1,00 
37 1,20 
38 1,00 
39 1,40 
40 2,50 
41 1,70 
42 3,50 
43 2,50 
44 2,50 
45 4,00 
46 1,00 
47 2,00 
48 1,70 
49 4,00 
50 1,70 
51 1,50 
52 6,00 
53 5,50 
54 2,00 
55 5,00 
56 8,50 
57 7,00 
58 7,00 
59 7,00 
60 7,00 
62 1,70 
63 7,00 
64 3,00 
67 6,50 
68 4,00 
78 3,60 
79 15,00 

Isle of Man 
Blokken 

Luxemburg 
mi j n j s l 

Blokvoordeel 
i l36st, van€142nu 99.001: 

Jersey 
Blokken mi prijs 
Tourisme 
Schilderij 
Conferentie 
Llliie 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 

1 1,50 
2 2,00 
3 3,00 
4 5,1 
6 7,00 
7 6,00 
8 4,50 
9 6,00 
10 4,00 
11 4,00 
12 4,00 
13 4,00 
14 4,00 
14a 5,00 
16 6,00 
17 4,00 
20 5,00 
21 4,00 
22 5,50 
24 4,00 
26a 5,50 
28 4,00 
29a 6,00 
38a 6,00 

Churchill 1 1,20 
Bicentennial 2 2,00 
Schepen 3 2,40 
Koning OlavV. 4 1,20 
Charles&Diana 5 5,00 
Royal Baby 6 4,i 
Scheepvaart 1 4,i 
Mayflower s 4,50 
Motoren 9 7,00 
Zeilschepen 10 4,00 
Muiterij Bounty 11 7,00 
Penny black 12 6,00 
Penny black (5) 13 6,00 
New Zealand 90 i3a 18,00 
Kerst 14 5,50 
Motoren 15 6,00 
Philanippon '91 i5a 18,00 
Spoorwegen 17 8,00 
Geneva 92 18 5,00 
Motoren ig 5,50 
Vogel 20 5,00 
Postbode 21 3,50 
Railway 22 5,00 
Tourist Trophy 23 5,00 
Paddestoel 24 4,00 
Katten 25 5,00 
Capex96 25a 8,00 
Motorraces 26 4,00 
Geleidehonden 27 4,50 
Uil 28 4,50 
Goifbal 29 5,00 
Schip/HongKon£ 30 2,00 
Kon.Huweli jk 31 4,00 
Vikingen 32 4,00 
Spoorwegen 33 4,50 
Wil l iam Hillary 34 4,50 
BeeGees 36 2,50 

>eeGees 37 3,50 
Mllennium 38 10,00 
Queen Mother 39 3,50 
Elisabeth 44 3,50 
Elisabeth 45 3,50 

Blokvoordeel 
i i iJ42st. van€219nu 153.

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 

_Br!js 
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 
4,00 
7,00 
4,00 Blokvoordeel j 

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 

B l o k k e n Nederland 
België Luxemburg Jersey 

Guernsey Isle of Man 

■Blokken 

v/a 10 stuks 1 0 % korting 
v/a 20 stuks 20 % korting 
v/a 30 stuks 30% korting 

•Til Of kies de Blokvoordeel

aanbieding 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. 
Zllv. Bruiloft 
Juphi iux 78 

|60e verjaardag 
>orlogsherinn. 

I Juvalux 88 
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.

Zomerpri js nu 
PrestigeboekjelO 

Going for Gold 
Zomerprijs nu 19,50 Zomerprijs nu 

Pres t lgeboek je l l 
Rembrandt 

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 
Siot Schonbrunn 
Werelderfgoed Australië 
Werelderfgoed Spanje 
Werelderfgoed Japan 
Werelderfgoed ttaiie 
Werelderfgoed USA 
Werelderfgoed Egypte 
Werelderfgoed Griekenl. 
Werelderfgoed Frankrijk 

Complete set 
33 boekles 250. 

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

10,00 
10,00 
10,00 
8100 

75,

Geneve 
15,00 

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

14,00 
14,00 
14,00 

101,00 

95. 

Wenen 

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

12,00 
12,00 
12,00 
STjOO 

J a a r g a n g e n 2006 p o s t f r i s 
Jersey 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Oostenrijk 
Polen 
Spanje 
Suriname 
Uno Geneve 
Uno Wenen 
Uno New York 
Vatikaan 
Zwitserland 

Aland 
Alderney 
Antillen 
Aruba 
Duitsland 
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@>StamDdealer.nl postbank 4208936 
Gewijzigde Openingstijden 

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

Maandag en Dinsdag gesloten, 
dinsdag (overdag) en 

donderdagavond eventueel na 
afspraak. 



POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

(ook voor oude ansichtkaarten) 
POSTZEGELS 
Uit voorraad poscfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: Aland, Australië, 
Baltische Staten, België, Bondsrepubliek Duitsland (tevens gebruikt), 
Berlijn, D.D.R., Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaaleilanden, 
Färöer, Frankrijk, Groenland, Israël, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, 
Monaco, Oostenrijk (tevens gebruikt), Vaticaan, Verenigde Naties 
(New York, Geneve, Wenen), Zwitserland en blokken van WestEuropa. 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak 
aanwezig. 
Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften 
in abonnement. 

MUNTEN 
Een uitgebreide collectie Koninkrïjksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned. Antillen op voorraad. 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig. 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar. 
Wij beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit! 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan 
benodigdheden. 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel.: 0575  54 02 54. Fax: 0575  51 40 48 
Email : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: nttp://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openingstijden: woensdag 13.30 u.  18.00 u. 
donderdag 10.00 u.  18.00 u. 
vrijdag 10.00 u.  21.00 u. 
zaterdag 10.00 u.  17.00 u. 

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en hoge waarden 
Skandinavië : grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 

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

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

0 0 gr 
11,00 
17,50 
11,50 
12,50 
9,00 

10,50 
6,50 

10,00 
11,50 

8,25 

250 gr 
27,00 
40,00 
25,00 
30,00 
20,00 
25,00 
15,00 
2S ; 
26, ■ 

11 J 
19,5J 
7,00 
7,50 

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

0̂? 
,00 
00 
,00 
00 
00 
,50 
,00 
,50 

,00 
,00 
,00 
,00 
,50 

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

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

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP: 
Giro rek.nr 7832196 of SNS bankreknr 82.19.07.581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55  6245 GH EYSDEN  Tel. 0434093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optinnale service 
gratis fotokopieënservice 

Vei l ingschema 

januari 
mei 
september 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

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

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

Ook in tiet najaar organiseert de MPO weer beurzen, waar u uw colkctie kunt 
uitbreiden en/of gratis en vrijblijvend kunt laten taxeren. Bel voor meer inf^ 

met de MPO of kijk op Internet. Tot ziens op één van onze beurzen! m 

Den Haag 

Eincllioven 

Rotterdam 

Nieiivvegein 

EttenL,eur 

Amsterdam 

2 september 

9 september 

23 september 

14 oktober 

21 oktober 

28 oktober 

\'i\n der Valk Bijhorst, 
Zijdeweg 54 
ïlolel Van der Valk, 
Aalsterweg 322 
(iolden Tiilip Airportholfl, 
\ liugveldweiJ S9 
Het Veerhuis, 
Nijemonde 4 
De Nobelaer, 

R O C , 
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Eindhoven 

Rotterdam 

Den Haag 

Amsterdam 
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4 november N n̂i dci 
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A a l s l u r « 

25 november '"'l'li' l 

2 december \̂';;>| ''̂ '̂̂  
/ i jde>\ CL! 

16 december î '̂*' 

'ujk fhuiiUiM ' / u i t 
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v'alk Hijljorsl, 
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MPO, Industrieweg 29, 3401 MA IJsselstein - Tel 030-6063944  W 

mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
mailto:j.zinkstok@poveia.nl
http://www.poveia.nl
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wWwphilatelia.de 

Internat ionale beurs voor postzegels, 
munten en toebehoren 

- PixUatelia 
^ *"MuntenExpo 

Nederland NVPH nummer B2435 
Aanbieding op onze site! 

r-site met postzegels Onze gratis online wereldcatalogus 
en benodigdheden Op land en thema. 

Absoluut uniek! 
www.Post3eeld.com 

Onze inicooplijsten per serie. Ons postzegel-warenhuis in 
Nergens ter wereld uitgebreidere Haarlem. 

inkooplijsten! 200m'po$tzegelwinkel! 

Winkelcentrum Cronjestraat 68 
Haarlem, tel:023-5272136 

Keulen, 20 t /m 22 Sept. 
200; 

Voor verdere informatie 
Koelnmesse BV Weena 246 3012 NJ Rotterdam 
Tel 010 206 48 50 Fax 010 20195 55 
tickets(3)|<.oelnmesse nl 

ft ^ ^ * • •' koelnmesse 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN NOORWEGEN DENEMARKEN FARCER 

GROENLAND IJSLAND FINLAND ALAND 
POSTFRIS GEBRUIKT POSTZEGELBOEKJES 

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

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.ZJI RON HERSCHEIT 

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

voor het laatste nieuws 
uit de wereld van de filatelie: 

www.filatelie. WS 

DE HOL 

Veiling Nr. 97 '^-^'^^' ' ' 
wordt gehouden 

op zaterdag 8 september 2007 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

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

461 

http://www.Post3eeld.com
http://www.scandinavianstamps.nl
http://www.filatelie
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


HAARMEIJER FILATELIE 
Nispensestraat 72 

4701 C X Roosendaal 

INKOOP - VERKOOP - TAXATIES 

Sinds kort hebben wij onze deuren geopend en zijn 
het adres voor partijen, verzameUngen, dozen enz. 

M E E R D A N 1 5 0 0 P A R T I J E N W A C H T E N O P U 

Bij ons vindt u partijen van 2 euro tot 2000 euro. 
Tevens duizenden kaartjes met series uitgeprijsd. 
Fdc's vanaf 0,50 cent. Brieven wereld uitgeprijsd. 
(Tevens in toekomst ook assortiment kilowaar) 

KORTOM, VOOR IEDER WAT WILS 

Kom en overtuig u van het aanbod wat wij hebben en 
u zult zien dat wij een zeer concurrerend prijsbeleid 

hanteren. U bent van harte welkom. 

Ook zijn wij continue op zoek naar collecties etc. 
Alles op het gebied van filatelie heeft onze interesse. 

Openingstijden Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

Andere dagen op afspraak. 

09.30 tot 17.30 
09.30 tot 17.30 
09.30 tot 17.30 

HAARMEIJER FILATELIE 
Telefoon 0165 53 54 83 

P.W.Meinhaidtl 
Piet Heinsl uul ^6 2^ 18 C "H Den Haag . 

Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt® 

collecturaxom 

M ; ^ 1 , ^ I ^ ^ ^ # ^ I ^ ^ ; 2007/2008 
'̂ Michel catalogus Duitsland 2007/2008 in kleur 34,801 
Michel Europa deel 1 Midden-Europa 2007,in kleur 46,001 
Michel Europa deel 2 Zuidwest-Europa 2007 in kleur 46,001 
Michel Europa deel 3 Zuid-Europa 2007/2008 in kleur 46,001 
Michel Europa deel 4 Zuidoost-Europa 2007/2008 in kleur 46,001 

«•n*=>l'«««. 
JPS Sakura catalogus Japan 2008 in kleur 17,50 
Yang speciale catalogus Hong Kong 2007 in kleur 24,00 
Yvert cat Franse Gebieden 3 Madagascar-Vietnam 2008 23,00 
Dallay speciale catalogus Frankrijk 2008 in kleur 23,90 
Dallay spec. cat. Monaco, Andorra, TAAF 2008 in kleur 29,90 
Dallay spec. cat. Franse Gebieden Afrika 2008 in kleur 39,90 
LPHV speciale catalogus Liechtenstein 2007 in Ideur 24,90 
Gibbons cataloeus Brits Commonwealth 1840-2006 in kleur 94 90 

t s c a l e Z e a e l s N e d e r l a n d 2 0 0 2 
Barefoot spec cat fiscale /egels Benelux, met Nederlands-lndië 32,90 

iv^ivMr-collectmfa.com 

Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering wer
kelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Winlteltgden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 • zaterdag 10.00-14.00 

4(2 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse. En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



1919 Rietdijk 2007 

Grote najaarsveiling no. 389 IM 
op 12,13 en 14 november 2007 ^ London 

Voor onze komende veiling kunt u doorlopend collecties, voorraden, partijen en losse 
nummers inleveren. Neemt u vrijblijvend contact met ons op en plaats ook uw 

verzameling in de internationale étalage bij Rietdijk! Momenteel topopbrengsten 
voor Nederland, Stempelcollecties, Engeland en Kolonien, Frankrijk, Spanje en 

Portugal. Inleveren voor deze veiling is nog mogelijk tot circa eind september 2007! 

« * 
< ft 
> * m^ma■■■ 

.0^.: 

Wij mochten reeds 
diverse mooie collecties 
ontvangen. Komt ook 

uw verzameling "onder" 
onze veilinghamer? |'i3BBfc.ai«>oaB' 

I 

I H  ' S 

!■■■■■■■ afimitÉJ ^ 

Bel ons voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie: 
0 7 0 3 6 4 7 9 5 7 

Rietdijk, een begrip in de Filatelie. 
* Ruim 88 jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale idantenltring; 
* De mogelijki^eid van een renteloos voorschot; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* Veilingcatalogus met alle foto's in fullcolor op internet! 
* Deskundige verka vel ing; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; }\ krijgt onze 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; veil ingcatalogus 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; nog niet? 
* Gratis verzekering. 

U wilt ook 
inzenden? 

Aarzel dan niet om 
contact met ons op 

te nemen! 

Wij zijn u graag 
van dienst! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Email 
Giro 

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

Vraag de 
vellingcataiogus 
telefonisch of per 

email aan! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl


wesMs E 
BENEFIETBEURSVOOR 
'DE POSTZEGELVRIEND' 

Zaterdag 25 augustus 
wordt een belangrijke 
dag voor de Stichting De 
Postze^eluriend. Vier vereni
gingen zullen er die dag 
voor proberen te zorgen 
dat de stichting - die zich 
inzet voor gehandicapte 
en langdurig zieke verza
melaars - zoveel mogelijk 
nieuw ruilmateriaal in 
haar bezit krijgt. 
De vier verenigingen - het 
gaat om de NVPV-afdelin-
gen Alphen aan den Rijn, 
Bodegraven en Boskoop 
plus de Postzegelclub 
Gouda - houden op de 
genoemde datum een 
gecombineerde grote ruil-
dag, waar zo'n negentig 
tafels zijn gereserveerd 
voor semihandelaren. 
Er zijn ook ruiltafels 
aanwezig. 
Als u materiaal hebt dat u 
aan de Stichting De Post

zegelvriend wilt afstaan 
- en dat kunnen behalve 
postzegels ook speldjes, 
sigarenbandjes, lucifer-
merken, ansichtkaarten 
en dergelijke zijn - dan ra
den we u aan een bezoek 
aan ruildag te brengen. 
De beurs begint om 9.30 
uur, duurt tot 16.30 uur 
en wordt gehouden in 
Rijngaarde, Rijngaarde i, 
Bodegraven (Dronenwijk, 
zie het plattegrondje 
hierboven). 
Meer informatie is 
verkrijgbaar bij Dick 
Verwoerd, telefoon 06-
53260579. 

EMIISSIES TWEEDE 
HALFJAAR 2 0 0 7 

In juni maakte TNTPost 
bekend welke zegels in de 
tweede helft van 2007 ver
schijnen. Het programma 
ziet er als volgt uit: 

15 augustus: Mooi 
Nederland (Den Haag); 
velletje met vijf zegels van 
44 cent. 
3 september: Weken uan 
de kaart; velletje met 
drie zegels van 44 cent. 
Postzegels verkrijgbaar 
als premium tijdens de 
actiecampagne 'Weken 
van de Kaart'. 
II september: 200 jaar 
predikaat 'Koninklijk'; zegel 
met een frankeerwaarde 
van 6.45 euro. 
21 september: Kerst
bomen; velletje met tien 
zegels van 44 cent. 
3 oktober: Mooi Nederland 
(Utrecht); velletje met vijf 
zegels van 44 cent. 
10 oktober: Mooi Nederland 
(Edam); velletje met vijf 

zegels van 44 cent. 
17 oktober: Mooi Nederland 
(verzamelvel i en 2); twee 
velletjes van vijf verschil
lende zegels van 44 cent. 
6 november: Kinderzegels 
2007; velletje met zes 
verschillende zegels van 
44-1-22 cent. 
12 november: 
Winterbomen; velletje met 
tien zegels van 44 cent. 
22 november: December-
ze^els. Nadere gegevens 
ontbreken. 
22 november: Verrassings-
postzegels. Nadere gege
vens ontbreken. 

De emissie van 11 septem
ber (200 jaar predikaat 
'Koninklijk') wordt bij de 
Franse drukker Cartor, in 
een bijzondere druktech
niek, vervaardigd. Het 
gaat om een zegel van 
6.45 euro, het tarief voor 
aangetekende post. 
Bij het blokje 'Weken 
van de Kaart' speelt de 
schrijver Jan Wolkers een 
speciale rol. 

CARNAVALSEMISSIE 
IN OETELDONK 

Op 9 juni jl. werd de 
tentoonstelling Carna-
ual in de Filatelie in het 
Oeteldonks Gemmtemurejum 
in Oeteldonk ('s-Herto-
genbosch) geopend. De 
expositie zal drie maan
den lang in de Noord-
Brabantse hoofdstad te 
zien zijn. 
De expositie, waarvan de 
opening werd verricht 
door Eric Dietz (commer
cieel directeur TNTPost), 
is samengesteld door 
carnavalsexpert Jean 
Meijntz uit Geleen. 
Laatstgenoemde kwam 
enige tijd terug in Filatelie 
uitgebreid over carnaval 

"€''0*4^™' 

Foto links: TNTPost-directeur E. Dietz (rechts, met dochter) onthult de 
Oeteldonkse postzegel; rechts: de carnoualszê el m uolle glorie. 

aan het woord. Tijdens 
de opening overhandigde 
TNTPost een toepass-
selijke Persoonlijke Post
zegel. De zegel is voor 
filatelisten te verkrijgen in 
velletjes van tien stuks. 

Het Oeteldonks Geminte-
muzejum is gehuisvest in 
de Zusters van Orthen-
poort 20-27 sf iedere dag 
(met uitzondering van 
maandag) geopend van 
13.11 tot17.11 uur. 

STICHTING 'VRIENDEN VAN DE NATIONALE 
POSTCOLLECTIE OPGERICHT' 

Mede op initiatief van 
enkele leden van de Ne
derlandse Academie voor 
Filatelie is op 2 januari jl. 
de Stichting Vrienden uan 
de Nationale Postcollectie 
opgericht. De stich
ting heeft ten doel het 
financieel, materieel of op 
andere wijze ondersteu
nen van het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag. Het gaat dan om 
de collecties en archieven 
die zich in het museum 
bevinden en betrekking 
hebben op postzegels, 
stempels, postwaarde-
stukken, postuniformen, 
brievenbussen, kortom, 
alles wat te maken heeft 
of had met 'de post'. 
In nauw overleg met de 
directie van het museum 
zullen activiteiten worden 
ontwikkeld waar het 
museum zelf niet aan 
toe komt ofte weinig 
aandacht aan kan schen
ken. Zo zullen financiële 
middelen bijeen worden 
gebracht om de filatelisti-
sche collecties en archie
ven uit te breiden en toe
gankelijk te maken voor 
onderzoekers. Verder zal 

worden bevorderd dat 
meer tentoonstellingsob
jecten buiten het museum 
worden tentoongesteld, 
zoals tijdens beurzen 
en andere filatelistische 
evenementen. 
Voor al deze activiteiten 
is medewerking en geld 
nodig. De stichting heeft 
enkele sponsoren gevon
den, maar dat is slechts 
een begin - ze tracht ook 
zoveel mogelijk dona
teurs te werven. U, als 
verzamelaar en filatelist, 
kan een steentje bijdra
gen als donateur, voor 
minimaal 25 euro per 
jaar. Maar u kunt natuur
lijk ook een schenking 
doen. Alle middelen zijn 
welkom om zo snel mo
gelijk met resultaten te 
kunnen komen. Het ligt 
in de bedoeling om twee 
maal per jaar (voorjaar en 
najaar) een nieuwsbrief 
te verspreiden waarin de 
stand van zaken zal wor
den weergegeven. Deze 
nieuwsbrief is bestemd 
voor de donateurs en zal 
zowel op papier als digi
taal beschikbaar worden 
gesteld. 

Het bestuur van de 
Stichting Vrienden uan 
de Notionale Postcollectie 
bestaat momenteel uit de 
volgende personen: 
G.C. van Balen Blanken, 
Bussum (voorzitter); 
C.J.E. Janssen, Zoetermeer 
(secretaris); A.A.J. Schef-
fers. Voorburg (penning
meester); mevr. R. Jürgens, 
Pijnacker en H.W. van der 
Vlist, Assendelfi: (bestuurs
leden). 
Wilt u de activiteiten van 
de stichting ondersteu
nen? Maak dan minimaal 
25 euro over op girore
kening 2938543 van de 
Postbank ten name van 
Stichting Vrienden uan de 
Nationale Postcollectie. De 
donatie is dan geldig voor 
het jaar 2008. Wilt u een 
schenking doen of bent u 
op zoek naar informatie 
over de Stichting? Neem 
dan contact op met de 
secretaris: 
Cees Janssen 
Timmermanshove 29, 
2726 DX Zoetermeer, 
telefoon 079-3512756 
email cees.j.e.janssen(3) 
hccnet.nl. De eerste 
nieuwsbrief zal zo spoe
dig mogelijk verschijnen. 
U doet toch ook mee als 
donateur? 

=: IN MEMORIMA 
< GEERT DE JONG 

464 
Op 19 april jl. overleed 
Geert de Jong (83), een 
van de vaste medewerkers 
van Filatelie. Eenmaal 
per jaar publiceerde hij 
een overzicht van de 
keuringen van zegels uit 

de Jubileumemissie van 
1923, waarbij het ging om 
twee waarden die door 
hun zeldzame tanding 
door vele verzamelaars 
naarstig worden gezocht. 
Door de grote expertise 
van Geert werden veel 
veronderstelde kostbare 
tandingvarianten als ver

valsingen of toevallighe
den ontmaskerd. Uiter
aard viel het oordeel ook 
vaak positief uit, wat de 
inzenders (verzamelaars 
en veilinghuizen) plezier 
moet hebben gedaan. 
Toen Geert begin dit jaar, 
toen de last van zijn jaren 
op zijn schouders begon 

te drukken, een punt ach
ter deze werkzaamheden 
zette, bleek hij het pro
bleem van zijn opvolging 
al opgelost te hebben: hij 
zorgde voor een uitste
kende opvolger. 
Voor zijn werk voor Fi
latelie zijn we Geert heel 
dankbaar. We zullen wat 

hij voor ons blad heeft 
gedaan niet vergeten. Hij 
heeft door zijn arbeid 
een stuk filatelistische 
geschiedenis geschreven 
dat ook voor volgende 
generaties filatelisten 
toegankelijk zal blijven. 

Aad Knikman 
hoofdredacteur Filotelie 

http://tot17.11
http://hccnet.nl


KA DE ZOMERSTOP: LEKKER HERSTARTEN IN 
HET MUSEUM VOOR COMMUNICATIE! 

Nu de vakanties er weer 
op zitten en het filate-
listisch seizoen weer 
begint, is er op zaterdag 
I september 2007 voor 
gezinnen een gezellige 
dag in het JVluseum voor 
Communicatie, Zeestraat 
82 in Den Haag. De dag 
staat in het teken van 
elkaar ontmoeten en met 
elkaar praten: het is niet 
voor niets in het Museum 
voor Communicatie. 
Voor niet-filatelisten is 
er van alles te beleven 
in het museum-zelf: de 
tentoonstelling ZieZo is 
aantrekkelijk voor kin
deren tussen 5 en 11 jaar: 
een tentoonstelling waar 
je ogen proeven, je oren 
ruiken en je mond kan 
zien; het is een echte doe-
tentoonstelling. 
Als het mogelijk is zal de 
conservator postwaarden 
u meenemen voor een 

kijkje achter de schermen 
bij de tentoonstelling die 
5 september opent en 
een panorama van 
Nederland toont. En de 
tentoonstelling Alles werkt 
- contact in de jaren '50 en 
'5o (met demonstraties 
van de handbediende 
telefooncentrale, de post-
sorteermachine en het 
oude postkantoor) laat 
zien hoe communicatie 
verliep zonder email en 

mobieltjes. 
De filatelisten komen 
aan hun trekken op het 
beursdeel, waar een klein 
gezelschap van hande
laren staat. Er zullen 
taxaties verricht worden 
door de Overijsselse Post
zegelveiling en voor een 
second opinion is de firma 
Rietdijk aanwezig. 
U kunt verder met de 
auteurs van het Handboek 
Postiüaarden Nederland van 
gedachten wisselen. Aan 
een filatelistisch inhou
delijk programma wordt 

nog hard gewerkt; houdt 
u daarvoor de website van 
het Museum in de gaten 
(lüiuiD.muscom.nl). 
In de filmzaal zal een film 
gedraaid worden over de 
vervaardiging van 
postzegels en wellicht 
wordt daar ook het 
Postspel gespeeld. Daar
naast is er voor iedereen 
uitgebreid de tijd om eens 
lekker met elkaar bij te 
praten, wellicht met een 
lekker broodje of een 
kopje koffie met iets lek
kers erbij, in het restau
rant of bij mooi weer op 
het terras. 

ROBOTS KLOPPEN 
ALS EEN BUS 

Gewone Amerikaanse 
brievenbussen blijken 
sterk te lijken op RD-D2, 
het aandoenlijke robotje 
uit de Starwars-films. Bij 
de uitgifte van de Ameri
kaanse Starwars-zegels 
in mei jl. werd een aantal 
van bussen omgevormd 
tot look-alikes van de 
robot. Een leuk idee, dat 
zeker de Starwars-fans zal 
hebben aangesproken. Of 
er bussen - al dan niet met 
postale inhoud - door ver-
zamelfanaten ontvreemd 
zijn is ons niet bekend. 

VOOR-ALTIJDZEGEL 
CLEAR AS A BELL 

In de Verenigde Staten 
is sinds 12 april jl. een 
zogenoemde Forever Stamp 
te koop. De United States 
Postal Service (USPS) pre
senteert deze eeuwig gel
dige zegel als een enorme 
innovatie, maar het is wel 
duidelijk dat de zegel als 
een soort doekje voor het 
bloeden moet dienen voor 
de tariefwijzigingen van 
mei jl. De Forever Stamp is 
op dit moment voor 41 
cent te koop en hij kan 
zoals gezegd eeuwig wor
den gebruikt om er een 
binnenlandse brief mee 
te frankeren. 'Who said 
nothing losts/orever>' zei 
John E. Potter, de hoogste 
baas van de USPS, bij de 
onthulling van de zegel, 
tijdens het National Postal 
Forum. Er circuleerden al 
ontwerpjes voor de Forever 
Stamp, maar Hans Kremer 
zond ons een afbeelding 
van de definitieve zegel. 
Afgebeeld is de Liberty 
Bell, een object, schrijft 
Hans, waar een heel re
laas aan vastzit. Maar dat 
is weer een ander verhaal. 

'DE HELM' JUBILEERT: HELMONDS ERf GOED 
IN 'T SPEELHUIS' TENTOONGESTELD 

Of je nou in Gemert 
woont of in Gasselter-
nijeveenschemond, in 
Helmond of in Helle-
voetsluis: overal komt 
post, overal plakken ze 
postzegels en overal lig
gen er nog wel vergeten 
postzegelalbums op zol
der. Een stukje erfgoed, 
zou je kunnen zeggen. 
Over Helmond en erfgoed 
gesproken: dat gaat 
bijzonder goed samen, zo 
zal duidelijk worden op 

de grote tentoonstelling 
die postzegelvereniging 
De Helm heeft opgezet 
in samenwerking met 
Industrieel Erfgoed. De 
expositie wordt in het 
weekend van 15 en 16 
september gehouden, in 
een van Helmonds meest 
spraakmakende gebou
wen: theater 't Speelhuis. 
Metaal, textiel, drukwerk, 
houtbewerking: het zijn 
takken van nijverheid 
waarin Helmond zijn 

MUTATIEOVERZiCHT 
VERENIGINGSADRESSEN 

In de afgelopen maand 
werden de volgende ver
enigingsmutatie 
doorgevoerd: 

Veldhoven: 
Postzegelclub 'Groot Veld
hoven'; wijziging secre
tariaat: mevr. Henriette 
Schalks, Zandhei 25, 
5508 WS Veldhoven, 
telefoon 040-2536511, 
j.enh.schalks(a)planet.nl 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadressen 
kunt u zenden aan: 

Mevrouw E. Braakensiek 
Willem-Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 

Het volledige overzicht 
van de bij het maandblad 
Filatelie aangesloten ver
enigingen wordt steeds in 
het januari- en oktober
nummer geplaatst. In de 
andere nummes vindt u 
uitsluitend de mutaties. 

Voor de tentoonstelling Pro-Phil is een speciale 
zakelijke postzegel ontworpen; de afbeelding op die 
zegel brengt de samenwerking van de organiserende 
vereniging en de stichting Industrieel Erfgoed in 
beeld. Bijzonder is dat de bezoekers van Pro-Phil hun 
eigen herinneringsenveloppen kunnen drukken. 
Het Erfgoed stelt daartoe een antieke handdrukpers 
ter beschikking. In combinatie met de speciale zegel 
en het speciale stempel van TNTPost, levert die 
envelop een aardige noviteit op. Meer gegevens over 
de expositie vindt u in het bericht hiernaast. 

sporen heeft verdiend, 
disciplines die moeiteloos 
samengaan met een van 
de voornaamste thema's 
van de jubileumtentoon
stelling. De expositie 
in 't Speelhuis biedt 
behalve veel postzegels 
ook pronkstukken uit de 
collectie van de stichting 
Industrieel Erfgoed. In 
totaal worden liefst 252 
verschillende kaders 
ingericht, uiteraard met 
een grote variëteit aan 
onderwerpen, maar zeker 
ook met veel aandacht 
voor Helmonds rijke 
industriële geschiedenis. 
In verscheidene nissen 
worden dvd-presentaties 
ingericht, met filmpjes 
over het industrieel verle
den van de stad. 
De Helm is al anderhalf 

jaar bezig met het opzet
ten van de expositie, die 
op 15 september van 11 
tot 17 uur bezichtigd 
kan worden. Op zondag 
16 september gaan de 
deuren van 't Speelhuis al 
om 10 uur open en kun
nen de bezoekers tot 16 
uur terecht. De entree is 
gratis. Er zijn handelaren 
aanwezig en er komt een 
veiling met topmateriaal. 
Heel bijzonder is de uit
reikingvan de landelijke 
Bert Langhorstprijs voor 
de mooiste éénkade-
rinzending. Langhorst 
is jarenlang voorzitter 
geweest van De Helm. Hij 
was ook een groot stimu
lator van de jeugdfilatelie. 
TNTPost zorgt voor een 
mooi tentoonstellings-
stempel. 



PRACHTIGE POSTZEGEL MET EEN MANKEMENT: 
MANNENPLOEG KREEG VROUWENHANDEN 

Het was een mooi suc
cesje, van de Duitse 
handbalploeg, dit jaar. De 
mannen van het nationale 
handbalteam werden in 
februari namelijk wereld
kampioen en ze konden 
ook niet veel anders, want 
Deutsche Post gaf van tevo
ren, op 2 januari van dit 
jaar, een smaakvolle zegel 
van 55+25 cent uit om 
de mannen in het team 
een hart onder de riem te 
steken. 
Het doel van de Duitsers 
- het behalen van het 
Handbali-Weltmeisterscliajt 
- werd dus inderdaad 
bereikt, maar met die 
mooie postzegel blijkt bij 
nader inzien toch iets mis 
te zijn. Het postzegelblad 
Deutsche Bn^aricen-Zeituna 
meldt namelijk - en de 
redactie heeft dit op zijn 
beurt weer van het postze-
gelbedrijf Sieger - dat de 
foto op de bewuste post

zegel geen mannen- maar 
vrouwenhanden toont! 
Het bewijs wordt geleverd 
door de foto die aan de 
basis van het ontwerp lag. 
De DBZ stelt naar aan
leiding hiervan de vraag: 
'Had de ontwerper haast 
of kon het hem of haar 
niet zoveel schelen?' 

VOOR DE VIJFDE MAAL 
'ACHTERHOEK' 

Regeren is vooruitzien: 
op 6, 7 en 8 februari 2009 
viert de Tentoonstellings
commissie Achterhoek 
zijn 25-jarig bestaan met 
een expositie, getiteld 
Achterhoek zoog. van onze 
commissie. Het is de 
vijfde tentoonstelling in 
een reeks, die begon met 
Achterhoek 84 in Varsse-
veld en vervolgd werd in 
Lichtenvoorde (1989), 
Doetinchem (1996) en 
Varsseveld (2004). In 
2009 wordt de tentoon
stelling weer in Lichten
voorde (tegenwoordig een 
deelgemeente van Oost 
Gelre) gehouden. 
De organiserende com
missie is ditmaal samen
gesteld uit leden van De 
Achterhoek (een afdeling 

r̂  van FV 'De Globe') en ver-
° tegenwoordigers van FV 
~ 'De Klomp' (Winterswijk) 
^ en FV 'Lochem, Borculo 
'^ e.o.' 
= De tentoonstelling, die 
= zal worden gehouden 
:^ in het Sourcy Center, 
Z Zegendijk 3a in Zieuwent 
= (gemeente Oost Gelre), 
S wordt de grootste in de rij 
™ van vijf De organisatoren 
2 rekenen er op zo'n 450 
= kaders te kunnen vullen. 

Deelnemers zijn welkom 
in de volgende klassen: 
Categorie 2 en 3, Jeugd, 
Propaganda en i- en 2-
Kader. 
Er zijn veel jeudactivitei-
ten gepland en er staat 

OPEN BRIEF AAN DE 
FRANSE PRESIDENT 

Gauthier Toulemonde, 
hoofdredacteur van 
het Franse blad Timbres 
Magazine, publiceerde 
in het juninummer een 
open brief aan de nieuwe 
Franse president Nicolas 
Sarkozy (Lettre ouuerte au 
Président de la Réfiublique), 
die een fervent filatelist 
is. Hij stelt Sarkozy op 
één lijn met de vroegere 
Amerikaanse president 
F.D. Roosevelt, ook een 
hartstochtelijk filatelist. 
Toulemonde maakt in 

zijn brief onder andere 
bezwaar tegen de 'inflatie' 
in de Franse uitgiftepro
gramma's. In 2006 telde 
je voor een jaargang 187 
euro neer; bij een abonne
ment op alle uitgiften was 
dat maar liefst 500 euro. 
Daar komt bij dat een 
aantal uitgiften niet voor 
iedereen toegankelijk is, 
een situatie die we ook 
hier kennen. Verder laat 
de keuze van onderwer
pen te wensen over. Com
puters nemen het werk 
van graveurs over en de 
kwaliteit van die nieuwe 
postzegels is matig. Veel 

ateliers met eersteklas 
vaklui lopen leeg. Het ge
vaar zou niet denkbeeldig 
zijn dat, op termijn, veel 
specialisten op dit gebied 
voorgoed verdwijnen. De 
post zou verzamelaars als 
het ware dwingen meer 
diversiteit aan te brengen 
in hun collectie(s) of hun 
toevlucht te nemen tot 
bepaalde thema's. Hij 
roept de president op een 
politiek besluit te nemen, 
opdat deze culturele, 
opvoedkundige en popu
laire vrijetijdsbesteding in 
stand wordt gehouden. 

G A GEERTS 

EEN ZELDZAME 
VAKANTIEVONDST 

ook een grote ruilbeurs 
op het programma. 
Informatie: zie de website 
u)U)U).deäIobe-achterhoek.nl, 
waar een speciale pagina 
over Achterhoek 2009 te 
vinden is. U kunt ook 
contact opnemen met de 
heer H. Grievink (beurs
informatie, telefoon 
0544-375707. email 

Op 2 juni jl. gaf de Franse 
post een prachtige zegel 
uit, voorstellend een 
gouden everzwijn. Het 
ging heel waarschijnlijk 
om een veldteken van 
Gallische makelij, dat in 
1989 door een echtpaar 
werd gevonden op het 
strand bij Soulac-sur-Mer 
(Gironde). Toen men 
ter plekke verder zocht. 

ontdekte men op geringe 
diepte de eerste restanten 
van een versterkte plaats, 
vermoedelijk daterend 
uit de eerste eeuw voor 
Christus. De vondst 
werd geheim gehouden, 
totdat men aanvullend 
archeologisch onderzoek 
had gedaan op een aantal 
plaatsen bij de genoemde 
locatie. Daar deed men 
weer nieuwe vondsten. 
Men denkt dat het ever-
zwijn een veldteken (een 
voorloper van het vaan
del) is; zo'n teken werd 
tijdens het gevecht op 
een stok meegedragen. 
Dat veldteken zou dan af
komstig kunnen zijn van 
een GaUische stam, die 
zijn leider Vercingétorix 
te hulp snelde. Deze was 

door de troepen van Julius 
Caesar ingesloten bij 
Alésia. Na de nederlaag 
(Vercingétorix gaf zich 
over, werd naar Rome 
afgevoerd en daar alsnog, 
na zes jaar gevangen
schap, gewurgd) zou de 
stam het beeld als een 
soort offerande hebben 
kunnen begraven in hun 
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vroegere versterking 
(bron: San l̂ier-Enseigne 
^aulois in Timbres Maga
zine, nummer 80, juni 
2007) . G A GEERTS 

AUSTRIA POST EN 'DAS 
HÜBSCHE MALHEUR' 

Onder het kopje Das 
Hübsche Malheur wordt in 
nummer 10/2007 ^^ii de 
Deutsche Briefmarken-Zeitung 
gewag gemaakt van het 
geheime project Holland-
Blumcn. 
De aanvankelijke bedoe-
hng was dat de Oosten
rijkse post en TNTPost 
een tweelinguitgifte 
zouden presenteren; een 
postzegelvel met tien 
zegels voorzien van bloe-
menzaden. 
De Oostenrijkers, die 
eerder met succes een 
geborduurde Edelweiss-
zegel uitgaven waren 
echter wat voorzichtig, of 
argwanend zo men wil. 
Ze wilden wel meedoen, 
maar pas na zich van de 
werking van de zaden 
overtuigd te hebben. Die 
zouden overigens als eer
der uitvoerig zijn getest: 
binnen enkele dagen zou 
tachtig procent van de za
den kiemen en prachtige 
bloemen voortbrengen, 
'ongeacht of men de 

postzegels horizontaal, 
verticaal danwei zelfs 
verkeerd in de aarde zou 
steken'. 
Maar wat bleek? In 
december 2006 experi
menteerden de Oosten
rijkers met het inmiddels 
beschikbaar gestelde 
zaad - zonder succes. De 
proeven werden geïnten
siveerd toen eind januari 
2007 de eerste velletjes 

experiment. Volgens Dr 
Erich Haas, hoofd van de 
filatelie-afdeling: Nicht 
keimende Blumensamen auf 
Briefrnarken waren etwas, 
was wir unseren Kunden und 
Sammlern nicht zumuten 
ujollten. Jammer, con
cludeert hij nog. Op de 
Oostenrijkse geplande 
eerste dag van uitgifte, 
2 mei 2007 (gericht op 
Moederdag, 13 mei 2007) 

arriveerden. Het resultaat: 
Es kam zu keine Keimung. 
TNTPost zou volkomen 
verrast zijn geweest, 
toen deze resultaten hier 
arriveerden. De uit Japan 
afkomstige zaadjes deden 
niets. 
Op 26 maart 2007 trok
ken de Oostenrijkers aan 
de noodrem: zij stopten 
wat Oostenrijk betrof het 

kon daarom de slagzin: 'P 
lant een zaadje en oogst 
een ruiker bloemen' 
achterwege blijven. De 
hoop om met behulp 
van de 'eerbiedwaardige 
postzegel opnieuw een 
paukenslag en een reus
achtig mediaspektakel te 
ontketenen' moest Austria 
Post vergeten. 

G.A. GEERTS 

GORCUMSE ENVELOP 
NOG TE KOOP 

Ter gelegenheid van 
de Grafische Vakbeurs 
Gorinchem, die op 13, 
14 en 15 februari in de 
genoemde plaats werd 
gehouden, gaf de Fila-
telistische Motiefgroep 
Papier&Druk-Nederland 
een eigen beursenvelop 
uit. 
Het couvert is voorzien 
van een gepersonali-
seerde bedrijfspostzegel 
van de club; deze zegel 
is afgestempeld bij een 
agentschap van TNTPost 
in de buurt van de evene
mentenhal. 
Van de envelop, die 
past in de bekende serie 
Grafivak-enveloppen van 
Papier&Druk, zijn nog 
exemplaren te koop. 
Ze kosten 2.50 euro 
(inclusief porto) per 
stuk. Als u dit bedrag 
overmaakt op Postbank
rekening 2339687 ten 
name van A.J. Cornet, 
Ketellapper 22,1625 WD 
Hoorn, komt de envelop 
naar u toe. 
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24 JULI 2007: 
MN DEN HELDER 

Op 24 juli jl. verscheen 
weer een blokje in de 
serie 'Mooi Nederland', 
ditmaal gewijd aan Den 
Helder. 
Michiel de Ruyter vond in 
zijn glorieuze maritieme 
loopbaan onder andere 
de stad Den Helder op 
zijn pad. Op 21 augustus 
1673 verdreven de Hol
landse schepen, onder de 
inspirerende leiding van 
De Ruyter, de vijandelijke 
Engelse overmacht van de 
kust bij Den Helder. Een 
hoge uitkijkpost bij die 
stad gaf de beslissende 
overwinning zijn naam: 
de Slag bij Kijkduin. 
Ook nu is de maritieme 
invloed van Den Helder 
nog steeds groot: het is de 
stad van de Koninklijke 
Marine, de thuisbasis van 
het Koninklijk Neder
lands Corps Mariniers en 
de plaats waar de Natio
nale Vlootdagen worden 
gehouden. Vrijwel de 

complete Nederlandse 
marinevloot vindt er zijn 
thuishaven. 
Den Helder is daarnaast 
ook een gewone stad, met 
ruim 58.000 inwoners, 
die onder andere in de 
kernen Julianadorp en 
Huisduinen wonen. Het 
voormalige eiland Huis
duinen is het oorspron
kelijke Den Helder. In de 
Middeleeuwen ontstond 
bij het eiland een tweede 
kern, die uitgroeide tot 
de huidige stad. Waar 
de naam Den Helder 
vandaan komt is niet 
helemaal duidelijk. Een 
zeegat genaamd Helledore, 
ook wel Den Helsdeur ge
noemd, zou de plaats zijn 
naam hebben gegeven. 
Een tweede verklaring 
wijst naar Helle of Helde, 
wat helling betekent, of 
(een kleine zandrug). 
Ook hetMooi-Neder-
landvelletje gewijd aan 
Den Helder bevat weer 
vijf zegels van 44 cent. 
Het velletje is - net als 
alle overige Mooi-Neder-

landvelletjes van dit jaar 
- ontworpen door bureau 
Overburen, dat een aantal 
vrolijke beeldelementen 
toepaste. Zo staat er een 
jongetje op de voorgrond 
en zien we een vliegende 
meeuw, een vlieger en 
zwemmende mensen. 
Het vliegerende jongetje 
symboliseert de weids
heid die er 'na Den 
Helder' ontstaat - de stad 
is immers een eindpunt 
van Nederland. 

Verder is bewust voor een 
blauwgrijze kleur (van de 
marine) gekozen. Maar 
omdat die kleur-alleen de 
postzegel erg grauw zou 
maken, hebben de ont
werpers er voor gezorgd 
dat er ook diverse witte 
elementen werden aange
bracht, ter opfrissing van 
het ontwerp. 
Het schip op de postzegel 
is de F804, het marine
fregat De Ruyter - een ver
borgen verwijzing naar de 

zeeheld wiens evenbeeld 
te zien is in de handdoek 
die aan een waslijn hangt. 
De Mooi-Nederlandvel-
letjes zijn uitsluitend in 
Den Helder te koop en 
uiteraard ook bij de Col-
lectClub in Groningen 
(www.collectclub.nl). Het 
einde van De geldigheids
termijn van de zegels is 
nog niet nader bepaald. 
De zegels zijn bij Joh. 
Enschedé gedrukt; de 
oplage is nog onbekend. 

8 AUGUSTUS 2007: 
MN LELYSTAD 

Lelystad, gesticht in 
1967 en daarmee in 2007 
veertig jaar oud, behoort 
tot de jongste steden van 
ons land. Toch is Lelystad 
misschien wel de meest 
'Hollandse' stad ooit, 
omdat ze haar bestaan 
dankt aan het creëren van 
een nieuwe polder, sinds 
eeuwen een oer-Neder
landse landwinningtech-
niek. In het geval van 
Lelystad gaat het om de 
polder Oostelijk Flevo
land, ofwel de bodem van 
de voormalige Zuiderzee. 
Het voert de geschiede

nis van Lelystad terug 
tot 1918, het jaar waarin 
de Nederlandse regering 
besloot grote delen van 
deze Zuiderzee droog 
te leggen. Het zou een 
mammoetproject worden, 
waarin het ontstaan van 
Flevoland werd vooraf
gegaan door de bouw 
van de Afsluitdijk en de 
inpoldering van Noord
oostpolder en Wieringer-
meer. De ingenieur die de 
Zuiderzeewerken bedacht 
en technisch mogelijk 
maakte, was Cornells 
Lely. De voltooiing of 
zelfs maar het begin van 
zijn plannen heeft hij 
nooit mogen meema

ken, maar zijn naam is 
voorgoed verbonden met 
de nieuwe stad die in de 
Zuiderzee werd gebouwd. 
In 1957 viel Oostelijk 
Flevoland droog. Sinds
dien zijn ruim 70.000 
mensen verhuisd naar 
of geboren in de stad. 
Lelystad - hoofdstad van 
de provincie Flevoland -
ligt bijna vijf meter onder 
de zeespiegel. Het is de 
grootste gemeente van 
Nederland, omdat ook 
grote delen van het IJssel-
meer en het Markermeer 
ertoe behoren. 
Net als het geval is met 
Den Helder (zie hierbo
ven) heeft ook Lelystad 

een band met De Ruyter. 
Op de Batavia-werf in 
Lelystad is namelijk een 
replica in aanbouw van 
De Ruyters vlaggenschip 
De Zeuen Prouincié'n. De 
zegels van De Ruyter 
bevatten overigens een 
verborgen verwijzing naar 
de admiraal. 
De overheersende kleur 
van het postzegelvel is 
groenblauw, waarmee de 
ontwerpers een kruising 
hebben willen creëren 
tussen water, lucht en 
grasland. Ook in dit 
velletje zijn weer veel (al 
dan niet humoristische) 
verwijzingen naar de stad 
verwerkt. Zo hangt aan 
de muur van een van de 
huizen een dartbord; twee 
dartspelers - waarvan er 
één ook De Ruijter heet 
- behoren namelijk tot de 
bekende inwoners van 
Lelystad. De zilverreiger 
op de postzegel refereert 
aan het nabijgelegen 
natuurgebied Oostvaar-
dersplassen en de wisent 
(Europese bizon) verwijst 
naar Natuurpark Lely
stad. Verder is bekende 
architectuur afgebeeld, 
waaronder het Nieuw 
Land Erfgoedcentrum en 
het stadhuis. 

De Mooi-Nederlandvel-
letjes zijn uitsluitend in 
Lelystad te koop en uiter
aard ook bij de Collect-
Club in Groningen (www. 
collectclub.nl). Het einde 
van De geldigheidster
mijn van de zegels is nog 
niet nader bepaald. De ze
gels zijn bij Joh. Enschedé 
gedrukt; oplage: 126.500 
postzegelvelletjes. 

EMISSIEKALENDER 
AUGUSTUS/SEPTEMBER 

15 augustus: 
Mooi Nederland (Den 
Haag); velletje met vijf 
zegels van 44 cent (ge
gomd). 
3 september: 
Weken van de kaart; vel
letje met drie zegels 
van 44 cent (gegomd). 
Postzegels verkrijgbaar 
als premium tijdens de 
actiecampagne 'Weken 
van de Kaart'. 
II september: 
200 jaar predikaat 'Konink
lijk'; zegel met een frank-
eerwaarde van 6.45 euro 
(gegomd). 
21 september: 
Herfstbomen; velletje met 
tien zegels van 44 cent 
(gegomd). 

http://www.collectclub.nl
http://collectclub.nl


Alt i jd postzegels 
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Slituerschillen bij de 72 c; onder: andere reclame, donkere rookiuorst.. 

DEEL NEDERLANDSE BASISASSORTIMENT 
OPNIEUW GEDRUKT 

Begin juni 2007 werd 
geconstateerd dat van de 
priorityhangblokjes van 
72 cent en die van 89 cent 
een oplage was gedistri
bueerd met een geheel 
nieuwe slittanding. De 
slittanding waarmee in ja
nuari 2007 was begonnen 
was al vanaf het begin 
kapot gegaan. Bekend is 
de beschadiging van de 
tanding tussen het prio
ritylabel en de rest van 
het zegel bij zegel 4. 
Bij de nieuwe slittanding 
is dit mankement uiter
aard niet meer aanwezig, 
maar wat veel belangrij
ker is, is dat de rillijn er 
geheel anders uit ziet. Het 
gaat om de eindstukken: 
aan de rechterzijde is nu 
een langer stuk open en 
aan de linkerkant is het 
eerste rilgat erg kort. 

Voor de zegel van 72 cent 
betekent dit dat er nu, als 
het om de tanding gaat, al 
vier varianten zijn: 
 in hangblokken van 5 
 in geïntegreerde hang

boekjes van 50 

 volledig doorgestanst 
uit hangblokken van 5 

 in de hierboven be
schreven tweede oplage 
van de hangblokken. 

Bij de zegel van 8g cent is 
er sprake van slechts drie 
varianten, omdat er geen 
geïntegreerd hangboekje 
met die waarde bestaat. 

Ook het hangboekje '10 
voor Nederland' (met 
onder meer de Unox
rookworstzegel) is 
opnieuw gedrukt, dit keer 
met een andere recla
metekst op binnen en 
buitenzijde (reclame voor 
de 'jaarcollectie' van de 
CoUectClub). 

De zegels zelf zijn qua 
tekening niet veranderd, 
maar door een wat andere 
kleurscheiding bij het 
maken van de offsetpla
ten is het 'cyaanblauw' 
op bepaalde plekken heel 
dominant geworden. Zo 
is de rookworst een flink 
stuk bruiner, zeg maar: 
sterker gerookt! 

SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon(tt)xs4all.nl 
website: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

POSTZEGELDRUKKiJEN ALLER 
LANDEN VERENIGT U 

In 1998 begon het be
scheiden: met een uitgifte 
gedrukt in het Verenigd 
Koninkrijk, bij Walsall 
Security Printing. Later 
volgden House of Questa, 
De La Rue en de Australi
sche zegeldrukkerij SEP 
Sprint in Melbourne. De 
nieuwe dochter van WSP, 
Cartor Security Printing, was 
 nadat ze eerst delen van 
een prestigeboekje mocht 
drukken  begin dit jaar 
m the picture voor de 'bloe
metjes en zaadjes'. Vorige 
maand kwam daarop een 
vervolg  zij het ditmaal 
zonder grapjes  in de 
vorm van de op 26 juli 
verschenen emissie '100 
jaar Scouting'. Een week 
eerder  op 19 juli 2007 
verscheen een blokje voor 
het Rode Kruis, gedrukt 
bij de Oostenrijkse Staats

drukkerij in Wenen. 
Was het destijds voor 
de Nederlandse verza
melaars vreemd dat er 
Nederlandse zegels in het 
Verenigd Koninkrijk wer
den gedrukt, tegelijkertijd 
moet het voor de Engelse 
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Gedrukt m Wenen RodeKruisblokje. 

verzamelaars vreemd zijn 
dat veel van hun zegels in 
Haarlem worden gedrukt. 
In Oostenrijk was men er 
al 'eeuwen' aan gewend 
dat de postzegels daar 
door de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij werden 

gedrukt. Eind 2006 
moesten ze er echter aan 
wennen dat voor het eerst 
een zegel was uitbesteed 
aan een 'vreemde' druk
kerij. Enschedé had dat 
monopolie doorbroken 
en begin 2007 bleken 
zelfs de gewone, langlo
pende zegels in Haarlem 
in plaats van in Wenen te 

worden gedrukt! 
En nu is er dan 
dus ook de 
eerste Neder
landse zegel die 
in Wenen werd 
gedrukt... 
Om het 
evenwicht een 
beetje in stand 

te houden  al vanaf igig 
worden sommige zegels 
van België in Haarlem 
gedrukt  mag er bin
nenkort toch wel eens een 
Nederlandse zegel van de 
drukpersen in Mechelen 
komen. 

'PRESTIGEBOEKJES' MET 
DE BUUWE TOMAAT 

Na de op i mei 2007 uit
gegeven drie boekjes met 
persoonlijke postzegels 
voor de voetbalclubs Ajax, 
Feyenoord en PSV (AZ 
mocht het niet geluk
ken landskampioen te 
worden) kwamen kot na 
elkaar nog twee andere, 
vergelijkbare boekjes uit. 
Op 8 juni was dat het 
boekje dat werd uitgege

ven in verband met het 
afscheidsconcert van de 
Volendamse popgroep 
BZN, die het na veertig 
jaar welletjes vond. Een 
week later, op 15 juni, 
kwam een boekje uit voor 
de Vrije Universiteit. 

Beide boekjes waren  zij 
het in bescheiden mate 
 op de postkantoren te 
koop. Het boekje met de 
blauwe tomaat (dat van 
de VU) werd via de op de 
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Afüiijkendc tandmfl btj de Persoonlijke Zegels uit Reka/aboekjes. 

balie liggen 'matjes' aan 
de daar staande klanten 
aangeprezen. 

De drie voetbalboekjes 
werden destijds in de 
Primerawinkels in een 
speciale verpakking ver
kocht. Voor de BZN en 
VUboekjes was dat niet 
meer het geval en ook kon 
niet elke Primeravesti
ging de boekjes leveren. 
Viel de verkoop wellicht 
tegen? 

Druktechnisch is er met 
de zegels uit al deze 
boekjes het nodige aan 
de hand. De gehanteerde 
layout (drie zegel per 
blaadje) maakte een 
draai van een kwartslag 
op het drukvel noodza
kelijk. Anders dan bij de 
Persoonlijke Postzegels 
in blokken van 10 is de 
papierrichting nu liggend 
in plaats van staand. Dat 
heeft ook gevolgen voor 
de perforatie: het verschil 
tussen de horizontale en 
verticale tandingmaat bij 
de blokken van 10 is ook 
hier aanwezig, maar de 
horizontale en verticale 
notatie zijn verwisseld. 
Horizontaal is verticaal 
geworden en verticaal 
horizontaal  kortom, 
er is een tandingvariant 
ontstaan die een plekje in 
de catalogus verdient. 

http://www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm


HANDBOEK 'HANG AND SELL PRODUCTEN' 
EINDELIJK VERSCHENEN! 

Duur of ouerbodig' De verzamelaar bepoalt zelf uiel wat hy/zij koopt. 

SCHOENMAKER BLIJF 
BIJ JE LEEST 

De post geeft postzegels 
uit waarvan het primaire 
doel is het gebruik voor 
frankering. Als zegels 
niet zo vaak gebruikt 
worden voor frankering, 
maar in plaats daarvan 
linea rerta in een postze
gelverzameling verdwij
nen is dat gunstig voor de 
post, want er staat geen 
postale dienst tegenover. 
Het is inmiddels een 
gangbaar gebruik  en 
dat over de gehele wereld 
 dat de post bewust ook 
zegels op de markt brengt 
die overwegend bestemd 
zijn voor een nietfran
kerend publiek. Dit is 
niet iets van de laatste 
jaren; al in het begin van 
de twintigste eeuw was 
het postbedrijf op dit 
punt heel calculerend 
bezig. Denkt u maar aan 
de guldenswaarden van 
de emissies van 1913 en 
1923! Die hoge waarden 
werden destijds echt niet 
primair uitgegeven voor 
frankering  het ging om 
de portemonnee van de 
welgestelde postzegelver
zamelaars van die tijd. 
Die commerciële opstel
ling van de post mag dan 
niet altijd als sympathiek 
worden ervaren, echt 
kwalijk te nemen valt ze 

echter niet. Anders wordt 
het als de post probeert 
verzamelaars voor te 
schrijven wat ze wel en 
niet moeten verzamelen. 
Of subtieler: als de post 
meedeelt welke emissies 
niet per se verzameld be
hoeven te worden, zeker 
als dat tekstueel zo wordt 
verwoordt dat de catalo
gusmakers de zegen van 
de post meekrijgen als 
dit voorschrift gevolgd 
wordt. De suggestie dat 
bepaalde postzegels 
die de post uitbrengt en 
waarmee gewoon gefran
keerd kan worden  ook al 
zal dit vaak niet gebeuren 
 niet door postzegelver
zamelaars behoeven te 
worden aangeschaft is 
een brug te ver. 

Voor de post mogen 
diverse doelgroepen 
bestaan  ook binnen de 
verzamelmarkt  maar 
postzegels blijven post
zegels en de verzamelaar 
bepaalt zelf welke zegels 
uit het assortiment van 
de post in de verzame
ling terecht komen. De 
post heeft onder meer tot 
taak adequaat en tijdig 
informatie te geven over 
wat op die markt beschik
baar komt. En als die 
taak goed wordt vervuld 
zijn we de post bijzonder 
dankbaar. 

Tegen het eind van het 
Casparietijdperk van de 
Nederlandse hangboekje 
liepen Willem van der 
Putten en Hugo van Ha
mel met het idee rond om 
een handboek te maken 
van alle Nederlandse hang 
ond sell producten. Dat 
was toen nog te overzien: 
behalve de producten van 
Casparie (hangboekjes en 
hangzakjes) waren er die 
van Joh. Enschedé (geïn
tegreerde hangboekjes) 
en Walsall (hangboekjes). 
Maar dat veranderde snel, 
vooral door de komst van 
de hangblokjes in juli 
2001. 
Nu, zes jaar later, is het 
project eindelijk afge
rond. Hugo heeft het de 
laatste jaren voornamelijk 
alleen moeten doen, zij 
het met op de achter
grond de kritische blik 
van Willem en daarnaast 
dankzij de medewerking 
van talloze medeverzame

laars, die zijn overzichten 
wisten aan te vullen en 
hem konden voorzien 
van afbeeldingen van de 
meestal uiterst schaarse 
items. 
Het handboek  officiële 
titel Catalogus uan Neder
landse Schapuerpakkingen 
2007  is uitgebracht op 
cdrom en is verkrijg
baar bij de auteur voor 
de schappelijke prijs van 
17.75 suro (19.50 euro 
incl. verzending). Bestel
lingen: hanguerpakkinfl@ 
hotmail.com 
Het werk is hiërarchisch 
opgebouwd en je kunt 
het geheel muisklikkend 
doorschrijden. Eenmaal 
bij een bepaald hangpro
duct aangekomen worden 
alle bekende standaard
gegevens vermeld, met 
prijzen  ook voor de 
diverse varianten. Waar 
dat nodig of nuttig is wor
den de verschillen tussen 
de diverse varianten 

toegelicht met illustraties; 
een muisklik op de betref
fende thumbnail zorgt 
daarvoor. Met het oog op 
het behoud van het over
zicht is de diepgang niet 
altijd niet zo vergaand als 
misschien mogelijk was 
geweest  maar die keuze 
lag terecht bij de auteur. 
De prijzen zijn beschei
den, voor zover een 
prijsbepaling überhaupt 
mogelijk of zinvol is. Zo 
is bij de hangzakjes van 
Gaspari eigenlijk alleen 
een liefhebbersprijs reëel, 
aangezien het aantal 
bekende exemplaren op 
de vingers van één hand 
te tellen valt. 
Het is goed dat het werk 
nu beschikbaar is. Wen
sen blijven er altijd, maar 
als auteur moetje weten 
wanneer het tijdstip geko
men is om het af te ron
den. Het verzamelgebied 
groeit nog steeds, zodat 
we mogen verwachten dat 
er over enkele jaren wel 
een vervolghandboek zal 
komen. 
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SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

BELGISCHE EMISSIES 
IN JULI 2 0 0 7 

De Post gaf in juli 2007 
twee emissies uit die 
beide op 9 juli versche
nen: '100 jaar haven 
Zeebrugge' en 'Vakantie 
in Belgiè'. 

IOC jaar haven van 
Zeebrugge 
Op 9 juli verscheen een 
blok met vijf priorzegels 
van 83 cent met een af
beelding van de zeehaven 
voor Brugge. De zegel is 
ontworpen door Johan 
Mahieu. 
De stad Brugge had aan 
het eind van de negen
tiende eeuw een zeehaven 
nodig. Op I juni 1894 
werd door de toenmalige 
Belgische regering een 
contract gesloten met de 
stad Brugge en met twee 
particulieren, L. Coiseau 
en J. Cousin. Behalve 
een voorhaven aan de 
Noordzeekust diende er 
ook een kanaal te komen 
dat de haven met Brugge 
verbond en daarnaast 
een binnenhaven in de 
stad Brugge zelf Op 11 
september 1895 ging het 
Belgische parlement ak
koord met deze overeen
komst. De heren Coiseau 
en Cousin richtten voor 
het uitvoeren van deze 

opdracht een maatschap
pij op die op 25 november 
1895 officieel zijn beslag 
kreeg: de Compagnie des 
Installations maritimes de 
Bruges, later de Maatschap

pij van de Brugse Zeeuaartin-
richtingen of MBZ geheten. 
De stad Brugge leverde 
de helft van het startka
pitaal, de rest kwam van 
de genoemde heren en 

andere privépersonen. De 
MBZ zorgt ook voor het 
beheer en de exploitatie 
van dit havencomplex. De 
werkzaamheden voor de 
nieuwe haven duurden 
zo'n tien jaar, van 1896 
tot 1907. 
De haven van Zeebrugge 
is tegenwoordig de 
tweede haven van Belgiè, 
na die van Antwerpen. 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebel-pers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is 40.2 bij 
27.6 millimeter en de per
foratiemaat is 111/2 (23 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal), waarbij 
de korte zijde de cilin-
deromtrek vertegenwoor
digt. De perforatie loopt 
in de linker-, boven- en 
onderblokranden door. 
Op de drukcilinder zijn 
waarschijnlijk vier blok
ken geplaatst, twee aan 
twee en in een tête-bêche-
opstelling. 
De productbarcode staat 
op de linkeronderrand 
van het velletje. 

Vakantie in België 
(Zomer) 

Op 18 juni 2007 ver
schenen - als een soort 
voorlopers - twee 

postzegelboekjes met 
zelfklevende priorzegels 
met afbeeldingen die ook 
op de later te verschijnen 
zegelemissie 'Vakantie 
in België - Zomer' te zien 
zouden zijn. Die laatste 
emissie verscheen op 9 
juli en bestaat uit twee 
blokken met tweemaal 
vijf priorzegels van 52 
cent. De zegels geven op 
schematische wijze de 
vakantie weer: aan de kust 
(op het strand) en in het 
binnenland (het bos en 
de kano). De blokken zijn 
ontworpen door Els van 
derVekeren. 
De zegels zijn gedrukt op 
de tweede Goebel-pers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is vierkant: 
35.0 biJ35.o millimeter. 
De zegels zijn voorzien 
van scheerperforaat, met 
perforatiemaat 111/2 (20 
tanden horizontaal, 20 
tanden verticaal), waarbij 
de korte zijde van het blok 
de cilinderomtrek verte
genwoordigt. De blokken 
zijn in drie panelen naast 
elkaar op de cilinder 
geplaatst. De perforatie 
loopt de linker- en rech-
terblokrand door. 
Op de rechteronderrand 
van de blokken is de pro
ductbarcode geplaatst. 
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DANSEN MET POSTZEGELS 

De verschil lende 
danswedstr i jden als 
Dansen met de ster

ren zorgden ervoor 
dat sti j ldansen weer 
populair is. Dans

scholen zi jn er enorm 
blij mee. De Belgische 
Post gaf vorig jaar 
een velletje uit met 
vi j f dansen. Herken 
je ze? De eerste is 
de rock'nrol l . Het 
is een danssti j l die 
in de jaren vi j f t ig uit 
Amerika kwam samen 

de Weense wals, die al 
in de 12e eeuw is ont

staan in het hertog

d o m Oostenr i jk . Hij 
werd door de rijken 
gedanst in de grote 
paleizen. Dan krijg je 
de tango, afl<omstig 
uit Argent inië. Grap

pig is dat deze dans 
door de armen werd 

bij de tango meteen 
aan onze prinses 
Maxima denken. 

chachacha. Veel 
moderne popmuziek 
wordt gebruikt o m 
een chachacha op 
te dansen. De laatste 
' sj3i!£tyglleye,is,,., 

werd door het carna

val in Rio de Janeiro 
in Brazilië. Zodra de 
muziek begint, krijg je 
een vroli jk gevoel en 
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Slangen zijn nou niet 
bepaald dieren die je 
zou verwachten in een 
gezellig kinderboek. 
De Zweedse schrijver 
Ulf Stark had daar een 
ander idee over. Hij 
bedacht Nelson de 
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FLESSEN POST NA 
27)AAR 

BOVEN WATER 

>v 

In Spits lazen we dat 
de f lessenpost die 
een 17jarige jongen 
in 1977 bij Vlieland 
in zee gooide na 27 
jaar is aangespoeld 
op Terschell ing. De 
strandjut ter die de 
fles vond heeft de af

zender ui tgenodigd 
te komen logeren 
in het hotel waar ze 
werkt (DK) 
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ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoel< aan de 
abonnees van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 

1 de ledenadmini

Aria Sprangers, Provinciale wej 
Noord 128,4286 EE Almkerk, 

Slang, een aardig en 
nieuwsgierig slangetje. 
Leif E. Erikson maakte 
tekeningen bij de 
verhalen van Stark. Op 
twee postzegels maken 
ook wij kennis met 
Nelson, die in Zweden 

heel populair is. Op de 
ene zegel staat Rosa, 
de moeder van Nelson 
op de andere zegel 
ligt Nelson lekker in 
het zonnetje. Zo zie je 
maar, niet alle slangen 
zijn eng. 

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

Meer 
gingen j%i 
postzegi 

de Stam 

s en meisjes 
ok lid van de 
op internet: 
rf naar www. 
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Tijdens de vakantie 
zullen velen van jul l ie 
een handig zakmes 
meenemen. Misschien 
heb je zelfs wel een 
echt Zwitsers zakmes, 
je weet wel zo eentje 
met allemaal van die 
handige dingetjes als 
een schaartje, een 
vijltje en een zaagje. 
Wist je dat dit mes 

EEN H A N D I G Z A K M K 

in de 19e eeuw werd 
gemaakt voor de Zwit

serse soldaten.' Het 
idee kwam van Karl 
Eisener. In het begin 
was het zakmes nogal 
fors uitgevallen, maar 
Eisener bleef aan het 
ontwerp werken tot 
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de standaarduitrust ing M 
van de bemanning ^ 
van de Space Shuttle, y 
Dus zelfs in de ru imte y 
bewijst het Zwitsese n 
zakmes zijn diensten. ^ 
Dat had Karl Eisener ^ 
vast niet kunnen y 
dromen. J 

het zakmes een handig 
en compact voor

werp was. In allerlei 
omstandigheden heeft 
het zakmes zi jn nut 
bewezen. Expedities 
naar de Noordpool 
namen het mes mee, 
maar ook de stoere 
mannen die de Moun t 
Everest beklommen. 
Het mes behoort to t 

In het weekend van 
29 en 30 maart 2008 
vieren we de Dag van 
de Jeugdfllatelie. De lo

catie is een bijzondere: 
het Spoorwegmuseum 
in Utrecht. Het gebouw 
is een oud station en 
er rijdt nog steeds 
een trein van Utrecht 
Centraal Station naar 
het museum. Op de 
pagina Postscriptum 
vind je de opdrachten 
van de Filamarathon. 

JFN ZET FILATELIE CENTRAAL 

Caerphilly Castle 1 A P • 

; 1923 Great^esternRailwqr Castle Class ■ 

Ze 
moeiiiji. 
van de te 
is Filateli_ 

Centraal Stations die 

Maar je kunt het ook 
anders lezen. Centraal 
kan ook afgeleid zijn 
van "centraal staan". 
Je kunt dus ook een 
verzameling maken 
waarin de filatelie 
centraal staat. Laat je 
fantasie gaan en maak 
er iets moois van. 
O, ja en niet vergeten 
aan je jeugdleider 
te vragen of hij je 
aanmeldt voor de 
tentoonstell ing. 
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De hoefijzerneuzen 
Op deze zegel zie je 
de hoefijzerneuzen. 
Je begrijpt direct 
w/aarom ze zo heten. 
Ik vind datje ze hier 
heel goed kan bekij

ken. Op deze manier 
is postzegelen ook 
biologie! 

Ultrasoon geluid 

Batman in de 
dierentuin 

Vind jij vleermuizen 
eng? Batman hoopt 
van we\. Hij verander

de in de vleermuisman 
om misdadigers bang 
te maken. HA HA! 

Het geluid dat hij 
uitzendt noemen w/e 
ultrasoon geluid. 
Jij kan het niet ho

ren, in ieder geval. 
Daar is het geluid 
te hoog voor. Een 
vleermuis kan in het 
pikkedonker door 
een ruimte vliegen. 
Hij raakt de muren 
niet aan en vliegt 
nergens tegenop. 
Geef mij zo'n zen

dertje! 

Een bedreigde 
diersoort 

m^Bs^m 

Een vleermuis vliegt 
's nachts. In het 
pikkedonker vindt 
hij zijn prooi. Hoe 
doet dat beestje 
dat.? Juist: hij zendt 
geluid uit, dat w/eer

kaatst op de prooi. 
En dat geluid vangt 
hij weer op. 
Zo weet hij precies 
waar de prooi is. 

De Europese Unie 
heeft vleermuizen 
beschermd ver

klaard. Er komen 
namelijk steeds 
minder vleermui

zen voor. Dat komt, 
doordat hun leef

gebied jaar na jaar 
kleiner wordt. En 
hun eten, de mug

gen, worden door de 

mens doodgespo

ten. De vleermuizen 
zullen blij geweest 
zijn met onze zachte 
winter. In hun "Bat

cave" hebben ze een 
rustige winterslaap 
kunnen houden. 

Nog nooit gezien? 

Vleermuizen ko

men 's avonds en 
's nachts tot leven. 
Daarom hebben 
veel mensen ze nog 
nooit gezien. Dat 
denken ze tenmin

ste. Maar dan heb ik 
een vraagje aan jou: 
Heb jij wel eens 's 
avonds in de zomer 
buiten gezeten? En 
zag je toen steeds 
mussen rondvlie

gen? Datje dacht: 
hé, wat vliegt daar 
toch? Dat was dus 
een vleermuis! Maar 
hij gaat zo snel, je 
ziet er niks van. 

Vleermuis lokken 

ÜESKOSLOVENSKO 
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Zoals je weet, reage

ren vleermuizen op 
bewegende insecten. 
Die moeten ze heb

ben voor hun Happy 
Meal. Als het nou 
zo'n mooie zomer

avond is, gooi dan 
een steentje in de 

lucht. Een paar keer 
gooien, en ja hoor! 
Daar komt de vleer

muis op af Helaas 
zie je er nog steeds 
niks van, want het 
diertje is razendsnel, 
je ziet alleen een 
zwart balletje. 

Een enorme 
vleermuis 

Ik was een keer in 
Indonesië. We liepen 
daar in de Botani

sche tuin. In de verte 
zag ik enorme vo

gels ondersteboven 
hangen. Het waren 
vleerhonden. De 
mensen daar noe

men ze "Kalongs". 
Wij zeggen er 
Vliegende Honden 
tegen. Als ze hun 
vleugels uitspreiden 
kunnen ze wel 1.80 
meter worden. Dat 
is net zo lang als 
ik ben! Ze danken 
hun naam aan de 
kop: die lijkt op een 
hond. 

De 
vampiervleermuis 
Kijk, nu ga je recht

op zitten, dit vind 
je leuk. Er bestaan 
dus echt vampieren. 
Deze vleermuizen 
zoeken vanuit de 
lucht naar hun 
prooi. Dan sluipen 

ze er over de grond 
zachtjes naartoe. 
Eerst bijten ze veren 
of haren weg. Met 
een snelle beet 
maken ze een wond 
op de huid. Ze likken 
het bloed op: lekker! 

De rosse vleermuis 
■■■■■■■»<»»■■>■»■■■■■■■■■ 

FAUNE ET TECHPWXIE 

CyvaeM^'^°^ 

Als je al een vleer

muis in onze ge

bieden zou zien, is 
het deze. De rosse 
vleermuis komt in 
bijna heel Europa 
voor. Ze gaan op 
jacht wanneer het 
nog niet donker is. 
Ze vangen vlinders 
en kevers tijdens het 
vliegen. 

Leren van 
postzegels 
Net zoals jij, leer ik 
ook een heleboel van 
postzegels. Ik zie er 
vreemde namen op 
staan: die zoek ik 
op. Ik zie er bijzon

dere afbeeldingen 
op staan: daar wil 
ik meer van weten. 
Dat noemen we nu: 
Filatelie. En de be

doeling is dat jij een 
filatelist wordt. Wat 
denk je, lukt het al? 473 
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NIEUWIGHEDEN IN DE FILATELIE, 
WAARDELOOS OF WAARDEVOL? 
Telkens als er in de wereld van de filatelie iets bijzonders wordt be

dacht, zijn er mensen die daar hun vraagtekens bij zetten. "Wat heeft 
dat nou met filatelie te maken?" vragen ze zich af. Soms verdwijnt de 
nieuwigheid net zo snel als zij kwam, soms blijkt ze een blijvertje. 
Niet bijzonder 

Róstkarte »(*■ f* 
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In 1906 verschenen 
er tuberculose zegels. 
Tuberculose of tbc Is 
een ziekte aan de longen 
waar veel mensen bang 
voor waren. Veel mensen 
die tbc kregen, gingen 
eraan dood. Deze zegels 
werden door de post met 
een toeslag uitgegeven. 
De eerste toeslagzegels 
dus. De opbrengst van 
de toeslag ging naar 
de tuberculosebestrij
ding. De zegels waren 
slechts verkrijgbaar van 
21 december 1906 tot 3 
januari 1907. De toeslag 
was hoog, namelijk net 
zo hoog als de fran
keerwaarde. Het publiek 
moest eraan wennen. Er 
werden zelfs vragen in 
de kamer over gesteld. 
Er werden er niet zoveel 
van verkocht. Slechts 
750.000 van de ongeveer 
3 miljoen zegels werden 
er door de post verkocht. 
De tuberculose vereni
ging kreeg de onverkoch
te zegels. Zij vroeg of 
de zegels afgestempeld 
konden worden. Dat ge
beurde met een stempel 
"Amsterdam, 31 jan 07, 
io i2n". De vereniging 
gokte erop dat door het 
stempel de zegels extra 
in waarde zouden stijgen. 
Ze hoopte dat verzame
laars de zegels daarom 
graag zouden willen 
hebben. Dat laatste bleek 
het geval. Waarschijnlijk 
zijn alle overgebleven 
zegels op deze manier 
verkocht. Het gevolg was 

wel dat de gestempelde 
zegels helemaal niet zo 
bijzonder waren en de 
waarde van zegels met 
het genoemde stempel is 
niet hoog. Een complete 
gestempelde serie staat 
in de catalogus voor 70 
euro. Maar als de zegels 
gestempeld zijn met het 
stempel van 31 januari 
1907 daalt de waarde 
naar € 7,50. Poststukken 
die volgens het juiste ta
riefzijn gefrankeerd met 
de tuberculose zegels 
zijn geliefde verzamelob
jecten geworden. 

Rommel? 

En zo is er elke keer wel 
iets wat de gemoederen 
bezig hield en nog steeds 
bezig houdt. 
In de Posthoorn van mei 
kon je lezen wat voor 
mij de eerste postzegels 
waren. Begin 1945 had
den ze in het hongerige 
WestNederland hier 
nog geen belangstelling 
voor. Ik kreeg toen het 
filatelievirus. Een aantal 
maanden later kwamen 
de eerste repatrianten uit 
NederlandsIndië. Som
migen namen postzegels 
mee, die niet in de of
ficiële catalogus stonden. 
Prompt was hier de 

reactie: "Die rommel is 
toch allemaal vals". Maar 
ik haalde er mijn neus 
niet voor op en zei: "Kom 
maar op, ik zoek het wel 
uit". Nu zijn er mensen 
die dat materiaal graag 
willen hebben, want het 
was beslist echt. 

Afval 
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die ze verzamelen. Toch 
kun jeer een mooie 
collectie mee opbouwen. 
Een verzamelaar heeft 
ons dit laten zien op de 
tentoonstelling FilaPost 
2006 met zijn nietthe
matische eenkader in de 

1332 
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Er is een tijd geweest 
dat frankeerstempels 
gewoon in de prullenbak 
verdwenen. Dat was geen 
filatelie, maar wie vroe
ger de stempels uit de 
prullenbak heeft gevist, 
heeft daar nu plezier van. 
Er zijn nog maar weinig 
verzamelaars, die vinden 
dat frankeerstempels bij 
het afval horen. 

Printer 
Sinds oktober 2001 heeft 
TPGpost in Nederland 
de digitale filatelie inge
voerd waardoor het mo
gelijk IS via de PC en de 
printer je eigen post te 
frankeren. Het zogeheten 
EasyStampProduct. Er 
zijn maar weinig mensen 

ABOIWEERT U OP DE 
POLITIEKE KERIf 

categorie 3. Dit werkelijk 
heel interessante on
derwerp werd bekroond 
met een hoge waarde
ring. Daarnaast kreeg hij 
als aanmoediging ook 
nog de "Bert Langhorst 
prijs". 

Baliestroken 
In Sommelsdijk tijdens 
de tentoonstelling 
Deltafila 2007 heeft een 
JFNverzamelaar het aan
gedurfd om in 12 bladen 
bij de jeugd iets te laten 
zien over de zogeheten 
"baliestroken" (een be
tere naam is er nog niet 
voor gevonden). Ook 
hij heeft een extra pluim 
verdiend voor zijn on
derzoek en uitwerking 

van dit studiewerk. Nu 
kan het nog, later wordt 
het veel gissen. 

Plezier 
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En zo zijn er steeds weer 
nieuwe ontwikkelingen 
in de filatelie. De meeste 
recente is de Persoonlijke 
Postzegel (PP). Inmid
dels heeft de PP zijn 
eigen fans, maar veel 
mensen die zich echte 
filatelisten voelen, trek
ken een vies gezicht als 
ze de naam horen. Wordt 
dit iets wat men over 
honderd jaar nog graag 
verzamelt of zal het de 
PP net zo vergaan als de 
eerstedagkaartjes uit 
de jaren tachtig van de 
vorige eeuw? Niemand 
wil ze meer hebben. 
Gelukkig dat we het niet 
weten. Het belangrijkste 
is dat je verzamelt voor 
je plezier! 

jan Bakker 



POSTSCRIPTUM 
isFilaielie^ 

keeirookwjee'metde'Tl' 

jUatdjjÉ'ZOOê wtn 

aehouäeH/Uvhet Spoör-

wtMWAiewM/UV Utreckt. 

FILAMARATHON 2008 
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Laat eens vi/at van je verza
meling zien. Doe mee met 
de FilaMarathonl Maak 
een kleine verzameling 
op 6-12 bladen (=Album-
bladen, of bladen op A4 
formaat), aan de hand 
van 6 opdrachten over 
een gezamenlijk thema. 
Voor 2008 is het thema 
"Filatelie Centraal". 
Die verzameling stel je 
tentoon in de categorie 
"FilaMarathon". Zovt/el 
junioren als jeugdleiders 
mogen meedoen. 
Hier zijn de opdrachten: 
1. Maak een of twee 

bladen over de stad 
Utrecht; 

2. Maak een of twee bla
den over de stoomloco
motief; 

3. Maak een of twee bla
den over de hogesnel
heidslijnen; 

4. Maak een of twee bla
den over personen die 
iets met spoorwegen 
hebben en vertel wat 
precies; 

5. Maak een of twee bla
den over trams; 

6. Maak een of twee bla
den over wat je allemaal 
ziet als je in de trein zit 
en door het raam naar 

buiten kijkt; 
Om een mooie verzame
ling te maken, gebruik |e 
zoveel mogelijk verschil
lende "fllatelistische 
elementen", dat zijn 
postzegels, postzegel
boekjes, velletjes, blok
ken, stempels, brieven, 
maximumkaarten, en zo 
meer, alles wat met POST 
te maken heeft. 
En zet bij alle onderdelen 
ook wat korte tekst, vertel 
er iets aanvullends bij, dus 
niet wat al op een postze
gel staat. 
Als je klaar bent, doe je 
ELK blad in een apart plas
tic hoesje met gaatjes aan 
de linkerkant om in een 
ordner of multomap te 
kunnen doen. Achter ELK 
blad steek je een extra vel
letje papier met daarop de 
titel van de inzending, het 
volgnummer van het blad 
(dus 1, 2, 3, etc), je naam, 
je geboortedatum, )e vol
ledige adres en als je het 
hebt ook je e-mailadres, 
en tenslotte de naam van 
)e postzegelvereniging. 
Vergeet niet om aan je 
jeugdleider te vragen dat 
hij je aanmeldt voor de 
filamarathon. 

"HET LEUKSTE VAN DE STAMPKIDS CLUB ZIJN DE WEETJES!" 
Onlangs mocht jeugdleider Toon van de : er allemaal in en dat 
internetclub het duizendste jeugdlid in- : p"" |^ e c V C leukste 
schrijven: jordi in ' t Veld (n) . We zijn eens • van de site! 

met hem gaan praten. 

Hoe ben je postzegel- ; 
verzamelaar gewor- '. ', 
den? \ ; 
Mijn vriendje hield op 
school een spreek
beurt over het verza
melen van postzegels. 
Hij deed dat heel 
goed, ik was meteen 
geïnteresseerd. Hij 
liet ons verschillende 
zegels zien en hij 
vertelde wat je er 
voor nodig hebt om te 
verzamelen. Hij had 
ook een album en hij 
vertelde hoe je post
zegels moet behande
len. Hij liet zien hoe 
je postzegels in lauw 
water moet afweken 
en dat je rafeltjes 
aan de rand niet mag 
lostrekken 

Had je al eerder iets 
verzameld? 
ja, ik verzamelde al 
stenen en voetbal
plaatjes, maar dit is 
heel iets anders. De 
plaatjes op de post
zegels zijn zo mooi, 
die wil ik graag gaan 
verzamelen. 

En toen werd je lid van 
de Stamp Kids Club? 
Mijn vriendje gaf de 

hele klas het adres 
van de site. We 
konden niet op school 
kijken, dus ben ik 
thuis gaan zoeken. 
Ik vond het meteen 
heel erg leuk. Wat ik 
erg goed vind zijn de 
"Weetjes". Daar heb 

Had je al eens eerder 
iets van postzegels 
gezien? 
ja, want mijn opa 
verzamelt postzegels. 
Maar daar had ik 
nooit belangstelling 
voor. Nu gaan we 
samen in zijn albums 
kijken. Ik heb ook al 
een pincet gekregen 
en een beginpostze-
gel. 

Wat is dat? 
Dat is om je verzame
ling mee te beginnen. 
Ik heb een Oosten
rijkse gekregen, met 
de paus er op. 
Ca je die ook verza
melen? 
Nee, want ik wil ko
nijnen verzamelen of 

Bijvoorbeeld de infor
matie over de Blauwe 
Mauritius, of de 
Penny Black. Dat staat 

Ik heb zelf een konijn, 
vandaar. 

Heb je ook een tip 
voor andere kinderen 
die nog geen lid zijn? 
Het is een hele nette 
site. Je wordt nergens 
toe gedwongen, er 
is geen dwingende 
reclame van "koop bij 
mijl!" en de ruilbox 
is gewoon normaal. 
Dus: meld je aan, 
want het is er gezellig! 
(WtNB) 

NEDERLAND WIST JE DAT... 
...Nijntje al meer dan 50 jaar bestaat? Dick 
Bruna tekende het konijntje in 1955. Daarna 
zijn er heel veel "Nijntjes" in heel veel boe
ken verschenen. En niet alleen in Nederland. 
De boeken van Nijntje zijn vertaald in 40 
verschillende talen over de hele wereld. 
Ook op postzegels kunnen we Nijntje zien. 
Vooral in Japan zijn ze er helemaal gek 
van. Wist je dat er nu ook een Nijntje-mu-
seum IS? Dat heet het Dick Bruna Huis. Het staat tegenover het Centraal Museum in 
Utrecht. Ca er maar eens op bezoek en geniet van al die leuke figuurtjes. En je kunt er 
ook zelf tekeningen maken. 

1 
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MIJN MOOISTE 
POSTZEGEL 

Ik vind deze postzegels 
het mooiste omdat ik 
vroeger fan van Sesam
straat was. Sesamstraat 
is een kinderprogramma 

waar poppen en mensen in 
voorkomen. De hoofdpop-
pen die er voorkomen zijn: 
Ernie, Bert (postzegel i) en 
PIno, Tommie en leniminie 
(postzegel 2). Vroeger was 
Grover mijn lievelingspop. 
Maar jammer genoeg staat 
hij er niet op. 

Lisa Hennissen 
(Jeugdpostzegelclub 
Sir Rowland Hill, Weert) 
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LEDENPAS BOND WERD IN 
SOMMELSDIJK GELANCEERD 

Op 28 april jl., tijdens de 
Algemene Vergadering 
van de NBFV in Som
melsdijk, hebben de 
verenigingen de nieuwe 
ledenpassen in ontvangst 
genomen. Voor u, als 
lid van een bij de Bond 
aangesloten vereniging, 
is het belangrijk te weten 
wat u met de ledenpas 
kunt doen. Voor leden 
die bij de MichelOnline
Katolo^ een abonnement 
hebben lopen is er goed 
nieuws. Een abonne
ment kost normaal 4.90 
euro per maand. Voor 
ledenpashouders hebben 
wij een korting kunnen 
bedingen van maar liefst 
1.90 euro (dat is bijna 
40 procent), waardoor u 
dus slechts drie euro per 
maand betaalt. Uw abon

nement wordt door ons 
gecheckt en voor akkoord 
bevestigd aan Michel. 
Ook de firma Present 
Company biedt u be
langrijke kortingen als 
u bij hen iets bestelt 
(zie Filatehe van juni jl., 
pagina 394). Dit is pas het 
begin! Wij zijn in gesprek 
met TNTPost om extra 
voordelen te bewerkstel
ligen bij de commerci
ële activiteiten van de 

CoIIectClub. Ook willen 
wij kortingen realiseren 
op de toegangsprijzen 
voor ledenpashouders bij 
GSEevenementen zoals 
de Postex. 
Ook kunnen verenigin
gen zelf lokale voordelen 
aan de pas trachten te 
verbinden. Dat kan bij 
voorbeeld door verenigin
gen die goede contacten 
hebben met plaatselijke 
handelaren, voordelen 
te laten verwerven voor 
de ledenpashouders 
van de eigen en andere 
verenigingen. U kunt dit 

navragen bij uw bestuur. 

Hoe ziet de pas eruit? De 
pas is vergelijkbaar met 
een bankpasje, zodat deze 
gemakkelijk in portemon
nee of portefeuille kan 
worden opgeborgen. 
Op de achterzijde van 
de pas staan de namen 
van de sponsors. De 
hoofdsponsor van de pas 
is Koninklijke TNT Post; 
daarnaast zijn het Veiling
huis Van Diëten uit Capelle 
aan den IJssel en drukker 
Present Compani) uit Dam
woude sponsoren. 
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PRENTBRIEFKAARTEN: 
VERZAMELWAARDIG? 

Met een vraag over prent
briefkaarten werd de Jury 
Advies Commissie aan 
het werk gezet om het be
stuur van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten
Verenigingen te advi
seren over het al of niet 
instellen van een aparte 
tentoonstellingsklasse 
'Prentbrieflkaarten'. 
Het antwoord op de 
vraag: 'Zijn prentbrief
kaarten verzamelwaar
dig?' is een volmondig JA. 
Niet alleen in Nederland 
bestaan verenigingen 
van verzamelaars van 
prentbriefkaarten, maar 
over de gehele wereld. 
De verzamelaars richten 
zich op de beeldzij de van 
de kaart. Er bestaan veel 
raakvlakken met de fila
telie. Zo kan onderscheid 
worden gemaakt in 'tradi
tionele' kaarten, zoals de 
dorps en stadsgezichten, 
kerken, raadhuizen en 
stadhuizen, postkanto
ren, stations, parken, 
enzovoorts. Maar ook 
'thematische' kaarten met 
alle mogelijke onder
werpen, zoals bloemen, 
dieren, muziekinstru
menten, schepen, auto's, 
schilderijen, locomotie
ven en treinen, enzo
voorts. Deze kaarten zijn 
vrijwel altijd vervaardigd 

aan de hand van een foto. 
Daarnaast bestaan kaar
ten die getekend zijn en 
de zogenoemde jieecards. 
Teveel om hier op te 
noemen. 

Om zich op de hoogte te 
stellen heeft een van de 
leden van de Commis
sie contact opgenomen 
met de voorzitter van de 

om tentoonstellen. 
Gezien de vele raakvlak
ken met de filatelie en 
gesteund door het contact 
met de VDP heeft het 
bestuur van de NBFV het 
advies van de Jury Advies 
Commissie overgenomen 
om, mede ter verhoging 
van de attractiewaarde 
van postzegeltentoonstel
hngen, toe te staan, dat 

o n e NiüTA VBLBIK. ijii hBt fitatloD, ■ 

gebouwen, enzovoorts. 
Verder blijft de huidige 
regel gehandhaafd, dat 
voor een tentoonstelling 
de in artikel 4.4. van het 
Bondstentoonstellings
reglement genoemde vijf 
procent nietfilatelistisch 
materiaal (waartoe de 
beeldzijde van prentbrief
kaarten worden gere
kend) niet mag worden 

overschreden 
M, en het aantal te 

vullen kaders 
maximaal 15 
stuks bedraagt. 

' Hieronder vallen 
,■■' uiteraard niet de 

maximumkaar
ten. Tijdens de 
tentoonstelling 
Veendamphilfl 2008 
zal geëxperimen
teerd worden met 
enkele prentbrief
kaartenverzame
lingen. 

Ook prentbriefkoarten kunnen  onder bepaalde uoorujaarden  ujorden geëxposeerd. 

Vereniging Documentatie 
Prentbriefkaarten (VDP). 
Daaruit bleek, dat sommi
ge postzegelverenigingen 
ook wel eens verzame
laars van prentbriefkaar
ten uitnodigen om hun 
collectie te laten zien. 
Maar verder bleek ook, 
dat vele verzamelaars van 
de kaarten nogal terug
houdend zijn als het gaat 

ook collecties prentbrief
kaarten kunnen worden 
tentoongesteld. 
Daarbij is wel de voorkeur 
uitgesproken voor prent
briefloarten die betrek
king hebben op de plaats, 
stad of streek waar de ten
toonstelling plaatsvindt, 
danwei voor algemene 
collecties zoals stations, 
treinen, molens, bekende 

De collecties 
prentbrieflcaarten 
zullen niet door 

een jury van de NBFV 
worden beoordeeld. Heeft 
u een collectie prent
briefkaarten? En wilt u 
daarmee eens meedoen 
aan een postzegelten
toonstelling? Of kent u 
iemand die zo'n verzame
ling heeft en wil deelne
men? Geef dit dan door 
aan het Bondsbureau van 
de NBFV. 

http://WWW.VANDIETEN


ONZE VERENIGING HEEFT 
EEN EIGEN WEBSITE! 

Met de gedachte die in 
het kopje hierboven is 
geformuleerd, begon 
een tiental leden - meest 
bestuursleden - van en
kele verenigingen aan een 
iDorkshop, georganiseerd 
door Koos Bloemsma, 
bondsbestuurslid voor 
Pers & Publiciteit, over 
het maken van een web
site. Een eigen website 
voor de vereniging! Maar 
voordat iedere deelnemer 
met het nodige gereed
schap naar huis kon gaan, 
werden op zaterdag 9 juni 
2007 heel wat indringen
de vragen gesteld en vele 
zaken duidelijk gemaakt. 
Waarom een website voor 
de vereniging? We hebben 
toch de maandelijkse bij
eenkomsten? We hebben 
toch ons verenigingsblad? 
En wat kun je met zo'n 
website doen? 
Koos Bloemsma stelde 
deze vragen en de ant
woorden kwamen als 
vanzelf: Internet is een 
prachtig medium als je 
er mee weet om te gaan. 
Voor vele verzamelaars is 
het een uitkomst, want 
via internet kunnen ze 
postzegels en poststuk
ken aanschaffen of op an
dere wijze bemachtigen, 
die niet in een vereniging 
of bij een handelaar te 
krijgen zijn. Ook kan de 
verzamelaar contacten 

leggen met medever
zamelaars die hij of zij 
anders nooit zou hebben 
ontmoet. 
Maar wat is dan het be
lang van een website van 
de vereniging? 
Kijk eens rond in je eigen 
vereniging. Hoeveel leden 
zijn actief? Hoeveel leden 
bezoeken een vereni
gingsavond? Daarom 
kan een website van de 
vereniging een uitkomst 
bieden aan leden die wel 
geïnteresseerd zijn, maar 
vaak geen tijd hebben om 
de avond te bezoeken. Zij 
willen toch weten wat er 
in de vereniging speelt! 
Maar ook verzamelaars 
die geen lid zijn van een 
vereniging kunnen op 
internet de website tegen
komen. Zo kan de website 
een wervend karakter 
hebben, waardoor nieuwe 
leden kunnen worden 
ingeschreven. 
Een website biedt meer 
dan alleen informatie. 
Men kan vragenlijsten 
opnemen om deze in te 
vullen, of formuliertjes 
waarmee men lid kan 
worden. Men kan een 
activiteitenkalender opne
men, of een veilinglijst al
leen voor leden. Men kan 
ook 'formele' informatie 
raadplegen, zoals de 
regels voor het rondzend-
verkeer, de statuten, de 
bestuurssamenstelling. 
Kortom, vele zaken die 
spelen via een website van 

een vereniging kunnen op 
interactieve wijze worden 
opgelost en vragen kun
nen worden beantwoord. 
Het maken van een 
website vraagt wel 
enige vaardigheden en 
het onderhouden van een 
website vereist discipline. 
Al deze facetten werden 
door Koos Bloemsma 
op deskundige en vlotte 
wijze behandeld, waarbij 
hij de soms moeilijke 
computertaal niet uit de 
weg ging en deze termen 
in mensentaal omzette. 
De deelnemers waren na 
afloop zó enthousiast, 
dat men een vervolg op 
deze dag wilde. Koos 
Bloemsma bleek bereid 
daar op in te gaan door zo 
snel mogelijk een nieuwe 
gelegenheid te bieden 
om kennis te maken met 
dit deel van ons leven: 
internet en het maken van 
een eigen website. 

DEELNEMERS OPEN DAG 
ENTHOUSIAST! 

De tweede 'open dag' van 
de Bond werd op 17 maart 
jl. in het Bondsbureau in 
Utrecht gehouden. Ook 
deelnemers aan de eerste 
'open dag', die van 2006, 
konden worden begroet. 
Verschillende begin
nende en gevorderde 
deelnemers aan wed
strijdtentoonstellingen 
hebben dankbaar gebruik 
gemaakt van de geboden 
gelegenheid om vragen 
aan juryleden voor te 
leggen. De vragen gingen 
over het opzetten van een 
collectie, het maken van 
een plan en het opstellen 
van de inleiding van een 
inzending in de verschil
lende klassen, de regels 
en richtlijnen voor het be
oordelen van een inzen
ding in de desbetreffende 
klasse. Vragen zoals: 

mag of kan dit materiaal 
gebruikt worden? De door 
de deelnemers meegeno
men inzendingen werden 
bekeken om te zien waar 
verbeteringen konden 
worden aangebracht. 
Mogelijke deelname aan 
internationale FIP- en 
FEPA-tentoonstellingen 
werd toegelicht, waar
bij ook de rol van de 
Landscommissaris werd 
besproken. Ook kon 
men informatie krijgen 
over de cursussen BBF en 
BBE. Onderling werden 
gegevens, informatie en 
ervaringen uitgewisseld. 
Gezien de reacties kan 
ook ditmaal weer op een 
geslaagde 'open dag' 
worden teruggezien. 
Ook in 2008 wordt weer 
een 'open dag' gehouden. 
Heeft u interesse? Noteer 
dan alvast de datum: 15 
maart 2008. We komen er 
nog op terug. 

JUBILEUMACTIVITEITEN 
NBFV IN 2 0 0 8 

De tentoonstelling die in 
maart 2008 zal plaats
vinden in Utrecht (zie 
de Bondspagina's in 
Filatelie van juni 2007) is 
gewijzigd in een Catego
rie 3-tentoonstelling met 
propaganda. De gegevens 
betreffende de Nationale 
Dag van de Jeugdfilatelie 
van JFN zijn onveranderd 
gebleven. 

IS BANGKOK NET 
IETS TE VER VOOR U? 

Heeft u ook wel eens die 
onbedwingbare neiging 
om naar een ver land 
te gaan om daar een 
postzegeltentoonstel
ling te bezoeken? Maar 
vindt u dat toch wel iets 
te omslachtig en wellicht 
ook te duur? Dan is er 
nu een mogelijkheid om 
tóch prachtige verzame
lingen op wereldniveau te 
bekijken en bestuderen. 

Dat kan via uw computer 
en internet. 
Neem eens een kijkje 
op de website EXPONET 
(u)U)u;.exponet.info): daar 
kunt u een internationale 
tentoonstelling bezoeken. 
U kiest uw eigen vlag en 
in één oogopslag ziet u, 
welke inzendingen door 
Nederlandse verzame
laars worden tentoon 
gesteld. Maar ook 
inzendingen uit Argen
tinië, Australië, Brazilië, 
Canada, Denemarken, 

Duitsland, Grieken
land, Groot-Brittannië, 
Luxemburg, de Verenigde 
Staten, Zwitserland en 
nog vele andere landen 
zijn voor u toegankelijk. 
Neem een kijkje op deze 
tentoonstelling wanneer 
en zo vaak u maar wilt. 
En geniet van de vele 
inzendingen op allerlei 
terrein! Wellicht doet u zo 
ook nog ideeën op voor 
uw eigen verzameling. 

Veel plezier! 

EXPeffiBNET 

BULLETIN IBRA ' 0 9 IS 
NU BESCHIKBAAR 

Belangrijk voor verza
melaars die gerechtigd 
zijn met een inzending 
deel te nemen aan de 
internationale postzegel
tentoonstelling IBRA og in 
Essen (6 tot en met 10 mei 
20og): vanaf nu is Bulletin 
I beschikbaar, alsmede 

net als in de Nederlandse 
kaders. Inzendingen die 
eerder uermeil als bekro
ning hebben behaald, 
moeten bestaan uit zeven 
kaders (84 albumbladen). 
Inzendingen die eerder 
flroot uermeil hebben 
behaald (85 punten of 
hoger) moeten bestaan 
uit elf kaders (132 album-
bladen). 

een aanmeldings- %^a^ê^^^^^^^ 
formulier. U kunt Sj if l^H^^^^^HHB 
ze bij de Lands- | 0 ffflfulHQ 
commissaris 
aanvragen. 
U kunt deelnemen 
met inzendingen 
die minimaal 75 
punten (uermeil) 
hebben gekregen op 
een nationale postzegel
tentoonstelling en een 
positief advies van de na
tionale jury. De volgende 
wedstrijdklassen zijn 
opengesteld: traditionele 
filatelie, postgeschiede-
nis, thematische filatelie, 
aerofilatelie en filatelisti-
sche literatuur. 
De kaders die in Essen 
worden gebruikt zijn 97.5 
centimeter breed en loi 
centimeter hoog; ze kun
nen twaalf(!) tentoonstel-
lingsbladen bevatten (drie 
rijen van vier bladen), 

# QH^ 
De kaderhuur bedraagt 30 
euro per kader. Daarnaast 
wordt 10 euro per kader 
in rekening gebracht 
ter bestrijding van de 
onkosten die gemaakt 
worden om uw inzending 
te laten verzorgen door de 
landscommissaris. 
U kunt Bulletin i en 
een aanmeldingsfor
mulier aanvragen bij de 
Landscommissaris: Cees 
J.E. Janssen, Timmer-
manshove 29, 2726 DX 
Zoetermeer, telefoon 079-
3512756 of e-mail: cees. 
j.e.janssen@hccnet.nl 

(aduertentie) 

sê v̂ iviv. vanlokven. 
webwinkel 

mailto:j.e.janssen@hccnet.nl


EUROPEES KAMPIOENSCHAP THEMATISCHE 
FIUTELIE IN ESSEN VERLIEP SUCCESVOL 

Voor de tweede keer werd 
in Europa het Europese 
Kampioenschap voor 
Thematische Filatelie 
(ECTP) georganiseerd, 
tijdens de Internationale 
Briejinarken Messe van dit 
jaar, die op 3, 4 en 5 mei 
in Essen werd gehouden. 
Alleen inzenders die eer
der deelnamen aan FEPA-
ofFIP-tentoonstellingen 
konden zich aanmelden, 
ook als aan een inzending 
al driemaal een Groot 
gouden medaille was toe
gekend, en ook ongeacht 
hoe lang geleden. 
De themadsche inzendin
gen (70 inzendingen uit 
17 landen) waren aange

meld voor acht verschil
lende klassen: i. Kunst en 
Cultuur, 2. Geschiedenis 
en Organisaties, 3. Mens 
en het Dagelijks Leven, 
4. Sport en Vrije Tijd, 5. 
Transport en Techniek, 
6. Geneeskunde en 
Natuurwetenschappen, 7. 
Wilde Dieren en Planten, 
8. Landbouw en Huisdie
ren. Daarnaast was er de 
klasse van de kampioenen 
van vorig jaar. 
Als beste Europese 
thematische inzending 
werd gekozen de collectie 
van de Duitser Wolf Hess, 
Gegen die Tuberkulose, met 
97 punten. 
De Nederlandse deelne

mers hebben de volgende 
resultaten behaald: 
Pim van den Bold: winnaar 
in de klasse Transport 
en Techniek met May I 
introduce myself.' My name 
IS Automobile (95 punten). 
DirkSpeksnijder: tweede in 
de klasse Geschiedenis en 
Organisaties met Colum
bus discouers the Neu; World 
(93 punten plus ereprijs). 
Meurouu) Limmen-Stege-
meijer: deelnemer in de 
klasse Landbouw en 
Huisdieren met Illumina
ted Guards on the Coast (80 
punten). 
Het Europees Kampioen
schap zal volgend jaar, 
op 8, 9 en 10 mei, weer in 
Essen worden gehouden. 
Anton van Deutekom 
Lid Internationale Jury Essen 

PORTUGAL 2010: 
AANMELDEN KAN NU 

Portugal herdenkt in 2010 
het honderdjarig bestaan 
als republiek. Ter gele
genheid van de viering 
van deze gebeurtenis 
organiseren de Portugese 
Filatelisüsche Bond en 
de Portugese Post onder 
beschermheerschap van 
de FIP en FEPA van i tot 
10 oktober 2010 in Lis

sabon een filatelistische 
wereldtentoonstelling. 

Voor deze tentoonstel-
hng kunnen inzendingen 
in alle klassen worden 
aangemeld. 

Een aanmeldingsformu
lier en verdere informatie 
kunnen bij de door het 
Bondsbestuur benoemde 
Landscommissaris, de 
heer H. Buitenkamp, 
Beresteijnstraat 26A, 9641 
AB Veendam, worden 
aangevraagd. 

BONDSKEURINGSDIENST 
WEER OP VOLLE STERKTE 

Begin 2005 meldden wij 
u dat de Bondskeurings
dienst (BKD) op zoek 
was naar deskundige 
verzamelaars die wilden 
worden opgeleid tot 
keurmeester; dit om een 
aantal vacatures te vervul
len. Er meldden zich en
kele personen aan die, na 
selectie, een opleidings
traject ingingen. Zij zijn, 
mede dankzij hun kennis, 
inmiddels al opgeleid en 
zijn naast de ervaren keur
meesters ingeschakeld in 
de dagelijkse keuringen-
stroom. Ieder te keuren 
object passeert tenminste 
drie keurmeesters; de 
meer ervaren keurmees
ters keuren als laatste. 
De voorzitter van de 
keuringscommissie keurt 
als laatste, waarna zono
dig een certificaat wordt 
verstrekt. Aanvulling van 
het keurmeestersarsenaal 
is noodzakelijk voor de 
continuïteit van de BKD. 
De BKD kan ook zegels 
keuren van veel andere 
landen dan alleen Ne
derland en OG. De eigen 
kennis van de BKD over 
specifieke gebieden kan 
namelijk worden aange

vuld door een netwerk 
van externe adviseurs, die 
- vaak kosteloos - hun as
sistentie aan de BKD ver
lenen! De moeite waard 
om het eens te proberen. 
De keuringskosten han
gen af van de catalogus
notering van het object; 
ze bedragen globaal 3% 
voor objecten met een 
waarde tot 500 euro; voor 
duurdere zegels ligt het 
percentage lager. Het 
minimumtarief is 10 
euro; een certificaat van 
echtheid kost 7 euro. Als 
een object meer dan de 
normale onderzoekstijd 
vergt of als (in overleg) 
derden moeten worden 
ingeschakeld, kan het 
iets hoger uitvallen. Voor 
valse zegels betaalt u 
slechts 10 euro per zegel 
of serie, nog minder voor 
iedere volgende zegel en 
zelfs helemaal niets als u 
de valse zegel(s) afstaat 
aan de referentieverzame
ling van de BKD! 
U kunt een keuringsaan
vraagformulier downloa
den op de website van de 
BKD {www.nbjv.nljbkd. 
htm) of dit aanvragen bij 
de secretaris in Zoeter-
meer (zie de colofon op 
pagina 476 voor uitge
breidere informatie). 

TNTPOST GING IN DE FOUT: 
KRAANVOGEL VERWISSELD 

47t 

Het is zeker niet de eerste keer 
dat er vogels op Nederlandse 
postzegels met een verkeerde 
naam zijn vermeld - denk bij
voorbeeld aan de Veluwevelletjes 
van enkele jaren terug, waarop 
de niet in ons land voorkomende 
witrugspecht te zien is. 
Ook op het nog niet zo lang 
geleden verschenen 'Blijdorpvel-
letje' (bedreigde dieren) is een 
een foute benaming gebruikt. 
De enige vogel die op dat velletje 
te vinden is, is ongetwijfeld een 
kraanvogel, maar beslist niet de 
Mantsjoerijse, zoals er staat. 
TNTPost was zo vriendelijk 
me een kopie te sturen van de 
tekening die gebruikt werd voor 

het ontwerp. Diverse ornitholo-
gen aan wie ik de afbeelding heb 
voorgelegd - onder anderen de 
directeur van de International 
Crane Foundation - zijn ervan 
overtuigd dat het hier de Eurazia-
tische soort betreft (Crus grus) 
en niet Crusjaponensis, die soms 
Mantsjoerijse kraanvogel wordt 
genoemd, maar ook wel Japanse 
of Chinese kraanvogel of- in het 
Engels - Red-crowned Crane. De 
tekening toont het typische beeld 
van Crus grus: de grootte van 
de snavel, de kleur van het oog, 
het rood op de kop, het wit in 
de koptekening en het lichtgrijze 
verenkleed sluiten elke andere 
soort uit. 
Het bijbehorende prestigeboekje 
(boekje nummer 14) bevat de 
zegel en een andere foto. Duide
lijk is te zien dat de afbeelding 
links (Mantsjoerijse kraanvogel) 
geheel anders is dan de vogel 
van de zegel (Crus grus). 
Ook bij de later uitgekomen 
geïllustreerde briefxaart gaat de 
ingedrukte zegel van 44 cent 
met Cms grus vergezeld van een 
beeldzijde die een Mantsoerijse 
kraanvogel met jong toont. 
De Euraziatische kraanvogel 

broedt sinds kort in het noorden 
van Nederland, maar vooral in 
grote aantallen in Noord-Europa 
en Azië. Tijdens de trek valt de 
soort in het oosten van Neder
land, het noordoosten van Duits
land (Ruegen), Noord-Frankrijk 

en het zuiden van Zweden gere
geld in grote aantallen waar te 
nemen. De Chinese kraanvogel 
broedt in Oost-Azië; de popu
latie ligt onder de tweeduizend 
vogels. 

j.VAN DER VEN, DOORN 

http://www.nbjv.nljbkd


HUMOR IN DE FILATELIE: 
BESTAAT HET OF NIET? 
Es gibt kernen Humor in der 
Phiiateiie, zei een Duits jurylid 
ooit eens tegen een Neder
landse inzender, die zich in 
zijn verzameling een kleine 
woordspeling had veroorloofd. 
Maar is dat zo.̂  De Oostenrijkse 
post gebruikte jarenlang op 
briefkaarten en in vlagstempels 
de slagzin Lernt Österreich kennen. 
De vorige paus, Johannes Paulus 
II, maakte in zijn goede tijd een 
groot aantal buitenlandse reizen 

en werd wel eens als 'reispaus' 
betiteld. In Duitsland noemde 
men hem wel der eilige Vater. 
Toen hij in 1983 Oostenrijk zou 
bezoeken, gaf de Oostenrijkse 
PTT een speciale bnefkaart uit 
met de slagzin Lernt Österreich 
kennen, met andere woorden: 
kom ook eens naar Oostenrijk. 
Een staaltje van humor in de 
filatelie? 

FSJC HERMSE, SITTARD 

L E R N T O S T E R R E I C H K E N N E N 

PAPST J0H4NNES PAUL II 
Msucnt Oattrreich zum Oslarr Kalhollkaniss t9&3 
BrïDlmafyenausBleUuns SI Qabnel 
Nö LanOhaus - 9-13 Saptembar 1983 

Postkarte 

Von links nüui reilits A Berghuijs (directeur Dauo), mcurouu) Hilda Eckrin^a (Uauo), Ro
bert Gray (UNPA) en H K Ber^hiiijs (directeur Dauo) Meurouu) Eckrinfla is sinds ig66 in 
dienst bij Dauo; ze is daarmee de langst bij de uitgeuenj werkende medcuierker aller tijden' 

DAVO EN UNPA SLUITEN 
ALBUMOVEREENKOMST 
Op 2 mei jl. sloten Uitgeverij Davo 
in Deventer en de United Nations 
Postal Administration (UNPA) een 
overeenkomst. Robert Cray, Chief 
van de UNPA, kwam er speciaal 
voor over naar Nederland. De 
overeenkomst houdt in dat Davo 
aan alle verzamelaars die bij de 
kantoren in New York, Geneve en 
Wenen geregistreerd zijn, Davo-
albums United Nations zal aanbie

den. De drie genoemde kantoren 
geven elk hun eigen UN-zegels uit 
en Davo brengt voor elk van deze 
kantoren albums uit. De overeen
komst werd voor Davo onderte
kend door de beide directeuren, de 
heren A. en H.K. Berghuijs. UNPA 
en Davo zijn ook nog in overleg 
over andere producten en diensten 
die in Deventer voor de UNPA 
zouden kunnen worden verzorgd. 

Postzegels 
Nederland en Europa 

leverbaar uit stock! 
Partijencentrale 
uitgebreid met 

veel nieuwe partijen! 

^UNT 
Numismatiek & 
Filatelie 

Handelsstraat 34a 
6135 KL Sittard 
Telefoon: 046̂  - 420 16 50 
Telefax: 041J - 420 16 51 
www.philamunt.nl 
info@philamunt.n' 

Openingstijden 
maandag t/m vrijdag van 
09.00 -17.30 uur 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 14 en 15 september 2007 
haar 152® openbare veiling 
WIJ houden voor u 6 veilingen per jaar 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

http://www.philamunt.nl


IN LUIK IS HET IEDERE 
AVOND PAKJESAVOND 

Jaarlijks gaan 2S miljoen zendingen van en naar Bierset 
D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D  L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

TNTPost heeft voor het ver
w/erken van zijn internationale 
pakketten gekozen voor een 
vestiging ('hub') op vliegveld 
Bierset. Er waren voor die keuze 
verschillende redenen: 
 de ligging in de driehoek 

AmsterdamFrankfurtParijs; 
 de goede infrastructuur van 

het vliegveld en de naar de 
luchthaven leidende autowe
gen; 

 de onbeperkte mogelijkheid 
om nachtvluchten uit te voe
ren; 

 de mogelijkheid om vliegtui
gen zélf af te handelen; 

 de goede klimatologische om
standigheden: weinig dagen 
met mist. 

é ® g ® post 

II 

Op 15 maart van dit jaar bracht een aantal Nederlandse 

filatelisten op uitnodiging van TNTPost een bezoek aan 

het European Express Centre in Luik. Zij konden zich een 

beeld vormen van de gigantische slag die daar zes nach

ten per week wordt geleverd om duizenden pokketten of 

te leveren bij de juiste vrachtwagens en vliegtuigen, die 

dan vervolgens vertrekken naar verre bestemmingen. 

Het Engelse woord hub betekent 
naaf, het middelpunt van een 
wiel. De spaken voeren alle
maal naar het middelpunt, of 
omgekeerd van het middelpunt 

in alle richtingen. De pakketten 
worden aangevoerd uit een van 
de negenhonderd depots, waar 
ze werden voorzien van etiketten 
met een barcode. In die barcode 

3S BGIX 0000007 

Hierboven en rechts' 
afi}eeldmgi Een 

binnenlands etiket 
en een formulier 

waarop de gegevens 
van afzender en 

geadresseerde zijn 
vermeld In de hub in 
iMik draait het vooral 

om barcodes 
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GD 240446729 WW 
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is alle informatie verwerkt die 
nodig is voor het transport 
[afbeelding!). In Nederland is het 
belangrijkste depot (de zoge
noemde rooc/^ub) gevestigd in 
Arnhem [afbeelding 2). 
Afhankelijk van de plaats en de 
afstand wordt het vervoer vanaf 
de Luikse hub per auto of per 
vliegtuig uitgevoerd (in TNTjar
gon: roadside en airside sections). 
In het kadertje bij dit artikel 
IS een aantal kerngegevens 
vermeld die een indruk geven 
van de omvang van het European 
Express Centre in Luik. 

DE SORnRIHG 
Met behulp van de al eerder 
genoemd barcode vindt in Luik 

^ '•S

O Ö P f VAT 
"Öä^3!BSE 
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^'é%^ Boven afbeelding! 
In Arnhem is de road 
hub gevestigd De 
opzet lijkt sterk op die 
van de hub in Luik 

Onder afbeelding 4 De kooien met pakketten, enveloppen en ovenge te 
verzenden stukken worden in zogenoemde iglo's geplaatst De iglo's zijn er in 

f vormen en maten, waarbij ernaar gestreefd wordt deze vormen en maten zo 
^ goed mogelijk te laten aansluiten bij de vorm en de afmeting van het vliegtuig 
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Links afbeelding} 
Medewerkers van 
de hub in Luik 

I plaatsen de pakket
ten, poststukken en 
enveloppen op de 
lopende band 

Rechts aßeeldings TNT Airways, een volledige dochter van TNT, heeft de 
beschikking over een luchtvloot die is samengesteld uit kleine, middelgrote en 

grote toestellen Er wordt economisch met de vloot omgesprongen sinas maart 
2004 worden de machines als het zo uitkomt ook ingezet voor toeristenvervoer 



BOEING 7 4 7 - 4 0 0 ERF IN CIJFERS 
Gavicht leeg 

Maximumgewicht bij start 
Maximumgewicht bij landing 

Benodigde lengte start en landing 
Maximumhoogte 

Brandstofverbruik per uur 
Maximumnjd in de lucht 

Bereik 

159.000 kilo 
412.769 kilo 
296.195 kilo 
2 kilometer 
15.000 meter 
9.000 kilo 
15 uur 
13.000 kilometer 

de sortering plaats. Pakketten 
met een gewicht tot dertig kilo 
worden met de hand op de 
lopende band geplaatst (apeel-
dingS), waarna het sorteren in 
principe automatisch verloopt. 
Zwaardere objecten worden met 
de heftruck verplaatst. Verder is 
er nog een groep 'documenten', 
die zich in grote enveloppen 
bevinden en die eveneens auto
matisch worden gesorteerd. De 
pakketten worden handmatig in 
zogenoemde 'kooien' gestapeld, 
die op hun beurt weer voor 
het luchtvervoer in containers 
- zogenoemde iglo's - geplaatst, 
waarvan de vorm is aangepast 
aan die van de vliegtuigen (af
beelding 4). 

DE VLIEGTUIGEN 
TNT heeft de beschikking over 
een kleine vijftig vliegtuigen van 
verschillende grootte en divere 

fabrikaten (afiieelding5). Woor 
vliegtuigspotters moet Bierset 
wel een spot zijn om je vingers 
bij af te likken. 
In december 2006 werd de 
eerste Boeing 747 in gebruik 
genomen {ajbeelding 6). Deze 
machine vliegt vier keer per week 
via Rusland naar Sjanghai. Rus
sische en Aziatische landen heb
ben toestemming verleend om 
over hun territorium te vliegen. 
Een tweede intercontinentale 
bestemming wordt gevormd 
door de Verenigde Staten, die 
via IJsland worden bereikt. De 
Boeing kan worden beladen aan 
de zijkant en via de neus van 
het toestel, die omhoog kan 
worden geklapt [ajheeidingy). 
Een tweede Boeing is inmiddels 
in bestelling. 

HET LIEGE CONTROL CENTRE 
Het is duidelijk dat alle vervoer

stromen in Luik goed op elkaar 
moeten zijn afgestemd en dat de 
aankomst- en vertrektijden van 
de vliegtuigen moeten passen 
binnen het Europese netwerk. 
Voor dit alles is in Luik een 
centrale regelkamer gevestigd 
(ajbeelding 8). H ier worden de 
schema's voor de vluchten en 
de bemanningen voorbereid 
en gecontroleerd. Verder wordt 
toezicht gehouden op het sor-
teersysteem en de handlingyan 
de containers. 

FILATELIE 
Afgezien van de tamelijk saaie 
barcode-etiketten is er bij het 
vervoer van de pakketten weinig 
te beleven voor de filatelist. 
Om een beeld te geven van de fi-
latelistische mogelijkheden die er 
zijn om het sorteren en vervoe
ren van pakketten te verbeelden, 
is hieronder een collage gemaakt 
van (buitenlandse) postzegels 
die betrekking hebben op dit 
thema (ajbeelding ̂ y 
Misschien is die collage een in
spiratiebron zijn voorTNTPost, 
zodat het bedrijf ook eens wat re
clame maakt voor de eigen zaak, 
bijvoorbeeld door de uitgifte 
van een serie postzegels die het 
sorteren, vervoeren en bestellen 
van de post belicht. 

KERNGEGEVENS EUROPEAN 
EXPRESS CENTRE LUIK 

Het gebouw waarin het 
European Express Centre is 
gevestigd is 242 meter lang 
en 93 meter breed; de totale 
oppervlakte beslaat daarmee 
ongeveer vier voetbalvelden. 
Het gebouw is 15 meter hoog 
en heefi: twee verdiepingen. 
Er zijn 64 uitgangen. 
Dagelijks melden zich 
gemiddeld 40 vliegtuigen en 
125 trucks bij het centrum. 
Per nacht worden 80.000 
stuks gesorteerd - zo'n 25 
miljoen stukken op jaarbasis 
- met een totaal dagelijks 
gewicht van 500 ton. De in 
het centrum verwerkte pak
ketten en stukken gaan naar 
70 Europese bestemmingen. 
Er werken in de hub 1.500 
medewerkers. 
De werkzaamheden vinden 
plaats van tien uur 's avonds 
tot zes uur de volgende mor
gen, meteen piek tussen half 
een en half drie 's nachts. 
Er zijn plannen voor verdere 
uitbreiding; de ruimte daar
voor is op vliegveld Bierset 
aanwezig. 

Boven: ajbeelding 6. Eind 2006 werd in Seattle de eerste Boeing 747-400 aan TNT overgedragen. Een 
trotse Peter Bal<ker, hoogste baas van TNT, wint het hier met een neustengte van het enorme toestel. 
Rechts zijn bijna net zo hoge collega's Henk van Dolen en Hany Koorstra delen in de vreugde. 

Onder, ajbeelding 8. Een blik in het Liege Control Centre, de centrale 
regelkamer waar alle vluchten en ritten gecooordineerd worden. 

Boven: afbeelding 7. De vliegtuigen van TNT Airways kunnen zowel in deßank als door de 
neus worden beladen. Hier is het de B747.400 die van vracht wordt voorzien. 
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Tmee uan de zes boekjes met persoonlijke postzegels boven het boekje 
'Afscheid BZN' en daaronder het VUFestivalboekje 

NEDERUND 

Prestigeboekjes 
Na het bloemenzaad

boekje van i meijl. 
verscheen op 26 juli 
een prestigeboekje met 
Europazegels ('100 jaar 
scouting'). Binnenkort 
volgen er nog twee: op 
II september een boekje 
'200 jaar Predikaat Ko

ninklijk' en vervolgens 
op 17 oktober 'Mooi 
Nederland, verzamelvel i 
en 2'. De boekjes kosten 
onveranderd 9.95 euro 
per stuk. 

Boekjes met persoonlijke 
zegels 
'Achterdeurzegels', zo 

 worden ze hier en daar 
<= al genoemd: postzegels 
■̂  die niet behoren tot het 
= normale uitgifteprogram

;;; ma, maar een invulling 
= zijn binnen het kader van 
= NVPHzegel nummer 
~. 2489. De persoonlijke 
■ zegels dus. Vorige keer 
^ schreef ik al dat er door 
^ particulieren bestelde 
^ persoonlijke zegels zijn 
2 (geprint met uw of mijn 
" konterfeitsel) èn  mede 

M6IÏ ' ' i ° ° ' ' ' ^spos tverspre ide 
4 o 2 persoonlijke zegels. Deze 

laatste zijn ook gedrukt. 
TNTPost besteedt de ver

vaardiging en het risico 
ervan uit en houdt zich 
alleen bezig met (een deel 

van) de verkoop. 
Zo ook met de boekjes. 
Tot nu toe zijn er zes 
boekjes met persoonlijke 
zegels en een zevende is 
op komst: 

I. Monsterboekje, 2111

2006, tienmaal 39 c., 
verkoopprijs 14.95 euro; 
2., 3. en 4. Voetbfllboekjes 
(Ajax, Feijenoord, PSV), i

52007, negenmaal 44 c , 
verkoopprijs 9.95 euro; 
5. Afscheid BZN, 862007, 
negenmaal 44 c , ver

koopprijs 9.95 euro; 
6. Vnje Uniuersiteit, 156

2007 (op het VUfestival 
al op 76 verkocht, negen

maal 44 c , verkoopprijs 
9.95 euro; 
7. Zonnebloem (verschijnt 
naar verwachting in sep

tember). 

NVPH 
De cataloguscommis

sie van de NVPH heeft 
besloten 'om plaatjesva

riaties van persoonlijke 
zegels niet op te nemen. 
Vooralsnog vallen de hier

boven vermelde geperso

nificeerde prestigeboek

jes hieronder.' Zo staat 
het  in juni  letterlijk te 
lezen op de website van 
de NVPH. Niet alleen het 
woord aepersonijicccrd doet 
raar aan (het werlcwoord 
personijiceren bestaat 
namelijk niet), het besluit 

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

mag ook raar genoemd 
worden. En jammer. Het 
afzwakkende uooralsnog 
doet vermoeden dat ze 
er bij een volgende editie 
wel in zullen staan. 
Natuurlijk is het terecht 
dat de commissie de door 
particulieren bestelde 
persoonlijke zegels niet 
opneemt  daar is geen 
beginnen aan. Ook denk 
ik dat vrijwel geen enkele 
verzamelaar belangstel

ling heeft voor dit soort 
privébedenksels. 
Maar anders ligt het met 
de bij de post verkrijgbare 
producten, al is het soms 
alleen bij de ColIectClub. 
Immers, de verzamelaar 
wil geïnformeerd worden. 
En hij of zij zal dan zelf 
wel beshssen of hij of zij 
deze boekjes (of velletjes) 
wil verzamelen. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Alderney (Guernsey) 
StandDo^els 
Nadat vorig jaar op Alder

ney een prestigeboekje 
verscheen met zeevo

gels, kwam er op 24 mei 
een boekje uit met zes 
voorbeelden van Stand

vogels. Het zo goed als 
onbewoonde eiland is een 
walhalla voor veel soorten 
vogels. 

De beide Belgische zomerzegels in boekjes 

België 
Zomerzegels m een boekje 
De twee Belgische zomer

zegels verschenen op 18 
juni. De ene is gewijd aan 
de vakantie aan zee en 
het vliegeren, een bezig

heid waarvoor het strand 
vaak ruimte biedt. Op de 
andere zegel staat het 
kajakken centraal. Beide 
zegels kosten 52 c , het 
huidige brieftarief 
De zegels zijn ook ver

krijgbaar in boelqes van 
tien zegels. 

Ecuiufeest haven Zeebru^ge 
In juli was het precies 
honderd jaar geleden 

een inhoud van 25 öre 
(1952), I kr. (1953), 2 kr. 
(1969) en 10 kr. (sinds 
1983). Omdat er steeds 
minder gebruik van 
werd gemaakt, zijn alle 
automaten begin dit jaar 
verwijderd. En er komen 
uiteraard ook geen 
nieuwe automaatboekjes 
meer. 

Voorzijde van het vogelboekjc van Alderney 

Op de zes zegels staan de 
volgende ook in Neder

land overbekende vogels 
afgebeeld: merel (32 p.), 
Provengaalse grasmus 
(37 p.), pimpelmees 
(45 p.), winterkoning 
(48 p.), huismus (50 p.) 
en kauw (71 p.) 
Het prestigeboekje dat 
bij deze emissie behoort, 
bevat viermaal de serie 
plus een toelichting in 
woord en beeld. De prijs 
van het boekje is viermaal 
de nominale waarde van 
de serie: £ 11.32. 

dat koning Leopold II 
de haven van Zeebrugge 
officieel in gebruik stelde. 
De op 9 juh verschenen 
zegel van 1.04 euro geeft 
aan dat de haven een 
belangrijke rol speelt bij 
het containervervoer. Ook 
hier hoort een boekje van 
tien zegels bij. 

Denemarken 
Einde boekjesautomaten 
Automaten voor boekjes 
waren er in Denemarken 
sinds 1952. Ze leverden 
de kleine boekjes met 

De Deense boekjesautomaten zijn 

Frankrijk 
Kuijje 
Ter gelegenheid van de 
honderdste geboortedag 
van schrijver en teke

naar Hergé, schepper 
van Kuifje (Tmtm) en 
consorten, gaf Frankrijk 
op 14 mei zes zegels met 
afbeeldingen van hoofd

personen uit de strips. De 
zes zegels zijn ook  elk 
op één velletje  verkrijg

baar in een prestigeboekje 
Voyage avec Tintin. Daar

naast bevat het boekwerk 
maar liefst 88 bladzijden 
waarin de lezer in woord 
en beeld een reis maakt 
door het werk van Hergé. 
Het geheel kost 19.80 
euro (waarvan helaas 
maar zesmaal 54 c. aan 
zegels). 



Hongarije 
Officieel of niet? 
Op 9 mei verscheen in 
Hongarije een velletje met 
vier Europazegels van elk 
210 ft. Van 2.000 velletjes 
werd het zegelblokje 
gebruikt voor een postze
gelboekje. 
Boekjes en zegels zijn 
door de post vervaardigd, 
maar de verkoop werd 

Het nu al zeer gezochte Europ-
zegelboekje van Hongarije. 

uit handen gegeven aan 
Posta level Gevolg is dat 
de boekjes, mede door de 
geringe oplage, uitver
kocht waren voordat 
menig verzamelaar er 
weet van had. 

Hongkong 
Vlinders 
Al in 1979 gaf Hongkong 
- toen nog een Engels ge
bied - een serie postzegels 
uit met aftieeldingen van 
vlinders uit dit gebied. 
Op 14 juni van dit jaar 

uit het straatbeeld verduiencn. 

verschenen er opnieuw 
vijf zegels met dit thema: 
Faunis eumeus ($ 1.40), Pri-
oneris philonome ($ 1.80), 
Polyura Nepenthes ($ 2.40), 
Tajuria maculata ($ 3.00) 
en Acraea issoria ($ 5.00). 
De zegels zijn ook 
verkrijgbaar in een door 
de Nederlandse drukker 
Enschedé vervaardigd 
presügeboekje; de prijs 
ervan is 38 dollar. 

Ierland 
Radio Telefis Éireann 
De verdiensten, zowel 
nationaal als interna
tionaal, van de Ierse 
omroepmusici zijn op 19 
juni postaal geëerd met 
een serie van vijf zegels en 
twee boekjes. 
Vijf RTÉ-groepen doen 

geregeld muzikaal van 
zich spreken: het Nati
onaal Symfonie-Orkest, 
het VanBrugh Kwartet, 
het Concertorkest, de 
zanggroep Ccir na nÓg en 
het Filharmonisch Koor. 
Een boekje bevat tien 
zelfklevende zegels van 
55 c., het andere is een 
prestigeboekje van 11.50 
euro. 

Kajtje van het Ierse boekje met 
tien muziekzegels uan 55 c. 

Jersey 
Luchtuaart̂ eschiedenis 
Op 13 september geeft de 
post van Jersey voor de 
negende maal een serie 
postzegels uit met als 
thema de luchtvaartge
schiedenis van dit eiland. 
Dit keer staan demonstra-
tievluchten centraal. Voor 
de zestigste maal vindt dit 
jaar weer een vhegshow 
plaats. 
De zes zegels geven een 
historisch overzicht van 
deze zestig jaar: Dornier 

* * Jersey Aviation History IX , 

Zestig jaar ulicgshouis op het 
eiland Jersey. 

Do 24 ATT, Auro Vulcan, 
Junkers ju-52, Sukhoi Su-27 
Flanker, Boering B-52 Strato-
Jortress en de Concorde. Een 
minivelletje met de Red 
Arroujs completeert het 
geheel. 
Natuurlijk zijn al deze 
zaken ook in een boekje 
verkrijgbaar. Het presti
geboekje kost £11.35 sn 
bevat driemaal de serie 
plus het velletje. 

Moldavië 
Europa 
Het is nog maar sinds 
1993 dat Moldavië over 
een padvinderijbeweging 
beschikt. Dat weerhield 
het land er niet van om op 
8 mei met een Europaze
gel-boekje te komen. Het 
boekje bevat een velletje 
van driemaal 2.85 L. en 
driemaal 4.50 L. met 
afbeeldingen van jeugdige 
padvinders. 

Nieuw-Caledonië 
Dag van de Postzegel 
Ook in het Franse over

zeese gebiedsdeel Nieuw-
Caledonië, gelegen in de 
nabijheid van Australië, 
wordt de Dag van de 
Postzegel gevierd. 
Dit jaar was dat op 4 
augustus en het is op 
diezelfde dag dat er een 
boekje verscheen met 
afbeeldingen van brieven
bussen. Het boekje kost 
750 F (tienmaal 75 F). 

Nieuw-Zeeland 
Zuidelijke luchten 
Nieuw-Zeeland heeft 
vanwege zijn heldere 
nachtelijke hemels een 
grote aantrekkingskracht 
voor degenen die ster-
rengroepen en andere 
verschijnselen in het 
heelal willen spotten. 
Niet vreemd dus dat de 
post dit door middel 
van een serie postzegels 
extra onder de aandacht 
brengt. 
Op de vijf zegels zien we 
de sterrengroep Zuider-
kruis (50 c) , de Pleiaden, 
ook een sterrengroep 
($ i.oo), de Trifid, een 
gasnevel die vanaf de aar
de zichtbaar is ($ 1.50), 
het sterrenstelsel Southern 
Pinujhee! ($ 2.00) en de 
Grote Magelhaese Wolk, 
ook een sterrenstelsel 
($2.50). 
Bij de op 6 juni versche
nen zegels hoort ook een 
prestigeboekje met zes 
minivelletjes: vijfmaal 
met één zegel en eenmaal 
met de gehele serie. De 
prijs van het boekje is 
$ 19.90. 

Noorwegen 
Herdruk uuurtorenboekje 
Van het vuurtorenboekje 
uit 2005 heeft de Noorse 
post een herdruk van 
165.000 stuks uitge
bracht. Ze kwamen in de 
verkoop op 3 april van 
dit jaar. Navraag in Oslo 
leert overigens dat er geen 
enkel verschil is met de 
oorspronkelijke druk. 

Norfolk Eiland 
Studiebeurs 
Al sinds 1887 bestaat 
op het eiland Norfolk 

Ĉ uecn VicLorüi SchoUr«Jitp 
Norfolk IsUnd 

Norfolk Island Philatelic 
jTAiVlP BOOK 

De zegel uit het boekje - ouaal en 
in sepia - staat ook op de kajt. 

de Koningin Victoria 
Studiebeurs. Studenten 
kunnen zo'n beurs verdie
nen bij het aantonen van 
academische bekwaam
heid, sportieve prestaties 
of goed burgerschap. Eén 
van de twee zegels die aan 
de beurs werden gewijd is 
verkrijgbaar in een boekje 
op credit card-formaat. 
De inhoud ervan bestaat 
uit tien zelfklevende 
zegels van 20 c. en de 
oplage bedraagt 10.000 
boekjes. Uitgiftedatum 
was 31 juli. 

Polen 
Gorzdu; Wielkopolski 
In de permanente serie 
'Poolse steden' verscheen 
op 19 januari een post
zegel van 1.35 zl., gewijd 
aan de stad Gorzów 
Wielkopolski. 
De stad bestaat dit jaar 
750 jaar, ligt slechts en
kele tientallen kilometers 
van de Duitse grens en 
maakte tot 1945 deel uit 
van het Duitse Rijk (Lands
berg an derWarthe). 
De zegel, met een afbeel
ding van de Gotische 
kathedraal en de fontein 
op de oude marktplaats, 
is ook in een boekje ver
krijgbaar. Het bevat een 
stripje van vijf zegels. 

gebruikelijk zijn de zegels 
verkrijgbaar in boekjes 
van honderd zegels. Een 
dure grap dus 

Verenigde Staten 
Forel) er 
Op de nieuwe, eeuwigdu
rende zegel is de Liberty 
Bell, icoon van de vrijheid, 
afgebeeld. Die eeuwigdu
rende geldigheid is ove
rigens niet zo bijzonder, 
omdat alle Amerikaanse 
zegels geldig blijven. De 
zegel (prijs nu 41 c.) ver
scheen al op 12 april en is 
te koop in twee verschil
lende vouwboekjes van 20 
stuks (offset- en diep
druk) en een ATM-boekje 
van 18 stuks. 

Florida panter 
Op 12 mei kwam de 
Amerikaanse post met 
een postzegel waarop een 
panter uit Florida prijkt. 
Het dier is bedreigd: in de 
bossen en moerasgebie
den van Zuid-Florida zou 
hun aantal tot minder dan 
honderd geslonken zijn. 
De postzegel is ook 
verkrijgbaar in een vouw
boekje van tienmaal 26 c. 

Bcstuiuinfl 
Op vier samenhangende 
zegels ziet de ontwerper 

Poczta ^Qy Polska 

7,95 z\ 
Het Poolse boekje met ten foto van de zegel en het u;apen van de stad. 

Spanje 
Flora en fauna 
In de serie 'Flora en 
Fauna' verschenen in 
Spanje op 2 juli twee 
zelfklevende zegels van 
30 c. ('hyacint' en 'nach
tegaal'). Zoals in dit land 

kans de relatie tussen be-
stuivers en bloemen weer 
te geven. De zegels zijn 
uitsluitend per twintig 
verkrijgbaar in een vouw
boekje met zegels aan 
beide zijden. Het boekje 
verscheen op 29 juni. 

Op dit Amerikaanse blokje staan de bestuiuers centraal; als de zegels 
anders uitgescheurd u;orden, kunnen ook de bloemen centraal staan. 



FILATELIE EN FIQIE: DE ROL VAN 
POSTZEGELS IN LITERATUUR EN FILM 
Een themacollectie van zegelrijke scènes en postsierlijke poëzie 

D O O R J O H A N J O N G M A , H A A R L E M 

Zijn er roman en scenarioschrij
vers die op de een of andere 
manier de filatelie een al dan niet 
prominente rol in hun verzinse
fen laten spelen? Ja, die zijn er, 
en méér dan je bij het rijzen van 
dievraagzou denken. Speurend 
langs de boekenkast en gravend 
in het geheugen, zie je aldra 
titels voorbijkomen w/aarvan je 
(weer) weet dat er zich ergens 
iets voordeed met een enkele 
postzegel of een hele collectie, 
je zoekt en je (her)vindt zo'n 
passage. 
Eenmaal bezig met deze vorm 
van themaverzamelen raak 
je vanzelf ook gespitst op 
het gebruik van filatelistische 
ingrediënten in nog niet eerder 
geconsumeerde fictie, om het 
even of het hoogst literaire of 
lichtere kost betreft. 

Ongetwijfeld hét klassieke voor
beeld van postzegelfascinatie 
in de Nederlandse bellettrie zijn 
enkele passages in de befaamde 

^ roman Kees de jongen (1923) van 
= Theo Thijssen. Ook als gedre
^ ven verzamelaartje heeft Kees 
= zijn dag en wensdromen. In 
■̂  zijn album prijkt al glorieus een 
IS postzegel van OranjeVrijstaat, 
2 met een boompje erop. 

Met niet al te veel moeite kun je al snel een aardige 

thematische verzameling 'Literatuur' of 'Filmkunst' 

aanleggen. Portretten van schrijvers, afbeeldingen van 

titelpagina's, romanfiguren, filmsterren en scènes  ze 

zijn in ruime mate te vinden. Maar hoe zit het met de 

postzegel in de literatuur en op het witte doek? Op die 

vraag gaat Johan Jongma hieronder uitgebreid in. 

'maar op de bladzij emc jt, daar 
kwam Kaap de Coede t" mp. En de 
onbereikbaarste van alle zeldzame 
postzegels leek Kees wel de driehoekige 
die daar stond ajgebeeld.' 

Dat 'schuine Kapie' is voor hem 
nog niet weggelegd, maar enige 
tijcflater kan l<ees, dankzij een 
gulle gave van oom Dirk, voor 
jVï cent toch een bijna even be
geerlijke 'grote Pers' kopen  'een 
postzegel die bijna geenéén 
jongen heeft'. 

'Het was waartijk een groot moment, 
toen Kees de grote Pers in 't album 
plakte. Tom en Tnius, al half uitgekleed, 
keken eerbiedig toe. Pa nam 't album 
in z'n handen, en bekeek de grote Pers 
'n hele tijd. 'Mooi isie wèl,' sprak hij.' 

Kees' postzegelpassie is evenwel 
een ondergeschikt thema in de 
verhaallijn. Ook andere Ne
derlandse auteurs gunnen de 
filatelie of de filatelist hooguit 
een bijrol. Wellicht is het feno
meen van de verzameldrift toch 
te zonderling ofte alledaags 
om een hele roman omheen te 
spinnen. Zelfs aartsverzamelaar 
Boudewijn Buch wijdt er in zijn 
boeken slechts af en toe een 

woordje aan. Wél zijn er ouder
wetse jongensboeken waarin 
het postzegelen min of meer 
tot motiefis verheven. Van heel 
vroeger herinner ik me althans 
de titel De postzegeldießtal, een 
deeltje uit de reeks Detectiveserie 
voor jongens van Van Holkema & 
Warendorf en geschreven door 
Anne WoltersDawson. 
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Als er al filatelistische bezig
heden in de Nederlandse 
roman en verhaalliterat. ur 
worden beschreven, dan zijn 
die veelal vervat in al dan niet 
fictieve jeugdbelevenissen van de 
hoofdpersoon. Zie de Kees van 
Thijssen en zie bijvoorbeeld ook 
Kees van Kooten. In het verhaal 
'De pet' in Levensnevel (1999) 
vertelt hij over zijn bereisde oom 
Gé, die overal vandaan an
sichtkaarten stuurde. 'Ik begon 
postzegels der gehele wereld te 
verzamelen.' Blijkbaar verza
melde oom Gé zelf ook. Nog 
kort voor zijn dood stuurde hij 
Kees een brief met onder meer 
het verzoek 

'of ik hem de enveloppe met de gisteren 
afgestempelde eerstedagzegel wilde 
terugsturen, door er voor de zekerheid 
een gewone zegel naast te plakken en er 

'retour afzender' op te zetten. Voor zijn 
verzameling.' 

Van postzegels en poststempels 
is het maar een kleine stap naar 
de (ter)postbezorging. Er zijn na
tuurlijk legio romans waarin brie
ven worden gepost, ontvangen, 
onderschept, verdonkeremaand 
of verkeerd bezorgd, maar zulke 
voor de intrige handige details 
leveren zelden postaal interes
sante voorbeelden op. Eén fraaie 
uitzondering mag hier toch wel 
genoemd worden. Dat is de 
roman Uit talloos veel miljoenen 
(1981) van Willem Frederik Her
mans, waarin hoofdstukken lang 
de hoofdpersoon Sita in bange 
onrust verkeert omdat ze een 
belangrijke brief zonder post
zegel op de bus heeft gedaan. 
Vertwijfeld voorziet ze wat ermee 
gebeuren zal: 

'Alle andere brieven werden gestempeld, 
maar de hare werd apart gelegd als een 
rotte peer (. ) Net als betrapte wanbe
talers, kregen ongefrankeerde brieven 
straf. Die werden natuurtijk apart ver
stuurd, per boemeltrein. Aangekomen 
op de plaats van bestemming viel het 
gebrandmerkte poststuk opnieuw een 
discnminerende behandeling ten deel. 
Bleef eerst een dag of drie li^en, tot de 
met het bestraffen van warfrankeerders 
belaste functionaris wakker werd, zich 
uitrekte, strafportzegels opzocht ter 
waarde van een veelvoud van het niet 
betaalde porto en voor straftweemaal 
zo lelijk als gewone postzegels, de zegels 
op een nat sponsje drukte en dan op de 
envelop plakte, niet rechts boven, zoals 
het hoorde, maar bijna in het midden, 
of links onderaan of achterop, om 
goed te laten zien dat die zegels daar 
ambtshalve waren geplakt door een 
bevoegd beambte.' 

Hermans beschreef in zijn 
romans wel vaker scènes rond 
de postbezorging, zoals in De 
tranen der acacia's en Onder pro
fessoren. Of hij behalve schrijfma



chines ook postzegels verza
melde, is mij niet bekend. Wel 
voorzag hij op zijn Parijse adres 
zijn correspondentie vaak van 
een eigen, rood 'poststempel'. 
En dat de filatelie hem wel lag. 

Franse sene mn beroemde persoor\-
lijkheden, dat de postamhtenaar geen 
arffljaan gekoesterd heefl en hem keu
rig afitempelde, Wim was volkomen 
verrast en vroeg zeljs of wij met voor een 
hee\ vel konden zorgen. Hij had niet 
direct door dat het een uniek exemplaar 
betrof.' 

Bewonderaars van Hermans 
hebben hem na zijn dood in 
1995 nog niet op een echte 
postzegel weten te krijgen. Ze 
moeten het voorlopig doen met 
een sluitzegel. 
Overigens zijn er, na de Parijse 

blijkt uit het feit dat hij een ont
werp voor zijn boek Boze Briever] 
van Bijkaart afkeurde omdat de 
omslag een zegel toonde die niet 
alleen onafgestempeld gebleven 
was, maar bovendien niet het 
juiste buitenlandtarief weergaf. 
Dat Hermans écht iets met 

Schetsontwerp (links) en dummy voor 'Boze Brieven van Bijkaart', de omslag rechts werd op last 
van Hermans niet gerealiseerd de zegel was ongestempeld en had ook de verkeerde frankeerwaarde 

Een trotse 'Willem Frederik Hermans - hier samen met zijn vrouw Emmy - toont 'zijn' postzegel 

postzegels had, blijkt ook uit 
de attentie die vrienden hem 
in 1991, op zijn zeventigste 
verjaardag, bewezen. Hij kreeg 
een bijzondere felicitatiebrief 
waarover Meggy Frangois-Kla-
sen in Hermans-magazine (juni 
2000) schrijft: 

'Wijfrankeerden de brief met een spe
ciale zegel die op ons verzoek door een 
bevriende Franse graveur vervaardigd 
was. BIJ he', portret stond als tekst: 
'W.F. Hermans, écrivain europeen'. De 
zegel paste zo goed in een al bestaande 

surprise, nog diverse andere 
Hermans-cinderella's ontwor
pen. De mooiste is ongetwijfeld 
net exemplaar dat prijkt in Het 
Postzegelalbum van Joost Veer-
kamp, een kostelijk verzamel

werk vol filatelis-
tische fantasie 
of zoals u wilt, 
fantastische 
filatelie. 
Al wél officieel 
geëerd met 
een postzegel 

is de toneelschrijver Herman 
Heijermans (1864-1924). In zijn 
fictie zijn weliswaar geen filate-
listische motieven aan te wijzen, 
maar via zijn bekendste stuK, Op 
hoop van zegen (1900), is er toch 
een 'literair' verbindingslijntje 
met de filateliebeoefening te 
trekken. Een groep Haarlemse 
postzegelverzamelaars richtte 
in 1911 een club op, die na enig 
brainstormen en met een knip
oog naar Heijermans de meest 
spitsvondige naam kreeg die een 
filatelistenvereniging maar kan 
sieren: 'Op Hoop van Zegels'. 
Van po(s)tsierlijke aard zijn ook 
enkele scènes in boeken van 

\\ ! 
. : VIFR >i 

W I N l l i < 
VERTELLINGEN . 

1 

1 1 

^^^^^^^^^1 

Gerard (van het) Reve. In het ver
haal 'De acrobaat' (Vier winterver-
teilingen, 1963) heeft Raimareen 
partij zegels losgeweekt van niet 
verstuurde post, blijkbaar met de 
bedoeling ze op het postkantoor 
in te wisselen. Hij vraagt logé 
Philip de frankeerwaarden te 
noteren en op te tellen en zelf 
gaat hij aldus aan de slag: 

'Raimar nam een vel papier van een 
stapel misdrukken van spoorwegdienst
regelingen en begon de postzegels een 
voor een op de manco achterkant te 
plakken met witte lijm, die blijkens het 
etiket op de pot bestemd was voor het 
herstellen van gebroken aardewerk 
'Dat krijgt hij nooit meer los,' dacht 
Philip. Raimar plakte de zegels in nette, 
rechte rijen op, maar zonder ze naar 
hun waarde te sorteren. 'Zo wil geen 
mens ze hebben,' zei Philip tot zichzelf, 
maar hij noteerde braaf de bedragen 
die Raimar met zijn hoge, lijzige stem 
oplas.' 

Zelf zal brievenschrijver Reve 
wel nooit zegels naar het post
kantoor hebben teruggebracht. 
Integendeel, in Nader tot U 
(1966) hoor je hem aan het loket 
zeggen: 

'Mag ik tien postzegels van 1^ van u, 
maar geeft u me mooie - het is voor 
een zieke.' 

Bijna verwacht je dat hij het bele
gen mopje eraan toevoegt: 'Maar 

haalt u het prijsje er wel even af, 
want het is een cadeautje.' Dat 
is natuurlijk al niet 'literair' meer, 
net als het dialoogje dat verha
len- en kinderboekenschrijver 
Peter Smit in Ik herinner mij ter\ 
beste geeft: 

'Over Engeland gesproken,' zei oom 
Jos, 'ik heb een postzegel van koning 
Ceorge.' Oom Cor zat meteen recht op 
zijn stoel. 'Oja"^ Hoeveel tandjes had 
hij^' 'Weet ik niet,' zei oom Jos. 'Hij 
had zijn bek niet open.' 

Hoe aansprekend een filatelis-
tisch leidmotief in een literair 
werk kan zijn, toont Philip Roth 
in Het complot tegen Amerika 
(2004). Deze fascinerende 
roman is een zogenaamde if-
history: wat zou er gebeurd kun
nen zijn als in 1940 niet Franklin 
D. Roosevelt, na twee ambtster
mijnen, maar de van nazi-sym
pathieën blijk gevende lucht
vaartheid Charles A. Lindbergh 
de Amerikaanse presidentsver
kiezingen had gewonnen? 
Alsof net echte jeugdherinne
ringen zijn, beschrijft Roth de 
benauwing en steeds draconi-
scher wordende maatregelen 
onder Lindberghs antisemitische 
dwingelandij. 
Zijn de soms huiveringwekkende 
gebeurtenissen louter fictief, de 
talrijke figurerende postzegels 
vormen wel degelijk stukjes 
Amerikaanse werkelijkheid. Roth 
verbindt ze beeldend met de 
gedachtewereld en waarnemin
gen van hem als joods jongetje, 
'een verzamelaar in de dop' 
naar het grote voorbeeld van 
president Roosevelt. Heel trots is 
hij op het bezit van onder meer 
de pedagogenserie (1940), met 
op de bruine zegel van tien cent 
Booker T. Washington , de eerste 
zwarte op een Amerikaanse 
postzegel. 

'Ik weet nog dat ik, toen ik de Booker T. 
Washington in mijn album had geplakt 

en mijn moeder liet zien dat ik nu de ^ 
serie van vijf compleet had, haar had = 
gevraagd: 'Denkt u dat er ooit nog eens ^ 
een jood op een postzegel zal staan?' — 
en ze geantwoord had: 'Ik denk van = 
wel - op een goeie dag, ja. Ik hoop het ^ 
tenminste.' In werkelijkheid zou het nog ^ 
zesentwintigjaar duren en is het pas ^ 
Einstein gelukt.' < 

De groeiende anti-joodse stem
ming krijgt ook Phil Roth in haar 
greep. Hij twijfelt of hij de blau
we luchtpostzegel van tien cent 
met het vliegtuig van Lindbergh 
(1927) nu moet vernietigen o f 
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toch maar moet bewaren omdat 
die wel eens sterk in waarde zou 
kunnen stijgen... Afschuwelijke 
voortekenen van hitleriaans on
heil krijgt hij in zijn album te zien 
tijdens een nachtmerrie. Op alle 
twaalf zegels van de Washington-
herdenkingsserie (1932) blijkt 
het presidentiële portret te zijn 
vervangen doordat van Hitler. 
Het wordt zo mogelijk nog erger: 

'Toen ik vervolgens naar de tegenover
liggende bladzijde In het album keek 
om te zien of er ook iets met mijn serie 
van tien Nationale-Parkenzegels van 
ig^ was gebeurd, viel ik uit bed en 
werd Ik wakker op de vloer, ditmaal 
schreeuwend. (...) Dwars over de 
voorstellingen neen, (...) over alles 
in Amenka dat het blauwste en het 
groenste en het witste was en voor altijd 
en eeuwig in deze ongerepte natuur
reservaten bewaard moest blijven, was 
een zwart hakenkruis gedrukt.' 

Een van die bezoedelde zegels 
staat op de omslag van de door 
Ko Kooman voortreffelijk ver
taalde roman. Het is de groene 
zegel van ^ cent met een afbeel
ding van de El Capitan-rots in 
het Nationaal Park Yosemite in 
Californië. Hoe simpel, maar hoe 
suggestief een enkele postzegel 
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PHILIP ROTH 
die door de swastika-opdruk 
weergeeft wat zich in de roman 
ontwikkelt: een schrikbeeld, een 
boze droom. 

Misdaadschrijvers doen soms 
ook iets met postzegels en/of 
poststempels, al leveren die 
voordespeurder(s) meestal niet 
meer op dan stukjes in de nog 
te completeren legpuzzel. Dat 
varieert van lugubere maffiazen
dingen via in code gefrankeerde 
ansichtkaarten tot aan per post 
verzonden dreig- of chantage-
brieven die een spoor van de 
booswicht kunnen vertonen. In 
verscheidene oudere detectivero
mans, van vooral Angelsaksische 
schrijfsters, duiken nog wel 
eens oude brieven op waarvoor 
een verzamelaar de moord zou 

willen doen die later inderdaad 
wordt gepleegd. Met de postze
gels zelf wordt soms ook wreed 
omgesprongen, waardoor het 
woord seriemoordenaar opeens 
een tweede betekenis krijgt. Zo 
laat in De vij[populieren (1964) 
van Ursula Curtiss een snode 

snuffelaarster genadeloos 'een 
wolk van vederlichte postzegels' 
neerdwarrelen uit een lang ge
koesterde exotische collectie. 
Het verzamelen van postzegels, 
evenals van munten en vlinders, 
blijkt overigens nogal eens te 
worden beschouwd als een be
zigheid voor sullige, eenkennige 
heren. Gelukkig schetst Patricia 
Wentworth een wat genuanceer
der beeld. In De gestolen sieraden 
{The Brading Collealon 1952, 
Nederlandse vertaling 1999) 
voert zij ene meneer Brading op. 

„PATRICIA 
WENTWORTH 
A MISS SILVER MYSTERY 

THE BRADING 
COLLECTION 

"Wintworth la • flr«t.f«t* Mofy-Wlar' 
OAiLY rm^QRAPH 

die fanatiek Juwelen verzamelt. 
Hoofdschuddend zegt juffrouw 
Dale over die dure liefhebberij: 

'je kunt beter postzegels verzamelen. Er 
IS iets abnormaals aan een man die he
lemaal uit zijn bol gaat voor juwelen.' 

Volgens de Zwitserse filatelist 
en criminoloog Frank Arnau 
hebben ook beruchte postzegel
misdaden tot de verbeelding van 
detectiveschriivers gesproken. 
In zijn bekenae boelcje Filatelie in 
klein bestek (tweede druk, 1966) 
meldt hij dat diverse (Duitse?) 
romans vervalsingsaffaires als 
thema hebben. 
Titels noemt hij echter niet, 
zodat moeilijk valt na te gaan of 
er ook moord en doodslag bij 
zijn verzonnen. 

FRANKARNAU 

FILATELIE IN KLEIN BESTEK 

voorgedrukte adresstickers. Ze droegen 
altijd het poststempel van Rotterdam 
of Zwolle, maar dat zegt tegenwoordig 

Bepaald géén verzinsel is echter 
de moord-om-een-postzegel die 
in 1892 in Parijs werd gepleegd 
en waarvan de oplossing zich 
voltrok als in een klassiek 
speurdersverhaal. In de woning 
van het slachtoffer, de bekende 
verzamelaar Gaston Leroux, 
wees niets op een inbraak of 
roofmoord. De politie stond voor 
een raadsel, totdat een recher
cheur, zelf filatelist, ontdekte 
dat uit Leroux' verzameling de 
kostbaarste zegel, de Hawaii 
Missionary van 2 cent uit 1851, 
was verdwenen. Via een rond
gang langs handelaren zocht de 
speurder uit welke verzamelaars 
het bezit van dergelijke zeldzame 
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zegels nastreefden. Op die 
manier, aldus Frank Arnau in de 
vertaling van Henk Koops, 

'kwam hij aan de naam van een zekere 
Hector Ciroux. Hij knoopte betrek
kingen met de man aan en onderhield 
maandenlang f latelistisch contact 
met hem. Na een halfjaar het Ciroux 
hem zijn pronkstuk zien: de tweecents 
Hawaii i8$i/-i&$2. Ciroux werd gear
resteerd en bekende de moord gepleegd 
te hebben. Als argument gaf hij op dat 
hij zonder die zegel niet kon leven l' 

Hedendaagse detective- en thril
lerschrijvers passen nog zelden 
filatelistische foefjes en postale 
listen toe. 
Voor een ingenieuze plot bieden 
de elektronische snelweg en de 
mobiele telefonie oneindig veel 
meer trucs om een mysterie te 
scheppen dan wel te ontraad
selen. 
Als er dan toch nog dreigbrieven 
per post binnenkomen, vind 
je als speurder tegenwoordig 
nauwelijks meer houvast. In 
het akelig vernuftige boek Het 
Codsgetal (2002) van Willem j . 
Ouweneel verzucht de verteller: 

'Ze waren altijd anoniem, keung afge
dankt door een alledaagse printer en 
verstuurd in enveloppen met blijkbaar 

niets meer over de plaats waar een brief > 
verstuurd is' | 

Maar ook bij het slechts vermel
den van zo'n poststempel moet 
je als auteur toch even goed 
uitkijken. In de zeer onder
houdende misdaadroman De 
mannen van de maandagochtend 
(2003) van Rinus Ferdinandusse 
en Tomas Ross ontvangt een van 
die mannen, Wijnand Alsema, in 
Californië een brief 

'Een Nederlandse postzegel: een m 
stippen verstopte koningin van Duitsen 
bloed. Een adres, neergepend in een 
ouderwets, steil, Nederlands school-
handschnft.' 

Een pagina verder bekijkt hij arg
wanend nogmaals de envelop. 
'Poststempel: Den Haag.' Maar 
als Alsema even later opnieuw 
naar de brief grijpt, blijkt die 
opeens te zijn 'afgestempeld in 
Amsterdam'. Wie was er nou 
van de wijs - Alsema, Ferdinan
dusse of Ross? 

Zelden staat er op een postzegel 
een gedicht en al even weinig 
kom je in de Nederlandse poëzie 
een lof-, treur- of spotdicht op 
het postzegelthema tegen. 
Uit de jaren twintig zijn wel 
enkele filatelistische teksten 
van liedjeszanger-volkspoëet 
Koos Speenhoff bekena, zoals 
'Levenslied van een postzegel'. 
Daarin vertelt een eerst doodge
wone zegel dat hij vele jaren later 
met zijn envelop wegwaait uit de 
versmade nalatenschap van een 
oude juffer en in handen komt 
van een verzamelaartje, dat 



Liedjeszanger en voihpoeet Koos Speenhoffhad kennelijk tets met postzegels 

hem voor een duppie verkoopt 
aan een 'kenner in het vak', 
waarna hij uiteindelijk, voor wel 
honderdduizend gulden, bij de 
Britse koning belandt. In een 
ander rijmwerk, 'Zegel-Chaos', 
spot Speenhoff: 

't /s niet langer bij te houden. 
Achttien zegels van io cent! 
Is er we! één land op aarde, 
Waar men deze rijkdom /tent' 

Inderdaad, er waren omstreeks 
1924 liefst achttien verschillende 
postzegels van tien cent 
frankeergeldig! 
In recentere poëzie wordt de 
post(zegel) ook nog wel eens op
gevoerd, maar dat is dan veelal 
eerder metaforisch bedoeld dan 
filatelistisch geïnspireerd. 

Ook bedreven beoefenaren 
van het lichtvoetige genre of de 
nonsenspoëzie hebben er, voor
zover mij bekend, nog nooit iets 
vermakelijks mee gedaan. Hoe 
ongerijmd! Dichter des Vader
lands Driek van Wissen droeg bij 
de officiële ingebruikstelling van 
de oranje TNT-brievenbus, in 
februari 2006 in Den Helder, wel 
een gelegenheidsvers voor, maar 
dat had meer met uitgaande 
post dan met filatelie te maken. 
Al wat meer in de buurt komt 
een anoniem 'Frans lesje', dat ik 
eens in een clubblad aantrof en 
dat hierop neerkwam: 

In het Frans l(en ik alle Meuren: 
rouge clairjaune pale et bleufoncé. 
Zó vernjkend is het speuren 
dans Ie catalogue d'Yvert/Tellier 

Bij jammerlijk tekort aan filate
listen onder de poëten en aan 
(zondags)dichters onder de 
filatelisten heb ik ooit zelf eens 
geprobeerd het postzegelthema 
in een strak rijmschema te 
vangen. Naar het voorbeeld en 
het metrisch recept van de be
faamde kolderpoëzie Dieren op 
versvoeten van Trijntje Fop, alias 
Kees Stip, ontstonden onder 
meer de volgende namaak-Fop-
rijmen (in iets andere vorm eer
der gepubliceerd in Spaarnepost, 
Haarlem, 1990 en 1992): 

Een hermelijn die zich in Zeist 
verdiepte in een veilinglijst, 
sprak vol ontzag: 'Mijn voorgeslacht 
verkoopt nog altijd duur zijn vacht. 
Want kijk, het klapstuk is waarachtig 
een gave bontkraag nummer tachtig 
en ook nog zit die Willemien 
ließt m een velletje van tie«'' 
Een stonvmeeuw stak m Medemblik 
dne msteekalbums in de fik. 
'Geen nood,' zei hij. 'Zoals u weet 
had 'k IJsland nagenoeg compleet, 
maar 'k was die kouwe drukte moe 
en leg mij nu op Vuurland toe.' 

Toegegeven: niet-filatelisten 
zal dit weinig zeggen; hun valt 
dus wel nog een en ander uit te 
leggen. 

Tot zover een greep uit dit 
volgens persoonlijke voorkeur 
verrichte en lang niet uitputtende 
literatuuronderzoek. Er zullen 
ongetwijfeld nog veel meer 
voorbeelden van het filatelie-
thema in romans, verhalen en 
jeugdlectuur (stripboeken?) te 
vinden zijn. 
Veel minder vaak blijkt voor de 
filatelie of de filatelist een rol te 
zijn weggelegd in televisieseries 
en speelfilms. Maar af en toe ko
men er toch hoogst intrigerende 
oude brieven en hoog getaxeerde 
postzegels in beeld, al of niet uit
vergroot onder de loep van een 
monsterende expert. Zo krijgt in 
de spannende Franse politiefilm 
Le clan des Siciiiens (1969, regie 
Henri Verneuil) maffiabaas Mala-
nese (jean Cabin) een dik album 
vol kostbare zegels in handen, 
waarmee de roofmoordenaar 
Sartet (Alain Delon) zowel zijn 
spectaculaire bevrijding uit 

het gevang als zijn toetreding 
tot de 'clan' betaalt. Geschatte 
opbrengst: zeker 150 miljoen 
lire, genoeg voor Malanese om 
te denken aan de aankoop van 

pour la première fois réunis ä lécran 

een landgoed op Sicilië. In een 
catalogus zul je die (Franse?^ 
postzegels evenwel niet vinclen, 
en zeker niet met zulke hoge 
noteringen. 
Om wéfechte zegels draait het 
in de Duitse film Der Mann, 
der Sherlock IHolmes war (1937). 
Daarin moeten Hans Albers en 
Heinz Rühmann de roof van 
vier exemplaren van de Blauwe 
Mauritius op de Parijse wereld
tentoonstelling zien op te lossen. 
Die zegels zullen later wel niet 
zijn terechtgekomen in de verza
meling van de Duitse officier die 
in de film Zwartboek (2006, regie 
Paul Verhoeven) op de avances 
van de vrouwelijke hoofdpersoon 
ingaat. Hij verzamelt slechts 
zegels van de landen waar hij 

zijn Fü/irer heeft gediend. 

Van het postzegelmotief is 
vast het vermakelijkst gebruik 
gemaakt in de Amerikaanse film 
Charade (1963, regie Stanley Do-
nen), waarin Audrey Hepburn, 

Gary Grant en een stelletje boe
ven achter een verstopte roofbuit 
van 250.000 dollar aanzitten. 
Het geld is onvindbaar, totdat 
blijkt dat de buit is geïnvesteerd 
in drie kostbare postzegels. 
Nogal vreemd en ongeloofwaar
dig: een Zweedse Fyraskillingen 
uit 1854, een t-lawaiian Blue van 3 
cent uit 1851 en een Moldavische 
'Ossenkop' uit 1882 naast elkaar 
op een Franse brief van omtrent 
een eeuw later geplakt. Maar 
ach, in een komische thriller 
kan veel en die zegels bestaan 
natuurlijk helemaal niet! 

Deze geschiedenis herhaalt zich 
min of meer in de film The truth 
about Charlie (VS, 2002, regie 
Jonathan Demme) metThandie 

Gary Audrey 
Grant Hepburn 

Walter MÉlisujinusctiiuri PEUR si» 

Newton en Mark Wahlberg in 
de hoofdrollen. In deze wat 
warrig uitgevallen, niet komisch 
bedoelde 'remake' blijkt de 

spoorloze buit uiteindelijk te zijn 
verzegeld in een gespiegelde 
Amerikaanse Teddy Nickel uit 
1928, een Algerijnse Oran 60 uit 
1952 en 'de kostbaarste zegel 
ter wereld', de Urate Lornin uit 
1906 van Madagascar - samen 
goed voor 6 miljoen dollar. Mooi 
bedachte namen voor alweer net 
echte nep. Zo worden in de fictie 
de postzegels zelf ook nog eens 
fictie! 

De redactie van Filatelie is dank ver
schuldigd aan Nico Bennemeervan 
www.ujhennans.net, die zo vriendelijk 
was documentatie mei betrekking tot 
W.F. Henvansteverstrekken. Meer 
informatie over Hermans op de site 
www. wfhermansvolledigewerken. nl. 

http://www.ujhennans.net


IMA- SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
E-MAIL: f2hedwardfroon(a)hetnet.nl 

ZEPPELINS 

Op het Europees Kam
pioenschap Maximafilie 
in 2005 behaalde de 
Fransman Hubert Engel 
een gouden medaille met 
zijn collectie 'Geschiede
nis van de luchtvaart'. 
Vooral zijn schitterende 
maximumkaarten met 
Zeppelinzegels vielen op. 
Ik toon ze hier om er de 
geschiedenis van de Zep
pelins in vogelvlucht mee 
te illustreren. Zeppelins 
waren grote, indrukwek
kende, sigaarvormige 
ballonnen met een stalen 
geraamte. Eén van deze 
bestuurbare luchtschepen 
- genoemd naar de Duitse 
graaf Ferdinand Zeppelin 
(1838-1917, [i])-was de 
124 meter lange LZ-i [2]. 
In de aanduiding 'LZ' 
staat de 'L' voor Lujtschif 

en de 'Z' voor Zeppelin. De 
eerste proefvlucht werd 
in juli igoo in Friedrichs
hafen aan het Bodenmeer 
gehouden, waar Zeppe
lin zijn bedrijf had. Het 
schip sprak bijzonder 
tot de verbeelding; na 
een ongeluk met de 
LZ-4 in 1908 werd in een 
publieke campagne zes 
miljoen mark opgehaald, 
waardoor de schepen 
vanaf 1910 commercieel 
konden worden ingezet 
als vervoermiddel tussen 
Duitse steden. 
In de Eerste Wereldoorlog 
werden er veel gebouwd 
om bombardementen op 
Engeland uit te voe
ren, maar ze bleken te 
kwetsbaar. Na de oorlog 
mochten de Duitsers geen 
luchtschepen meer bou
wen; van de overgebleven 
67 luchtschepen gingen 

I er zestien als herstelbeta
ling naar de geallieerden. 

) Deze zetten de schepen in 
voor de burgerluchtvaart; 
ze ontwikkelden ze verder 
en maakten erini9i9 de 
eerste trans-Adantische 
vlucht mee. 
Eind jaren '20 vierden 
de Zeppelins een come 
back en braken hun 
hoogtijdagen aan. Het 
paradepaardje was de 
LZ-127, de Gra/Zeppelm. 
Dit vliegende paleis met 
veel personeel, eetzalen, 
luxe slaapvertrekken en 
leeskamers werd in 1928 
gebouwd met steun van 
de Amerikaanse kran
tenmagnaat William 
Hearst, in ruil voor het 
journalistieke monopolie 
op de eerste vlucht rond 
de wereld. De vlucht, 
die slechts twaalf dagen 
duurde, veroorzaakte een 

ware Zeppelinmanie. De 
Gra/Zeppelm bracht 75 jaar 
geleden, in juni 1932, een 
bezoek aan Rotterdam en 
bracht toen tienduizen
den Rotterdammers op 
de been die de landing op 
de luchthaven Waalhaven 
wilden zien. 

De luchtschepen kregen 
ruime aandacht dankzij 
speciale luchtpostzegels, 
die nu vaak heel kostbaar 
zijn. In Duitsland zijn de 
bekendste die uit 1928 op 
de kaarten [3] en [4]: de 
rode I Mark- en de blauwe 
2 Mark-zegel. Voor 
vluchten naar Zuid-Ame-
rika (1930) en de Pool 
(1931) verschenen ze met 
aparte opdrukken [5, 6]. 
Diverse landen gaven spe
ciale Zeppelinzegels uit, 
zoals Liechtenstein [7], 
gestempeld bij de vlucht 

Vaduz-Lausanne. De 
speciale vluchtstempels 
maken de kaarten wel zo 
interessant. De kaarten 
[8], [9] en [10] tonende 
stempels van de vluchten 
naar Engeland (1931), 
Zuid-Amerika (1931) en 
Rome (1933). 
Door hun omvang waren 
de Zeppelins kwetsbaar; 
bij de landing moesten 
ze verankerd worden 
aan luchtpieren [ii]. 
Diverse ongelukken 
bespoedigden het einde. 
De genadeklap was de 
spectaculaire brand van 
het grootste luchtschip, 
de LZ-129 Hmdenburfl, 
in 1937 bij Lakehurst in 
de buurt van New York. 
Kaart [12] toont dit schip 
op een oude kaart (inclu
sief nazipropaganda) met 
een moderne zegel van 
St.-Pierre-et-Miquelon. 



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

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

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

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

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

Een greep uu onze voorraad: 

BËWUS m TERPOSTBEMGING 
VAN EEN PAKKET, 3^^m 

No*A. Dit bewjja wordt attun op 
verxoelc van den a/zender en tegen 
betaling tian 5 cenU afgegeven. 

Suriname - Bewijs van terpostbezorging voor een pakje goud van 4.443 gram. 
Ter betaling van de verschuldigde 5 cent voor dit bewijs, gefrankeerd met 
Suriname nr 20, afgestempeld Paramaribo 23-10-1896. € 475 

email: tnfo@bouscher. nllunvw. bouscher. nl 



Aanbiedingen van Edel Collecties Telefonisch bestellen: 
033-2982353 

"Mooi Nederland" 
Eerste Dag Enveloppen 
Wordt in geen enkel abonnement 
uitgeleverd. Uitsluitend hier verkrijgbaar. 
Set met de 5 Eerste Dag Enveloppen 2007: 

• Vlissingen 
• Gouda 
• Hoorn 
• Groningen 
• Leerdam 

Complete set van 5 Enveloppen 
nu voor slechts € 19,75 

Ook de volgende set (met de Eerste Dag 
Enveloppen van de 2e helft van 2007) is 
straks verkrijgbaar. 

Nederland Herdenkt 
"Rembrandt" Enveloppen 
Nederland DM-zegels. Deze unieke set van 
4 Rembrandt Enveloppen wordt in geen 
enkel abonnement uitgeleverd. 
Bestel nu direct om uw verzameling 
compleet te maken. 
Met "De Nachtwacht", "Belsazar", 
"Badende jonge vrouw" en "Zelfportret 
Rembrandt". 

De set van 4 "Rembrandt" Enveloppen 
nu ter kennismaking van € 16,75 
voor slechts € 9,95 

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

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WC Bunschoten 

^ VOORDEELBON 
la, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis: 

J X Set Eerste Dag Enveloppen "Mooi Nederland" 
J X Set Nederland Herdenkt Enveloppen "Rembrandt" 
^ X Elvis Presley USA Half Dollar 

Naam: hr/mw/ 

Andres: 

Postcode/plaats: 

Telefoonnummer: 
+ € 3,95 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten 

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik: 

J via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a u b uw bank- of giro rekemngnr invullen) . 

J met de bijgesloten acceptgiro-kaart (+ 0,45 euro voor bankkosten) c/o 

3ank/Gironummer. I I I I 

1977-2007 Herdenking 30e sterfdag 
Elvis Presley USA Half Dollar 

Ter kennismaking: "Elvis Presley 
1977-2007" USA Half Dollar 2007 
met: • The Elvis 30th Anniversary 
Tribute Coin 
• 2007 Kennedy USA Half Dollar 
• beschermcapsule • cassette 
• certificaat 

Nu tijdelijk van € 16,75 
voor € 9 ,95 

EDEL COLLECTIES 
Tel. 033-2982353 

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

http://www.edelcollecties.nl
mailto:info@edelcollecties.nl
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Stuur de bon ingevuld naar ons op en u ontvangt geheel gratis en vrijblijvend onze maandelijkse postzegelkrant. 

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

Piet Heinstraat 112, 2518CM Den Haag Tel: 070- 3625263, Fax: 070- 3625415 
Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl Openingstijden: ma t/m za 09:00 - 17:00 uur 

mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl


Opgaven voor deze rubriek 
in het oktobernummer 2007 
(verschijnt begin oktober 
2007) moeten uiterlijk op 
I september 2007 in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Wipper 2,1276 BP 
Huizen of per email (philate
He®)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
=> strijdldasse 3, propaganda, 
■̂  jeugd, eenkader, open klasse 
■Q en voordrukalbumbladen. 't 
_ Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
^ Openingstijden: op zaterdag 
43 15/9 van II tot 17 uur en op 
= zondag 16/9 van 10 tot 16 
^ uur. Informatie: H. Vogels, 
— telefoon 0492523864 of per 
= email: j.i;oacls2g@chello.nl 
"^ 22 en 23 september: 
: ; Almelo. Almelo 2007, 
" jubileumtentoonstelling en 
2 postzegelbeurs ter gelegen
^ heid van het 75jarig bestaan 

van de Postzegelclub Almelo. 
JiM Dansen Partycentrum El
1 7 * kerbout, Sluiskade Zuid Zijde 

181. Ca. 200 kaders in Cate
gorie 3 en verder eenkader, 
thematische en jeugdinzen
dingen. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. 

Inlichtingen: D. Gru d!d, 
telefoon 0546455901
(email: d.grunu)aM(f,u"";.nl) 
of B. Karsch, telefoc 0546
861525 (email: b.ka @ 
hccnct.nl). 
12,13 en 14 oktoo«^ 
Leeuwarden. FÜH^ "stisch 
evenement ter „clegenheid 
van het 90jarig bestaan van 
de Vereniging van Postze
gelverzamelaars Friesland. 
Sporthal Kalverdijkje. 
Expositie, lezingen, jeugd
boek, handel aanwezig. 
Openingstijden: op vrijdag 
12/10 van 13 tot 18 uur, op 
zaterdag 13/10 van 10 tot 17 
uur en op zondag 14/10 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
Frits Pietersma, telefoon 
0582161407 of Dick Faber, 
telefoon 0588443887. 
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. 
Deelnameforraulieren en 

informatie bij J.C.van der Bijl, 
telefoon 0204974024 of bij 
de heer M.M. Kleij, email 
martinus6i@hctnet,nl 
23, 24 en 25 november: 

Veldhoven. Kempenjila 2007, 
tentoonstelling in de catego
rieën 2 en 3 ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan 
van de postzegelclub Groot 
Veldhoven. Sporthal Kempen 
Campus, Knegselseweg. 
Inzendingen in de catego
rieën I en 2, voordrukalbum
klasse, catalogusverzame
lingen, jeugd, propaganda. 
Openingstijden: onbekend. 
Inlichtingen: mevr. H. 
Schalks, Zandhei 25, 5508 
WS Veldhoven, telefoon 040
2536511, emailj,6nh.schalla@ 
planct.nl 
23, 24 en 25 november: 
Veldhoven. Luchtpostten
toonstelling in samenwer
king met Kempenjilo 2007 ter 
gelegenheid van de 46ste 
Dag van de Aerofilatelie met 
als thema '1937: luchtpost 
naar Indië per regelmatige 
DC3dienst'. Tentoonstel
ling m de categorieën 2 en 
3, open klasse en propa
ganda. Sporthal Kempen 
Campus. Openingstijden: 
onbekend. Aanmeldingen 
voor deelname aan deze 
expositie moeten voor 20 
juni 2007 zijn ingeleverd. 
Inlichtingen: Secretaris 'De 
Vliegende Hollander', De 
Kolk 13, 3931WN Wouden
berg, telefoon 0332858424. 
Zie ook www devlicflcndchol
lander.com 

2008 

24 februari: 
Nijmegen. NouiopostN:jme3cn 
25 jaar; postzegelmanifes
tatie voor jong en oud, 
georganiseerd door Novio
post in Nijmegen. De Klif, 
Pijlpuntstraat i. Oosterhout 
(NijmegenNoord). 
Kaders, stands {o.a. van 
Bondsdiensten en gespe
cialiseerde verenigingen), 
mastertoernooi van win
naars Bekertoernooien 
(20022007), activiteiten 
Jeugdfilatelie Nederland, 
informatiestands, handel 
aanwezig, verkoop speciale 
envelop in het kader van het 
eeuwfeest van de Bond. 
Openingstijden: van 9 tot 16 
uur. Informatie: J. Toussaint, 
telefoon 0246841851. 
23 en 24 mei: 
Kampen. Hanzepost 2008, 
wedstrijdtentoonstelling in 
de categorieën 2 en 3, jeugd, 
eenkader, open klasse en 
voordrukalbumbladen ter ge
legenheid van het honderd
jarig bestaan van de Kamper 
Philatelisten Club. Sporthal 
De Reeve, Berghuisplein. 
Ca. 250 kaders (kadergeld 
slechts I euro). Cultuur, 
andere hobby's, jeugdboek, 
handelaren. 
Openingstijden: op vrijdag 
10/5 van 10 tot 21 uur en 
op zaterdag 11/5 van 10 tot 
16 uur. Inlichtingen: J.G. 
Fidder, Gallestraat43, 8266 
CV Kampen, telefoon 038
3315968, email: h.v,d.vegte@ 
icpnplanet.nl. 

2009 

6,7 en 8 februari 2009: 
LichtenvoordeZieuwent 
(gemeente OostGelre). 
Achterhoek 200g, tentoonstel
ling ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van de 
Tentoonstellingscommissie 
'Achterhoek'. Sourcy Center, 
Zegendijk 3a. Ca. 450 kaders. 
Inzendingen in de klassen 2 
en 3 en verder in de klassen 
jeugd, propaganda, eenkader 
en tweekader. Jeugdactivitei
ten, ruilbeurs. Openingstij
den onbekend. Informatie: 
W. Wassink, telefoon 0315
241540, emailj,u)assmki@ 
chello.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
19 augustus: 
KerkradeHolz. Catharina
hoes, Lambertistraati2,14
16.30. Tel. 0455415088. 
25 augustus: 
Bodegraven. Beurs ter 
promotie uan de Stichting 'De 
Postzegelunend'. Rijngaarde, 
Rijngaarde i, 9.3016.30. 
Telefoon 0653260579. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1216. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304353. 
Oldenzaal. De Boom, 
Bentheimerstraat43,1016. 
Telefoon 0541518026. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 

26 augustus: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206942002. 
I september: 
Breda. Nederlandse Veremgmg 

SL 0 U\AO 
Bijna duizend pagina's op één schijfje: dat biedt de 
nieuwe cdrom van Filatelie, 'laargang 2006'. Alle 
artikelen en rubrieken van het afgelopen jaar zijn 
er op verzameld, samen met alle advertenties die in 
dezelfde jaargang werden geplaatst. Als dat geen 
bron van informatie is... En wat nog mooier is: de 
cdrom kost maar een tientje. Maak dat bedrag over 
op Postbankrekening 706968 ten name van de pen

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

mailto:oacls2g@chello.nl
http://hccnct.nl
http://lander.com
http://chello.nl
http://ofMijnPostbank.nl


voor Thematische Filatelie. 
De Posthoorn, Haagweg 
448,1016. Telefoon 033
4943265. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304353. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1015. Telefoon 
0529432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Pr. Julianastraat 8,10
16. Telefoon 0547363000. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,1316. Telefoon 
0162432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Waalwijk. Ouwe Toren, Loef
straat 107, 915. Telefoon 
0416561593. 
8 september: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304353. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Leusden. De Til, Haraers
veldseweg30,1316.30. 
Telefoon 0334943220. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54, 9
13. Telefoon 0167563887. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
1015.30. Telefoon 06
54344840. 
9 september: 
Aarschot (België). Stads
feestzaal, Demervallei, 
917. Inlichtingen: J. Jadot, 
Spoorwegstraat 17, B3200 
Aarschot (België). 
Boxtel. VmboCoUege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Echt. Sint Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 1013. 
15 september: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,1016. 
Telefoon 0297343885. 
Bilthoven. Filatelistischc 
contactgroep Oost Europa, ' t 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 1016. Telefoon 
0346572593 (na 19 uur) . 
Boskoop. l3e Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304353. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
16 september: 
KerkradeHolz. Cathari
nahoes, Lambertistraat 12, 
1416.30. Telefoon 045
5415088. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.3012.30. Telefoon 0413
367786. 
20 september: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,1922. Telefoon 0167
563887. 

21 september: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
hoek Rozenlaan/Narcis
senlaan, 1416. Telefoon 
0715156534. 
22 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Bodegraven. lUjngaarde, 
Rijngaarde i, g.3016.30. 
Telefoon 0653260579. 
Dordrecht. Cultureel Cen
trum Sterrenburg, Dalme
ijerplein 10,1016. Telefoon 
0624432140. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304353. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,1016. Telefoon 
0547363000. 
Veenendaal. Filatelistischc 
motiefgroep 'Papier & Druk'
Nederland. ACrestaurant 
Bloemheuvel (aan de A12), 
1013. Telefoon 0164250851. 
23 september: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206942002. 
Huissen. De Brink, Brink 
8,1015. Telefoon 026
3271979. 
24 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruine
weg 272,19.30onbekend. 
Telefoon 0243974654. 
28 september: 
Leiden. Vogelvlucht, Boshui
zerlaan 5,1416. Telefoon 
0715312597. 
29 september: 
Deventer. Wijk en zalen
centrum, J. van Vlotenlaan 
85,1016. Telefoon 0570
652596. 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talm
astraat g, 1016. Telefoon 
0620111834. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304353. 
Noordwijk Binnen. Vinken
laankerk, hoekVinken
laan/Achterzeeweg, 1016. 
Telefoon 0713614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 047532ii7g. 
Rozenburg (ZH). Advents
kerk. Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,1016. Telefoon 
0181214224. 
Veenendaal. CSG, Indu
strielaan 1,1016. Telefoon 
0318554156. 
Woerden. AlBarid (jilatelis
tische contactgroep Islamitische 
Wereld). Excelsior, Singel 45a, 
9.3015. Telefoon 0348
418770. 
Zwolle. Jubal, Geert 
Grootestraat i, 1016. Tele
foon 0384216493. 
30 september: 
Lichtenvoorde. De 
Swite, Goudenregenstraat 
2,1016.30. Telefoon 0544

375707
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,1115.30. Telefoon 06
22650760. 

POSTZEGELVEILINGEM 
5 en 6 oktober: 
Malmö (Zweden). Postiljo
nen, P.O. Box 537, SE20125 
Malmö (Zweden), email 
stampauctions@postiljonen.se, 
website wuiw.postiljonen.com 

POSTZEGELEMISSIES 
IN 2007 
Nederland 

15 augustus: 
Mooi Nederland (Den Haag); 
velletje met vijf zegels van 44 
cent (gegomd). 
3 september: 
Weken uan de kaart; velletje 
met drie zegels van 44 
cent (gegomd). Postzegels 
verkrijgbaar als premium 
tijdens de actiecampagne 
'Weken van de Kaart'. 
11 september: 
200 jaar predikaat 'Koninklijk'; 
zegel met een frankeerwaar
de van 6.45 euro (gegomd). 
21 september: 
Herfstbomen; velletje met tien 
zegels van 44 cent (gegomd). 
3 oktober: 
Mooi Nederland (Utrecht); 
velletje met vijf zegels van 44 
cent (gegomd). 
10 oktober: 
Mooi Nederland (Edam); vel
letje met vijf zegels van 44 
cent (gegomd). 
17 oktober: 
Mooi Nederland (verzamelvel 
I en 2); twee velletjes van vijf 
verschillende zegels van 44 
cent (gegomd). 
6 november: 
Kinderpostzegels 2007 ('Veilig 
thuis'); velletje met zes ver
schillende zegels van 44+22 
cent (gegomd). 
12 november: 
Winterbomen; velletje met tien 
zegels van 44 cent (gegomd). 
22 november: 
Decemberzcgcls. Nadere gege
vens ontbreken. 
22 november: 
Verrassingspostzegels. Nadere 
gegevens ontbreken. 

Wijzigingen voorbehouden 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 1017 ""■■) zater

dag, zondag en feestdagen 
1217 "ur) 
Op maandagen, op 25 
december en op i januari 
gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse

nen 6 euro. 
65plussers 5 euro. 
4 t/m i2jarigen 3 euro. 
CJP 4 euro 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse

umkaart gratis 
Groepen groter dan tien 
personen 5 euro p.p. 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de 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 

NEDERLAN 
snEMPEfs 
SAMENSTELLING; KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL k.verhuIsKfflorange.nl 

1^ Vlucht KLM 

1 juli 2007 
Eerstevluchtstempel 
Wederom werd er in 2007 
een eerstevluchtstempel 
gebruikt en wel op i juli jl. 
Het gaat dit keer om een 
vlucht van Amsterdam naar 
Hartford in de Verenigde 
Staten. Nadere details zullen 
te zijner tijd ongetwijfeld in 
de rubriek van collega Hans 
Dekker te vinden zijn. Ik kan 

u alvast wel een afbeelding 
tonen van het gebruikte 
stempel. 

Japan 
Van Jan Oosterboer ontving ik 
twee interessante afbeeldin
gen van een poststempel dat 
in Japan werd gebruikt. Na
vraag bij TNTPost leerde dat 
deze stempels officieel door 
TNT zijn uitgegeven en dat 
ze door de 'agent' van TNT in 
Japan zijn gebruikt. Helaas 
is het voor verzamelaars 
niet meer mogelijk om aan 
afdrukken van het poststem
pel te komen. Als pleister 
op de wond laat ik hier de 
afbeeldingen zien die Jan mij 
stuurde. Als afbeelding is het 
in Japan razend populaire 
konijntje Nijntje van Dick 
Bruna gebruikt. 

Van Dieten Postzegelveilingen B.V.|a.iv.o; izis] 

ntse Baan 3 

2908 LC Capelie aan den IJssel 

Tmmmmmmmm^^mmmmm 

(telefoon 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelens(a)muscom,nl of 
hudueencffimuscom.nl. 

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

BONDS
BIBLIOTHEEK 

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 (ujuiui.nbjv. 

nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheekzegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek@nbji),org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

mailto:stampauctions@postiljonen.se
http://www.muscom.nl


'IK MAG NOG WEL 
EEN KEER LEVEN' 

Achter de voordeur uanjan Huisman 
TEKST EN F O T O ' S : W I E L A N D B U I T , A M E R S F O O R T 

Achter sommige deuren gaan 
prachtige verhalen schuil. In 
een poging deze deuren voor u 
te ontsluiten, gaat Filatelie op 
zoek naar de sleutel. Vandaag 
zijn we In Zeeland. Dat is een 
verschrikkelijk eind rijden van 
Groningen. Gelukkig kom ik niet 
uit Groningen. Ik ben er elke dag 
nog blij om. 
Een nieuwbouwwijk in Goes. 
Een strakke voordeur, een strak 
huishouden, en jan Huisman. 
Een gezellige verhalenverteller. 
Mèt een pijp. Dat belooft wat Ik 
krijg er meteen al zin in. 

'Op de lagere school is het 
^ begonnen. Postzegels verza
= melen. Dat was toen mode. En 
^ mijn vader nam postzegels voor 
= me mee van kantoor. Die ging ik 
^ afstomen boven een keteltje. Dat 
S deed je toen. Toen ik tien was, 
= kreeg ik mijn eerste voordrukal
;;:̂  bumpje van een oom. Dat was 
^ direct na de oorlog. En daar 
 ' stonden zegels in die ik hèdl' 
^ Huisman is nu bijna 72, maar 
^ in veel verhalen blijft de oorlog 
^ terugkomen. Soms denk ik wel 
"" eens: de oorlog heeft natuurlijk 

jjA i veel ellende gebracht, maar later 
■ f j l ook veel verbondenheid tussen 

mensen opgeleverd. Wie zei 
dat ook alweer? Elk nadeel heb... 
IVIaar kom, filosoferen kan altijd 
nog. Hoe ging dat na de lagere 

school? Meestal zakt het verza

melen dan wat weg. 

Een beetje scharrelen 
'Ik woonde in Wijhe en ging naar 
de IVlulo in Zwolle. Daar kocht 
ik dan bij de Hema een pakketje 
zegels van een kwartje of zo. Ik 
ontdekte dat ik die per stuk kon 
verkopen aan mijn kameraden in 
het dorp. Daar was geen Hema. 
Dan verdiende ik wel het dub
bele. Dus tussen de middag snel 
weer een nieuw pakketje kopen. 
Een beetje scharrelen zat er toen 
ook al bij.' 
Na twee jaar kantoorwerk 
in Zwolle, solliciteerde jan 
Huisman als journalist bij de 
Provinciale Zeeuwse Courant. 
Hij stapte kort daarna over 
naar het Zeeuws Dagblad en 
begon daar al vrij snel met een 
postzegelruilbeurs. 'Dat werkte 
zo: iedereen kon vijftig zegels 
opsturen en ik stuurde dan vijftig 
andere terug. Uiteindelijk deden 

daar 350 mensen regelmatig 
aan mee. Daar was ik uren mee 
bezig. Om aan ruilmateriaal te 
komen, heb ik toen een stuk 
geschreven in de krant Die burger 
in Zuid Afrika. Die hebben mijn 
verzoek geplaatst, en toen heb ik 
massa's ZuidAfrikaanse zegels 
gekregen. Zo kreeg ik ruilmateri
aal en ging het weer wat vlotter 
met die krantenruilbeurs. Later 
ben ik daar mee gestopt en ben 
overgestapt naar de advertentie
acquisitie. Na zeven jaar ben ik 
schadeinspecteur geworden bij 
de Nationale Nederlanden, de 
verzekeringsmaatschappij. Daar 
bleef ik tot m'n pensioen, op m'n 
zesenvijftigste.' 

Schoolkinderen 
Ja, ja. Reuze interessante 
loopbaan. Vooral die vroege 
pensioenleeftijd spreekt me 
bijzonder aan. Maar wat was nu 
het gemeenschappelijke in al die 
verschillende functies? Dat blijkt 

al snel. In alle werkzaamheden 
was Jan veel onderweg en kwam 
hij bij heel veel mensen. En al
lemaal bewaarden ze postzegels 
voor hem. Al die meiden van de 
assurantiekantoren, en noem 
maar op. Aha, daar komt de aap 
uit de mouw. Eigenlijk was het 
werk maar bijzaak. Het ging om 
de postzegels! 
'Mijn dochter werd onderwijze
res en vroeg of ik niet een keer 
op vrijdagmiddag wat over post
zegels op school kon vertellen. 
Dat deed ik, maar alleen voor 
kinderen die interesse hadden. 
De rest ging maar creamiddag 
doen. Dat liep goed, op den duur 
had ik zeven scholen waar ik elke 
maand kwam. Al die kinderen 
kregen natuurlijk een handje 
mee. Nou, ik kan je vertellen, 
zoiets vreet postzegels. Dus ik 
moest wel blijven werken om 
een beetje voorraad te houden. 
Elke dag kwam ik met postzegels 
thuis.' 

'ik ben meer de acquisiteur  dat is me wei eer) beetje boven de kop gegroeid.' 

FIIATELIEISOPZOEK... 
HELPT U MEE? 

Kent u iemand die een verras

send filatelistisch verhaal te 
vertellen heeft? Hij of zij kan 
iets unieks hebben ontdekt, 
een geheel eigen verzamelstijl 
hebben ontwikkeld of op een 
onverwachte plek een gewel

dige vondst hebben gedaan. 

Wie deed er op een rom

melmarkt, postzegelbeursje 
of ruildag een filatelistische 
ontdekking van betekenis? 
Wie kwam er op zolder bij 
zijn of haar oudtante een heel 
kostbare postzegel tegen? 
Trof iemand oud papier aan 
de stoeprand aan en zag hij 
daar wat negentiendeeeuwse 
brieven uit Mauritius tussen 
zitten? 

Schrijf of mail de redactie 
en vertel waarom u vindt dat 
uw man, vrouw, oom, tante, 
buurman, buurvrouw of een 
andere kennis een verhaal in 
Filatelie waard is. De redactie 
maakt een selectie uit de 
binnengekomen reacties. Het 
adres is Klipper 2,1276 BP 
Huizen. U kunt ook mailen: 
philatelie@tip.nl 

mailto:philatelie@tip.nl


'Je maakt altijd weer wat onverwachts mee, je komt bij allerlei mensen.' 

'Ik ben geen laborant' 
Het ligt nog steeds vol. Op de 
tafel in de woonkamer, daar 
begint het al. En op zolder is 
het helemaal erg. Meer dan 150 
insteekboeken en tal van bakjes 
en dozen. Wat verzamelt hij zelf 
eigenlijk? Huisman: 'De hele 
wereld en in aantallen. Als ik 
ergens vijf zegels van heb, stop 
ik ze alle vijf in het album. Ik 
ben ook geen laborant. Al die 
tandingen en minieme verschil
len: niks voor mij. Ik ben meer 
de acquisiteur, altijd bezig om zo 
veel mogelijk binnen te krijgen. 
Dat is me wel een beetje boven 
de kop gegroeid. Ik mag nóg wel 
een keer leven, wil ik alles op z'n 
plek hebben liggen.' Huisman 
lurkt tevreden aan zijn pijpje. Hij 
geniet zichtbaar bij alle herinne
ringen. En ze komen los. 

Een Amerikaanse brief 
'Ik had veel zegels nodig, dus 
ging ik naar allerlei buitenlandse 
kranten schrijven. Ik schreef een 
artikel aan de hoofredacteur van 
een plaatselijke krant, pakte de 
atlas en stuurde dat zomaar naar 
allerlei willekeurige plaatsen in 
Canada, Finland, Nieuw Zeeland, 
Guernsey en noem maar op. 
Prompt werd dat geplaatst, en 
dan reageren de mensen. Ik be
loofde zegels van Nederland. Als 
iemand niet verzamelde, stuurde 

ik een paar ansichtkaarten. Dat 
liep heel leuk. Vooral met Finland 
heb ik het getroffen. Ik stuurde 
een brief naar Vaasa en kreeg 156 
reacties! Tweederde verzamelde 
geen postzegels, maar vond 
het toch leuk om te reageren. Ik 
schrijf nog steeds met twintig 
mensen uit die groep, en dat is 
toch al 15, 20 jaar geleden. Dat 
werk op die scholen heb ik vier
entwintig jaar gedaan, nu doe ik 
dat eigenlijk niet meer.' Hij leunt 
ontspannen achterover, neemt 
een slokje en dan schiet hem wat 
te binnen. 'Dat moet je maar niet 
opschrijven.' 
ja, vertel dat tegen een journalist! 
Beste lezer, het volgenae stukje 
moet u maar niet lezen. 
'Ik was een keer op een vrijdag
middag voor de taxatie van een 
keukenbrand in Kortgene. Daar 
was ik in een kwartiertje klaar en 
had dus de hele middag over. 
Wat nu te doen? In die tijd kende 
ik in elk dorp wel een familie 
waar ik voor postzegels terecht 
kon, en zo ging ik maar eens 
bij één van die bekenden langs. 
Ik zat daar aan de koflRe en zag 
op de schoorsteen een brief uit 
Amerika staan. Vreemd. Ze had
den geen familie of bekenden 
daar en dus vroeg ik waar die 
brief vandaan kwam. Het bleek 
een merkwaardig verhaal. In de 
oorlog' (daar is 'ie weer) 'was 

een Amerikaan in 1944 boven 
Arnhem gedropt en in de lucht 
aangeschoten. Hij werd door 
de ondergrondse opgepikt en 
tot de bevrijding weggestopt. 
Afgevoerd naar het hospitaal in 
Antwerpen en uiteindelijk weer 
teruggekomen in Amerika.' 

Amerikaan helpt Goes 
'Die Amerikaan had de naam 
onthouden van één van die 
ondergrondsen die hem 
verzorgde. Veel later wilde hij 
daarmee in contact komen en 
schreef zomaar domweg een 
brief aan iemand in Nederland, 
omdat volgens hem Nederland 
zo klein was dat iedereen elkaar 
wel kende. Die brief kwam 
uitgerekend hier terecht en 
stond nu op de schoorsteen. Het 
echtpaar sprak geen Engels en 
wist niet wat daarmee te doen.' 
Huisman nam de brief mee en 
schreef naarde man. Om een 
lang verhaal kortte maken, er 
kwam antwoord. De Amerikaan 
reageerde per kerende post en 
vroeg om ansichtkaarten van 
Arnhem, liefst met de Rijn er op, 
om zodoende die periode te kun
nen afsluiten. Huisman stuurde 
ze en vroeg meteen wat zegels 
voor zijn schoolwerk. 'Die vrijer 
in Amerika bleek ansichtkaarten 
te verzamelen. Hij woonde in 
een militair dorp met kantoren, 
winkels, sportzalen en noem 
maar op. En wat deed die rak
ker? Hij ging iedere morgen die 
kantoren af en verzamelde de 
postzegels, weekte ze af en deed 
ze de volgende ochtend in een 
briefje, ledere dag stuurde hij me 
die toe en schreef er dan twee, 
drie woorden bij! Ik stuurde hem 
elke dag een ansichtkaart. Dat 
hebben we achttien jaar volge
houden, elke dag! Toen stokte 
het. Na een paar weken hoorde 
ik van zijn dochters dat hij was 
overleden. Ze schreven dat hun 
pa wel zeven jaar langer had 
geleefd dan verwacht, omdat hij 
elke dag fanatiek in z'n rolstoel 
bij de kantoren postzegels moest 
halen voor de kindertjes in Goes. 
Dat was z'n levensvervulling 
geworden. Zo kreeg ik natuurlijk 
ladingen postzegels uit Amerika.' 

Canadees helpt Goes 
'En ik heb nog wel een aardig 
verhaal, maar dat hoefje niet op 
te schrijven.' Ik ga weer rechtop 
zitten. Heerlijk zo'n man. 'Tuur-
lijk, ik schrijf niet. Daar hebben 
we nu juist de cassetterecorder 
voor meegenomen... 
'Op een gegeven moment kwam 
er in Canada een postzegel uit 
over de Sloedam. Dat is een 
dam waar de Canadese bevrij
ders vanuit Bergen op Zoom 
overheen moesten naar Wal
cheren. Op die dam werden ze 
door de Duitsers beschoten, dat 
is een slachting geweest. Afijn, 
Canada gaf er een postzegel van 
uit en dat leek me wel een leuk 
onderwerp om op de scholen te 

vertellen. Ik schreef aan een van 
m'n beste vrienden in Canada of 
hij een aantal van die zegels kon 
sturen. De man was lid van de 
plaatselijke postzegelvereniging 
en vroeg daar op de eerstko
mende clubavond aan de andere 
members of ze wat van die zegels 
konden inleveren, vanwege de 
man in Goes. Toen stond er een 
oude baas op die daar zelf nog 
gevochten bleekte hebben. Hij 
prikte met zijn stok in de lucht 
en verklaarde dat het absoluut 
nodig was om nog diezelfde 
avond de zegels op te sturen. 
Mooi toch? De eerstvolgende 
keer, ik kwam op de school van 
de gereformeerde gemeente, 
deelde ik die postzegels uit en 
vertelde van de bescnietingen 
op de Sloedam. Het droop van 
bloed en ellende. Ik vroeg de 
kinderen om thuis aan opa en 
oma te vragen of het waar was 
wat ik had verteld. Zo hou je de 
geschiedenis levend. Kwam erde 
maand daarna de reactie: ja, het 
klopte wel, alleen het was nog 
veel erger geweest dan ik had 
gezegd Ik maakte er een verslag 
van en stuurde dat naar mijn 
maat in Canada. Die gaf het door 
aan de oude baas met de stok. 
De man was in tranen en gaf 
meteen al zijn dubbelen af'voor 
de kindertjes in Goes'. 
Zie je wel, de oorlog heeft zeker 
z'n goede kanten gehad. 
'Trouwens, dat doet me denken 
aan wat ik ook eens heb meege
maakt, maar dat moe'j maar niet 
in dat blad zetten.' Oké, dat zul
len we dan deze keer niet doen. 

De mens achter de zegel 
Huisman is niet te stoppen. 
Hij komt nog steeds aan z'n 
dagelijkse hoeveelheid, via 
notariskantoren, incassobureaus 
en andere contacten. Hij doet 
ook veel taxaties, waar hij uitge
breid de tijd voor neemt. 'Het 
leukste is de mens achter de 
postzegel, dat vind ik het meest 
prettige. Je maakt altijd weer wat 
onverwachts mee, je komt bij al
lerlei mensen. Zo was ik laatst... 
- maar schrijf dat maar niet op.' 
Nee, doen we niet. Hoewel, we 
zijn nu toch onder ons, en als u, 
beste lezer, het niet doorvertelt, 
dan blijft het onder ons. Ssst! 
'Ik kwam bij een oud vrouwtje, 
ik kreeg er spontaan tranen van 
in m'n ogen. Zó lelijk was dat 
mens! Een afschuwelijk hoofd 
om te zien en ze kleedde zich als 
een meid van achttien. Maakte 
van haar boezem geen geheim, 
had een kort naveltruitje aan met 
daaronder een grote piercing. 
En nog getrouwd ook, je snapt 
er soms niets van. Kijk, van die 
mensen, daar kan ik zo'n plezier 
om hebben. De mens achter de 
postzegel, dat is het leukst.' We 
beamen het. De mens achter jan 
Huisman, die is ook het leukst. 
Een opa zoals elk kind wenst. En 
een voorbeeldbuurman. Maar: 
niet verder vertellen! 
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NEDERLAND 

Gratis envelop type 2 
Van twee lezers kreeg 
ik informatie over een 
nieuwe Cs-envelop van 
Gratis-post. De envelop 
heeft op de achterzijde 
een advertentie van PRA 
International, een bedrijf 
dat vrijwilligers zoekt 
voor proeven met nieuwe 
geneesmiddelen. 
Opmerkelijk is de aandui
ding in de rechterboven
hoek van de envelop: daar 
staat een stempelafdruk 
met het kroontje van 

Koninklijke TNTPost en 
de tekst TNT Post/Port 
betaald / Port Paye / Pays 
Bas. Die aanduiding was 
tot nu toe alleen gereser
veerd voor partijenpost 
die op een postvestiging 
aangeleverd werd. Als 
dergelijke stukken in 
een brievenbus gevon
den werden, werden ze 
beschouwd als ongefran
keerd en werd er alsnog 
port geheven bij afzender 
of geadresseerde. Dat is 
bij deze gratis envelop 
niet de bedoeling, maar 
welke TNT-medewerker 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
De Grand Pnx-wedstrijd 
'Recoleta-Tigre' is vorig 
jaar voor de honderdste 
keer verreden. Daarom 
gaf Argentinië op 15 
december 2006 een 
briefkaart uit met als 
zegelbeeld ($ 0.75) een 
foto van de winnaar van 
de eerste race. Op de lin
kerzijde onder meer een 
afbeelding van de trofee. 

Canada 
U dacht misschien - net 
als ik - dat de artiesten 
Paul Anka, Gordon Light-
foot, Joni Mitchell en 
Anne Murray uit de Ver
enigde Staten afkomstig 
zijn. Dat blijkt niet het 
geval te zijn: alle vier zijn 
het Canadezen en daarom 
heeft Canada Post op 29 
juni 2007 een serie brief
kaarten uitgebracht met 
hun portretten (zie hier
naast). Zoals gebruikelijk 
bij moderne Canadese 
postwaardestukken wordt 
geen waarde vermeld, wel 
'Port betaald'. De kaarten 
kosten $ 1.69 per stuk 
en kunnen uit Canada 
verstuurd worden naar 
alle bestemmingen ter 
wereld. 

Denemarken 
Een nieuw product van de 
Deense posterijen is het 
Art Pack. Dit is een mapje 
met twee postzegels uit 
de serie 'Kunst' van 6 juni 
2007 en twee uitscheur-
bare brieflcaarten met 
diezelfde ontwerpen als 
zegelbeeld [i]. Het mapje 
kost 35 Deense kronen. 
Bij toekomstige uitgiften 
in de reeks 'Kunst' zal 
voorlopig elk jaar één Art 

Pack uitgebracht worden; 
men kan zich erop abon
neren. 

Duitsland 
Twee nieuwe gelegen-
heidsuitgaven: 
- een Plusbrief C6 met 
zegelbeeld 55 eurocent 
Nationalpark Unteres Odertal 
ter gelegenheid van 850 
jaar Mark Brandenburg 
(14 juni 2007) [2]; 
- idem met zegelbeeld 
55+25 eurocent zeilschip 
'Groothertogin Elisa
beth', ter gelegenheid van 
125 jaar Kielcr Woche (14 
juni 2007) [3] . 

Uit de veelheid van 
mailings met gedrukte 
zegelbeelden noem 
ik alleen een mailing 
van Postphilatelie met 
zegelbeeld 55 eurocent 
'150 jaar Saarland' naast 
90 eurocent 'Narcis' met 
stempel Deutsche Post 
Philatelie WEIDEN LD, OPF 
15.-1.07-18. 

Hongarije 
Op 4 mei 2007 ver
scheen een briefkaart ter 
gelegenheid het 225-jarig 
bestaan van de Bedrijfs
economische Universiteit 
van Boedapest. Op de 
beeldzijde van de kaart 
is het portaal van het 
universiteitsgebouw afge
beeld, in het zegelbeeld 
(62 forint) ziet men het 
complete gebouw, dat 
stamt uit 1909. De kaart 
was verkrijgbaar met een 
speciaal eerstedagstempel 
[4,5]-

India 
De veilingsite eBay is voor 
verzamelaars vaak een 
goede bron voor aanwin
sten. Zo kocht ik bij een 

Indiase handelaar voor 
betrekkelijk weinig geld 
een aantal ongebruikte 
Meghdoot-briefkaarten 
van de laatste jaren. Deze 
briefkaarten worden 
tegen een gereduceerd 
tarief verkocht, omdat ze 
op de voorzijde adverten
ties bevatten. Ik toon er 
hier twee: een kaart uit 
2005 met informatie over 
consumentenrechten [6] 
en een kaart uit 2006 die 
wijst op de Indiase uitzen
dingen van de BBC [7]. 

Italië 
Ter gelegenheid van de 
postzegeltentoonstelling 
Alpeadna 2007, die op i, 2 
en 3 juni 2007 in Caorle 
werd gehouden, is een 
briefkaart uitgebracht van 
60 eurocent (tarief bin
nenland). Het zegelbeeld 
toont een gezicht op de 
stad en verder zijn op de 
kaart de expositieshal en 
het embleem van de ten
toonstelling te zien [8]. 

Roemenië 
Emil Racovita (1868-
1947) was een Roemeense 
bioloog en botanicus, die 
onder meer deelnam aan 
de Zuidpoolexpeditie van 
de Bellica (1897-1899). 
Hij deed veel onderzoek 
in grotten en wordt 
beschouwd als een van de 
grondleggers van de bio-
speleologie. In 1905 ont
dekte hij op Mallorca een 
nieuw type kreeftje. Ter 
herinnering daaraan werd 
dit jaar een geïllustreerde 
envelop uitgebracht met 
in het zegelbeeld (50 
bani) een portret van de 
geleerde en op de linker
zijde afbeeldingen van 
een microscoop en van 
het kreeftje [9]. 



Tsjechië 
Er is weer een nieuwe 
briefkaart uitgegeven 
spciaal voor gelegen-
heidsbijdrukken. Het 
is een kaart met het 
zegelbeeld 'ii kronen' 
paars [lo], geschikt voor 
verzending naar binnen-
en buitenland. De kaart 
wordt sinds 21 februari 
2007 verkocht en kost 12 
kronen. 

De nationale Tsjechische 
postzegeltentoonstelling 
vond dit jaar plaats van 19 
tot en met 22 april in Hra-
dec Kralové. De briefkaart 
die voor deze gelegen
heid uitgegeven werd, 
heeft een zegelbeeld van 
7.50 kr. met postzegels, 
pincet, loep en de tekst 
'Filatelie'. Links op de 
kaart staat een foto van 
het congresgebouw 
waar de tentoonstelling 
gehouden werd. 

Twee briefkaarten uit 
april 2007 verwijzen al 
naar de internationale 
tentoonstelling van vol
gend jaar, Praga 2008. De 
ene kaart toont het Indus
triepaleis (waar het evene
ment zal plaatsvinden), 
de andere is gewijd aan 
het Postmuseum [11]. 

Beide kaarten hebben een 
speciaal zegelbeeld van 
7.50 kr. met het silhouet 
van de Praagse Burcht. Bij 
de ene kaart is het zegel
beeld rood, bij de andere 
blauw. 

Op 30 mei 2007 werd een 
briefkaart uitgebracht ter 
gelegenheid van 400 jaar 
stadsrechten voor Zdar 
nad Sazavou. De oor
sprong van deze stad is 
een cisterciënzer klooster, 
dat al gesticht werd in 
1251. Het zegelbeeld van 
de briefkaart (7.50 k.) 
toont het stadswapen 
en op de linkerzijde ziet 
men een gezicht op de 
stad [12]. Net als bij alle 
andere kaarten staat naast 
het zegelbeeld het embl
eem van de Tsjechische 
post, met daaronder een 
hologram bij wijze van 
kopieerbeveiliging. 

Verenigde Staten 
Een aanvulling op de 
melding van de Staruiars-
enveloppen uit mei: de 
drie enveloppen zijn elk 
voorzien van het zegel
beeld $ 16.25 Helicopter 
Manne One [13].De oplage 
van de enveloppen be
draagt 421.200 stoks, wat 
me niet veel lijkt. 

UUCHIPOST- SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER, POSTBUS 157 
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Zoals u weet zijn we de 
laatste nummers bezig 
met het zo compleet 
mogelijk weergeven van 
recente Lufthansa-vluch-
ten. In telegramstijl de 
volgende vluchten uit het 
jaar 2006: 

02-02: Olympische 
Winterspelen Turijn, 
Reykjavik-Turijn. 
03-02: Idem, IVlontreal-
Turijn. 
05-02: Idem, Frankfurt-
Turijn. 
27-02: Eerste vlucht 
Frankfurt-Bahrain (B747-
200C). 
23-03: München-Berlijn 
(B737-300). 
24-03: Berlijn-München 
(B737-300)-
10-05: De naam van een 
toestel van het type A3 20 
werd overgedragen aan 
een B747-400; de post die 
dit herdacht ging echter 
van Dresden naar Stutt
gart met een A319 [i]. 
13-05: De doop van een 
toestel van het type CRJ-

700 leverde een vlucht-
envelop van Lufthansa 
CityLinerop [2]. 
19-05: Voetbalvlucht 
Ghana-Duitsland.* 
08-06: Voetbalvlucht 
Zwitserland-Duitsland 
(met post uit Liechten
stein).* 
09-06: Voetbalvlucht 
Japan-Duitsland [3].* 
12-11: Herdenkingskaart 
eerste landing A-380 op 
Duitse bodem [4]. 
14-11: Düsseldorf-Frank-
furt-Beijing (B747-400). 
op 14-11-2006. 
01-12: Frankfurt-Kolkate, 
India (A340-300). 
12-12: Opening Weih-
nachtssaison, München-
Hamburg (B737-300) [5]. 
21-12: Hamburg-Inns
bruck (B737-300). 

*: exacte vluchtgegevens 
ontbreken nog i i | 

Volgende keer iets over 
een gecompliceerde 
vlucht, met vier envelop
pen als resultaat. 

mailto:VLIEGDEK@WANADOO.NL


Boven i Een zegel met 
het aan het eind van de 
jaren zestig als gedateerd 
beschouwde Wilding-
portret 

Rechts 2 De door 
Arnold Machin 

vervaardigde beeldenaar, 
hier afgedrukt op een 

prentbnejkaart van het 
National Postal Museum 

in Londen 

3 Twee voorbeelden van de pence- en shilling-
waarden van de 'pre-decimale' Machins 

4 Het sierlijke (links) en het strakke pondteken (rechts) op de 
hoge Machin-waarden m plaatdruk 

Unks 10 Van links 
naar rechts het 'oude' 
Machin-kopje van de 
Hamson-aruk, het 
kopje van Enschedé en 
het 'nieuwe' Hamson-
kopje 

Links 9 Dit velletje 
werd uitgegeven 
ter ere van de ont
wikkeling van het 
kleurenpalet van 

Jeffery Matthews, 
met acht zegels in 
kleuren die uit dat 
palet afliomstig 
zijn 

Unks 71 De hoge 
waarden m klem 
formaat, in plaatdruk 
en m rasterdiepdruk 

DE EMISSIE-MACHIN 
VOOR BEGINNERS 

Officieel Brits Icoon viert veertigste verjaardag 

in deze bijdrage wil ik proberen 
te laten zien dat u een heel erg 
leuke Machin-verzameling kunt 
opbouwen, die interessanter is 
dan een collectie van alle waar
den van Yi p. tot / 5 op een rijtje 
en waarvoor u toch alleen maar 
een loep nodig hebt! Ik wil dat 
doen door de serie op te delen in 
een aantal groepen die redelijk 
behapbaar zijn, goed van elkaar 
te onderscheiden zijn en een 
mooi beeld geven van veertig 
jaar Machins! 
Het verhaal begint in 1967. Op 6 
juni van dat jaar verschenen de 
eerste Machin-zegels. De serie 
verving de niet meer zo geliefde 
Wilding-zegels, met hun drukke 
ontwerp en het verouderde 
fotografische portret [i]. 
De nieuwe zegel was in vergelij
king daarmee een oase van rust, 
met alleen maareen in basreliëf 
uitgevoerd portret van koningin 
Elizabeth en een waardecijfer [2]. 
De eerste groep zegels zijn de 
pre-decimale zegels in raster
diepdruk [3]. Ten tijde van de 

D O O R A R J A N K E P P E L , D U N D R E N N A N ( S C H O T L A N D ) 

Dit jaar wordt in Groot-Brittonnië liet veertigjarig bestaan 

van de Machin-zegel gevierd. Een mooi moment om eens 

te kijlcen lioe u liet verzamelen van deze zegels aan kunt 

pakken. En dat valt niet mee, als u nog beginnen moet. 

Een standaardverzameling van alleen al alle verschillende 

waarden en kleuren levert al meer dan vierhonderd 

zegels op! Maar Arjan Keppel helpt u op weg. 

introductievan hettype-Machin 
had Croot-Brittannië het deci
male stelsel namelijk nog niet 
aanvaard. De zegels zijn gemak
kelijk te herkennen, omdat de 
muntsoort penny met een d. (van 
denary, denarius) wordt aangege
ven en bij de shillingwaarden een 
schuine streep wordt gebruikt. 
Het is een niet al te grote groep 
die toch leuk is, omdat er zegels 
in vellen, rollen en boekjes zijn te 
verzamelen. 
De hoge pre-decimale waarden 
uit de Machin-reeks vormen een 

aparte groep, want ze hebben 
een groter formaat en zijn ge
drukt in plaatdruk. Er zijn maar 
vier waarden, maar let wel op dat 
u de goede /i-zegel in uw col
lectie onderbrengt: die met het 
sierlijke pondteken. De zegel met 
het strakkere pondteken behoort 
bij de decimale groep [4]. 

Op 15 februari 1971 stapte Croot-
Brittannië over op het decimale 
systeem en dat leidde tot een 
hele reeks nieuwe zegels [5]. 
Vanaf dat moment werden de 

pencewaarden met een p. aange
duid. De eerste groep decimale 
zegels loopt tot 1983 en omvat 
een groot aantal waarden, omdat 
er in die tijd sprake was van 
flinke inflatie. 

Ook nu zijn de hoge waarden 
(wederom vier in getal) weer in 
een groter formaat gedrukt en 
in plaatdruk vervaardigd. Hier 
hoort dus het eerder vermeide, 
strakkere pondteken bij. 
Vanaf 1977 werd er een nieuw 
soort hoge waarden uitgegeven, 
in rasterdiepdruk, dus meer 
gelijkend op de lage waarden, 
alleen in een groter, meer lang
werpig formaat [6]. 

Omdat de serie met zoveel nieu
we waarden was uitgebreid en 
er inmiddels verschillende typen 
in gebruik waren (een licht kopje 
tegen een achtergrond die van 
licnt naar donker verloopt, een 
donker kopje tegen een lichte 
achtergrond en een licht kopje 
tegen een donkere achtergrond. 



7 De dne soorten Machin-zegels een licht kopje tegen de achtergrond mn 
een zogenoemde veriooptint, een donker kopje tegen een lichte achtergrond 

en een licht kopje tegen een donkere achtergrond. 

8 Voorheelden van zegels met het oude (links) 
en het nieuwe lettertype (rechts) 

6 Een van de hoge waarden 
in rasterdiepdruk, uitgegeven 

vanaf ig// 

Boven Tj. De Machins 
wisten op een zeker mo

ment zeijs de grenzen 
van het Verenigd 

Koninkrijk te overschnj-
den, hier een Machin-

zegel uit Hongkong 

12 Regionale Machins, respectievelijk met de 
triskelion van het Eiland Man, de hand van Ulster 

(Noord-lerland), de leeuw van Schotland en de 
draak van Wales. 
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Links en hieronder 14 
Op sjuni 2007 gaf Royal 
Mail een souvenirvelletje 
en een prestigeboekje 
uit om de veertigste ver
jaardag van de Machin-
zegels te vieren 

zie [7]), besloot Royal Mail dat 
het tijd werd de serie een beetje 
op te schonen. Twee ontwikke
lingen waren daarbij van groot 
belang. 
De eerste ontwikkeling was 
de invoering van een nieuw 
lettertype, in 1983. Het tot dan 
gebruikte, vrij grote lettertype le
verde problemen op bij waarden 
als ^<jA p. en dus werd post
zegelontwerper jefFery Matthews 
ingeschakeld om een nieuwe, 
compactere letter te ontwik
kelen [8]. Het nieuwe lettertype 
werd in 1983 voor het eerst toe
gepast en het wordt ook nu nog 
gebruikt. De meeste cijfers zijn 
gemakkelijk te herkennen, maar 
mocht u toch twijfelen, houd dan 
de meer recente zegels met el
liptische perforatie als referentie 
aan: deze zijn allemaal met het 
lettertype van jeffery Matthews 
uitgevoerd. 
De tweede ontwikkeling was het 
afschaffen van alle subtypen en 
het creëren van een standaard
zegel: het lichte kopje tegen 
een donkere achtergrond, zoals 
Arnold Machin het ooit bedoeld 
had. Ook hiervoor schakelde 
Royal Mail de graficus jeffery 
Matthews in; hij stelde een kleu
renpalet samen van dertig kleu
ren [9]. In 1999 werden daar nog 
drie kfeuren aan toegevoegd. Dat 
op die manier gecomponeerde 
palet wordt nog steeds gebruikt, 
dus ook daarvoor geldt weer: 
kijk naar de huidige zegels met 
elliptische perforatie en zoek dan 
de 33 kleuren op. Opmerking: 

de eersteklaszegels in zwart en 
goud en de tweedeklaszegels in 
lichtblauw zijn uitgiften waarbij 
geen gebruik werd gemaakt van 
het palet, dus die mag u niet 
meetellen! 

Vanaf 1993 wordt het interessant, 
dat wil zeggen: als u een verza
meling Nederlandse Machins 
wilt opzetten. In het genoemde 
jaar verwierf joh. Enschedé in 
Haarlem een contract om de 
zegels te drukken; de bewuste 
overeenkomst liep tot in 1997. 
Enschedé was ook de drukkerij 
die met de elliptische perforaties 
begon. Het kopje van Enschedé 
is bijzonder verfijnd en gemak-
keliJK te herkennen als u eenmaal 
een geoefend oog hebt. Bekijk 
de volgende waarden, die alleen 
door Enschedé gedrukt zijn, 
maar eens goed: 29 p. grijs, 36 p. 
blauw en 38 p. rood. 

In 1997 nam Harrison het con
tract weer over, wat een nieuw 
kopje tot gevolg had. Of eigenlijk 
was het geen nieuw kopje, maar 
het oude dat nu met behulp van 
de computer werd gegraveerd 
en derhalve veel scherper uitviel, 
met meer details. Het was het 
kopje dat ook nu nog wordt 
gebruikt, al worden de zegels 
tegenwoordig door De La Rue 
gedrukt. De drie verschillende 
typen kopjes vindt u op afbeel
ding [loj. 
Zegels zoals die van 40 p. 
grijsblauw en 42 p. groen zijn 
uitsluitend met het 'nieuwe 

kopje' uitgevoerd en die kunt u 
dus prima als vergelijkingsmate
riaal gebruiken. 

Een laatste grote ontwikkeling 
was de herintroductie van de 
hoge waarden. De serie uit 1977 
werd in de jaren '80 vervangen 
door hoge waarden in een 
ander ontwerp, maar in 1999 
werden de hoge waarden weer 
in hettype-Machin uitgevoerd. 
De zegels werden ook weer in 
plaatdruk uitgegeven (gegra
veerd door niemand anders dan 
Czeslaw Slania), maar waren nu 
van het gewone, kleine formaat. 
In 2003 werden de zegels weer 
in rasterdiepdruk uitgevoerd 
(met gebruikmaking van glim
mende iriodin-inkt); ze zijn 
inmiddels uitsluitend nog maar 
via de filatelistische verkoop te 
verkrijgen [n]. 

Zijn we er dan? Welnee, er is 
nog veel meer! Want er zijn 
ook Machin-zegels uitgegeven 
in de 'regio's': het Eiland Man, 
Noord-lerland, Schotland en 
Wales [12]. En als we die gehad 
hebben, kunnen we nog naar 
het buitenland! Machin-zegels 
zijn overdrukt voor gebruik in 
Somaliland. Toen in de jaren '90 
de post van Somaliland werd 
gereorganiseerd, wilde men een 
aantal Britse zegels met opdruk 
gaan gebruiken. Dit plan werd 
niet uitgevoerd uit angst voor on
begrip uit de Islamitische wereld. 
Er werden alsnog speciale zegels 
ontworpen en gedrukt door Har

rison. Deze waren echter niet op 
tijd klaar en omdat er dringend 
nieuwe zegels nodig waren, 
moest men toch gebruik maken 
van al geproduceerde Britse 
Machin-zegels met opdruk. 
Na een paar dagen werden ze 
alweer uit de roulatie genomen, 
omdat de reacties inderdaad vrij 
negatief waren. Gebruikte zegels 
zijn amper te vinden. 

Het Machin-kopje is verder ge
bruikt op zegels van Gibraltar en 
Hongkong [13]. Vooral de serie 
uit Hongkong is erg leuk, omdat 
die zegels verkrijgbaar zijn in 
vellen, velletjes, boekjes en als 
rolzegels. 

En als u dit allemaal bij elkaar 
aan het brengen bent, zult u 
merken dat er zegels zijn die in ^ 
geen van deze hoofdgroepen = 
passen. Maar tegen die tijd ^ 
bent u vast al zó verknocht aan = 
de serie, dat u vanzelf verder ^ 
op onderzoek gaat, literatuur S 
raadpleegt en nieuwe zegels ^ 
verzamelt. En als dat eenmaal ^ 
het geval is, dan bent u dus voor ^ 
de rest van uw leven onder de -
pannen. Geen wonder dat Royal ^ 
Mail de jubilerende Machins op " 
5 juni jl. nog eens in het zonnetje -
zette [14]! J l _ 

Bronvermelding: ^ f | 
The Complete Deegam Machin 
Handbook (Volume n & Volume 
2) door D.G.A. Myall. ISBN-
nummers: o 95210471 7 (deel 1) 
en o 9251047 2 5 (deel 2). 
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Op de Bondspagina's m dit 
nummer w/ordt aandacht 
geschonken aan de vraag of 
prentbnefkaarten al dan met ver-
zamelwaardigzijn Daarop wordt 
als antwoord 'ja' gegeven Daar
bij IS een grove indeling gemaakt 
m 'traditionele' en 'thematische' 
kaarten, zoals dat in de filatelie 
zou worden gedaan Maar hoe 
zijn dan de raakvlakken met de 
filatelie te omschrijven' 
Allereerst de maximumkaart, de 
kaart waarop een postzegel op 
de beeldzijde is geplakt en van 
een stempelafdruk is voorzien 
De gebruikte prentbriefkaart 
moest al bestaan voordat de 
postzegel verscheen Regelmatig 
wordt u m Filatelie op de hoogte 
gehouden van ontwikkelingen 
in de maximafilie, de wereld van 
de verzamelaars van maximum-
kaarten Bij het voorbeeld op de 
pagina hiernaast, met de afbeel
ding van de troonopvolgster van 
het groothertogdom Luxemburg, 
Maria Teresa, gaat het duidelijk 
om een kaart, die met bestond 
voordat de postzegel werd uit
gegeven De kaart werd in 1988 
vervaardigd door de drukker van 
de postzegel (Courvoisier S A) 
in opdracht van de Foyer de la 
Philatelie, Luxembourg h] Hoe 
het dan wel juist is ' U leest het 
in Filatelie of op de website van 
de NBFV 

Dan de verzamelaars van 
afdrukken van poststempels 
Zi) geven heel vaak de voorkeur 
aan prentbnefkaarten omdat 
de afdrukken van de stempels 
meestal zo duidelijk zijn Maar 
dat ze daarbij een relatie leggen 
tussen de beeldzyde van dekaart 
en het stempel of de postze
gel en het stempel, dat komt 
met zo vaak voor Toch zijn er 
voorbeelden te noemen waarbij 
het gebruik van de beeldzijde 
van de kaart nuttig kan zijn Het 
Vredespaleis in 's-Cravenhage 
werd gebouwd tussen 1907 en 
1913 in neorenaissance stijl, het 
lijkt wel wat op het zeventiende-
eeuwse stadhuis van de Franse 
havenstad Calais Pas in 1922 
werd een postkantoor gevestigd 
in het paleis, waarvooreen apart 
poststempel werd vervaardigd 
[2] Maareen prentbnefkaartwas 
al wèl beschikbaar, waarschijnlijk 
in 1913 vervaardigd naar een foto 
[3] De kaart werd verzonden 

De verzamelwereld is volop in beweging - maar behoren 

prentbriefkoarten tot het gebied waarmee een serieuze 

verzamelaar zich bezighoudt? Op die vraag geeft Cees 

Janssen hieronder (en hierboven) een duidelijk antwoord. 

en de postzegel werd gestem
peld met hetlangebalkstempel 
Scheveningen-Kurhaus 3 op 18 
augustus 1916 [4] Had de ver
zender van de kaart wellicht een 
hotelkamer in het Kurhaus' 
In 1951 verscheen het eerste deel 
van een serie postzegels speciaal 
voor de correspondentie van de 
leden van het Cour Internationale 
de justice, het Internationaal 
Gerechtshof Als afbeelding werd 
een foto van het Vredespaleis ge
bruikt, net zoals die op de kaart 
[5] Pas in 1922 zou de ideale 
maximumkaart kunnen worden 
vervaardigd prentbriefkaart, met 
postzegel Cour Internationale de 

justice en afdruk van het stempel 
's-Cravenhage-Vredespaleis^ Maar 
een verzamelaar van prent
bnefkaarten zoals die hier zijn 
afgebeeld, zou al heel gelukkig 
zijn met deze kaart voor zijn 
verzameling 'beroemde bouw
werken' of ander thema waann 
het Vredespaleis past 
Bestaan er nog meer raakvlakken 
tussen de beeldzijde van een 
prentbriefkaart en de filatelie? Als 
we eens goed in onze schoenen
doos zoeKen dan valt er best wat 
te vinden Wattedenken van de 
prentbriefkaart met een afbeel
ding van 'de nieuwe mailboot 
Prinses Juliana van de Maat
schappij Zeeland' [6] ' Het lijkt 
wel een kaart met een rouwrand, 
maar de adreszijde laat ons een 
heel verhaal zien Een militair, 
aan boord van Hr Ms Zeeland 
(een pantserdekschip, gebouwd 
in 1898) zond op n november 
1914 de kaart naar een adres 
in Amsterdam Vanwege de 
mobilisatie behoefde hij de kaart 
met te frankeren Waarschijnlijk 
heeft hij de kaart snel op zijn 
bestemming proberen te knjgen, 
want de kaart werd gestempeld 
met het traject blokstempel 
Vlissingen-Breda nummer VI [7] 
HIJ kon natuurlijk met in de 
toekomst, kijken maar de Prinses 
Juliana, gebouwd in 1909, liep 
in het voorjaar van 1916 op een 
zeemijn en ging verloren. Rouw-

rand? Ook met deze kaart zou 
een verzamelaar van prentbnef
kaarten gelukkig zijn voor zijn 
collectie schepen 
Voor verzamelaars van prent
bnefkaarten IS het van belang 
om met behulp van de afdruKken 
van de poststempels een kaart 
te kunnen dateren Want op de 
adreszijde van de prentbriefkaart 
ontbreken heel vaak gegevens 
om de kaart m een bepaald jaar 
te plaatsen Bijvoorbeeld de kaart 
met een afbeelding van de viiver 
met fontein m Park Sonsbeek in 
Arnhem De aanleg van het park 
in de Engelse landschapsstijl be
gon m 1821, toen het eigendom 
werd van Hendnk Jacob Carel 
Jan baron van Heeckeren van 
Enghuizen De vorige eigenaar 
was daarmee begonnen, maar 
moest het landgoed verkopen 
Wegens geldproblemen werd het 
park verkocht aan de gemeente 
Arnhem, die het deels volbouw
de met huizen In 1899 bleef 
dit lot echter het huidige park 
Sonsbeek bespaard 
Op de prentbriefkaart van 1909 
IS de Grote Vijver met fontein 
afgebeeld [8] De foto is genomen 
in de richting van het bruggetje 
waar de Sint Jansbeek eindigt 
Dat de kaart uit 1909 of eerder 
stamt bewijst het poststempel 
De kaart werd door de afzender 
gepost in Eiburg op 23 augus
tus 1909 [9] De kaart ging 
verder per trein (over het traject 
Zwolle-Zutphen) naar Den 
Haag, waar hij op 24 augustus 
1909 aankwam Had de op zijn 
kop geplakte postzegel nog een 
betekenis' 

De tweede kaart met een afbeel
ding van Park Sonsbeek is van 
één jaar later Ook hier zien we 
een foto van de Grote Vijver met 
fontein, maar nu met uitzicht op 
de Witte Villa, het hotel Sonsbeek, 
dat in 1877 werd gebouwd Het 
IS net alsof de twee torenspitsen 
rechts naast de bomenpartij 
er later ingetekend zijn [lo]. 
De postzegel op de kaart werd 
gestempeld met het groot-

rondstempel Arnhem 2, op 18 
september! 910 fn] Dit stempel 
werd gebruikt in net nieuwe 
(in 1906 geopende) bijkantoor 
Oude Stationsstraat Voor een 
verzamelaar van prentbnefkaar
ten IS het van belang over derge
lijke kaarten te kunnen beschik
ken bij de beschrijving van de 
geschiedenis van dit belangnjke 
stadspark Zou hij of zij kunnen 
uitvinden of de torenspitsen daar 
wel of met behoren te staan' 
Als laatste van de vele, vele voor
beelden nog een schip Weer 
een prentbnefkaart uit 1909 of 
eerder, met een afbeelding van 
het stoomschip Sie^ried [12] De 
afbeelding is prachtig ingekleurd 
[13] Het raderstoomschip werd 
gebouwd m 1880, op de werf van 
L Smit en Zonen in Kinderdijk, 
in opdracht van rederij Maas en 
Rijn Het schip was bijna 75 me
ter lang en 14 meter breed Het 
werd in 1886 verkocht aan de 
Nederlandsche Stoomboot Reede-
rij m Rotterdam (1822-1912) Het 
schip heeft vele malen de Rijn 
bevaren tussen Rotterdam en 
Mannheim In 1918 werd het in
grijpend verbouwd, m 1931 kreeg 
het een nieuwe bestemming als 
drijvend restaurant Ook hier is 
dus de datenng van de kaart van 
belang voor de prentbnefkaar-
tenverzamelaar Vóór of na de 
verbouwing van 1918' De afdruk 
van het poststempel bij aan
komst in 's-Gravenhage bewijst 
het [14 en 15] 

Uit deze voorbeelden is wel dui
delijk dat de verzamelaars van 
afdrukken van poststempels en 
de verzamelaars van prentbrief 
kaarten vaak op één lijn zitten, 
maar dat hun uitgangspunten 
verschillend zijn 
Klik ook eens in uw doos of 
album met prentbnefkaarten 
Bekijk de beeldzijde van de 
kaarten en probeer een stukje 
geschiedenis te achterhalen. 
Zowel de prentbnefkaartenver-
zamelaar als de verzamelaar 
van stempelafdrukken hebben 
heel veel aan dezelfde kaart' 
Zoek elkaar eens op tijdens 
tentoonstellingen en kijk eens in 
de bakken van postzegelhande
laren En let dat dan nu eens met 
op de adreszijde met zijn postale 
kenmerken, maar kijk ook eens 
naar 'het plaatje' Ik wens u veel 
genoegen' 
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EEN MILITAIRE BRIEF VAN 
BALAPOELANG NAAR SEMARANG 

Geadresseerde overlegde malaria op het nippertje 
D O O R G . A . H A M S T R A , Z U I D H O R N 
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Veel poststukken gaan anoniem 
door het leven: hun inhoud is 
verdwenen en alleen de envelop 
overgebleven. Bij de militaire 
brief hiernaast ligt dat anders: 
de inhoud is nog leesbaar en dat 
maakt hem tot een interessant 
tijdsdocument. Het betrefteen 
luchtpostbrief die bestemd was 
voor de soldaat Tj. de Jong van 
het B403 B-l 4de peloton en die 
geschreven werd door de soldaat 
S. Leijendekkervan de 4.4.9. R.I.V. 
brigade. Leijendekker zond de 
brief van Balapoelang naar het 
sorteerkantoor Poerwokerto. 
Opmerkelijk is dat de soldaat 
Leijendekker zijn brief m een 
gewone brievenbus postte. De 
normale procedure was namelijk 
dat de facteur van de compagnie 
de brieven van de manschappen 
meenam, maar ja: die man kwam 
natuurlijk niet iedere dag langs. 
De brief werd ontwaard met het 
stempel Balapoelang (4 april 
1949), dat op een militaire brief 
niet zo heel vaak voorkomt. 
De jong lag eerst in Tjilatap 
en ging vandar naar Slawi. 
In Balapoelang wist men dat 
403 B-l verhuisd was naar Slawi; 
men zond de bnef rechtstreeks 
daarheen. De volgende dag, 5 april, 
kwam de brief daar al aan (zie het 
stempel Slawi op de bnef). Maar 
op 5 april was De jong daar niet 
meer. hij was ziek afgevoerd naar 
Semarang. 

De briefis toen verstuurd naar 
het oude adres: sorteerkantoor 
Poerwokerto; hij kwam daar op 11 
april aan (zie het violette stempel 
18). Het bataljon was vanaf Slawi 
vertrokken naar Pekalongan. In 
Poerwokerto stuurde men de brief 
daarom daar naartoe. Maar daar 
was De jong met, waarop de brief 
naar het Elizabeth-hospitaal in 
Semarang werd gezonden (zie het 
stempel van 20-4). 
In zijn bnef schrijft Leijendekker: 
'k hoop ook dat jullie er nog steeds 
goed door zijn gerold. Dat was 
aanvankelijk wel het geval, maar 
later niet, want er sneuvelden 
bij het B403 B-l uiteindelijk 21 
manschappen, terwijl er 72 
gewond raakten. Soldaat De Jong 
overleefde het echter wel, al was 
het op het nippertje. Hij kreeg 
Malaria tropica, de gevaarlijkste 
vorm van malaria. Hij wist die 
ziekte echter te trotseren en 
voegde zich zelfs weer bij zijn 
peloton. Hij leeft trouwens nog 
steeds en woont nu met zijn vrouw 
in Groningen. 

^^*-

^ Boven de opengevouwen 
militaire bnef met onder andere 
het tekstfragment "'k hoop ook 
dat jullie er nog steeds goed door 
zijn gerold". 

\ Links de adreszijde van de mili
taire brief, die de sporen draagt 
van een ingewikkelde postale reis 



OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H.VIeeming) 
Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053 - 433 55 00 Fax 053 - 434 10 94 
Email: h.vieemingcsopv-stamps.com 
www.opv-stamps.com 

VEILING 194:7/8 september in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 

Buitenland: aanbod van betere zegels en series van veel Europese landen. 

Overzeese gebieden van Nederland: zegels en poststukken van alle gebieden met uitgebreid 
Ned. Indië. 
Ca. 50 kavels PROEVEN en SPECIMEN. 

Internering 1 ̂  Wereldoorlog: het volgende deel van een enorme studieverzameling. 

Nederland: 
Uitgebreid poststukken, met EO vanaf ca. 1550, gefrankeerde poststukken met bijzondere tarieven 
en bestemmingen en postwaardestukken. 

Zegels: emissies 1852 t/m automaatboekjes. Ca. 1250 kavels. 
Ca. 150 kavels PROEVEN en SPECIMEN. 

Collecties en partijen: 
Aanbod van grote en kleine collecties, Nederland een ruim aanbod, aanbod veel Europese landen, 
Australië enz. 

INTERESSE? 
Vraag dan onze (nog steeds gratis!!) catalogus eens aan, een telefoontje, fax, email of 
brief(kaart) is voldoende! 

Vanaf ca. 1 augustus staat de tekst van deze catalogus op onze website. 

EXTRA KIJKGELEGENHEID in DEN HAAG: Zie MUSEUMPAGINA in dit blad! 
Museum voor Communicatie(vroegere Postmuseum), 

Zeestraat 82: zaterdag 1 september van 11.00-16.00 uur 
(op vertoon veilingcatalogus tevens gratis toegang tot museum!) 

Tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 

Volgende veiling: 16/17 november a.s. Inzendingen welkom! 

DE O.P.V., AL 37 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!!! 
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Bouen de tmcc machinestempeluersies, onder het complete circusstempel 

BUITENUNDSE BLADEN 

Circus en dierentuin exit? 
De overlevingskansen van 
het circus zijn momenteel 
een actueel onderwerp. 
De weerstand tegen het 
temmen van wilde dieren, 
dan wel het houden van 
dieren in gevangenschap 
- dus ook in dierentuinen 
- neemt in veel landen 
toe. Vernon N. Kisling 
vestigt in dit verband 
nog eens de aandacht 
op de poststempels van 
Hagenbeck (Hakenbeck 
cancels, commemorating a 
ujildlife legacy in Post-War 
Germany in American 
Philatelist, nummer 
3-2007). De circuspoot 
van Hagenbeck bestaat al 
meer dan honderdvijftig 
jaar. In 1848 besloot Carl 
Hagenbeck Sr. enkele 
zeehonden te houden, die 
bij toeval waren beland 
in vissersnetten. Zijn 
kinderen en kleinkm-
deren zouden hem, tot 
op de dag van vandaag, 
volgen in zijn passie voor 
dieren. Van het een kwam 
het ander. Behalve een 
circus werd op 7 mei 1907 

^ ook een Tierpark geopend 
= in Stellingen (Hamburg). 
^ Dat feit vond allerwegen 
;;; navolgmg. De dierentuin 
= nam ook elders geleide-
= lijk de plaats in van de zo-
^ genaamde menagerieën. 
Z Bij het honderdjarig be-
= staan in 1948 verzocht de 
— stad-senaat van Hamburg 
i dit feit te vieren door 
2 middel van een uitgifte 
^ van een serie postzegels, 
~ j die beiden activiteiten 
MQ zou uitbeelden. Een serie 

van vijf postzegels werd 
gedrukt, maar de uitgifte 
ervan werd geweigerd 
door de geallieerde bezet
tingsautoriteiten. Zij (en 

dan met name de Britten) 
gaven de voorkeur aan 
langlopende uitgiften. 
Daarop besloot de post 
tot het in gebruik nemen 
van twee herinnerings
stempels: eentje voor het 
honderdjarig bestaan van 
het circus en de andere 
ter gelegenheid van de 
tentoonstelling in het 
Tierpark. Het eerstge
noemde stempel (circus) 
mocht alleen in Hamburg 
worden gebruikt, het 
tweede (tentoonstelling) 
in Hamburg, Kiel en Lü
beck. Met name dit laatste 
leverde heel interessante 
verschillen op, die door 
Kisling worden opge
somd en getoond. In 1994 
werden twee postzegels 
uitgegeven ter gelegen
heid van de honderdvijf-
tigste geboortedag van 
Carl Hagenbeck. 
Het circus was al bekend 
bij de oude Romeinen. 
Het oudste was Circus 
Maximus (600 x 130 m), 
dat plaats bood aan 
250.000 bezoekers. 
Berucht was Circus Neronis 
waar vooral Christenen 
werden gemarteld in 
opdracht van Nero. Het 
circus zoals wij dat ken
nen, dateert uit het laatste 
deel van de achttiende 
eeuw. Veel namen daar
van zijn al verdwenen. Dat 
de nog resterende ook 
verdwijnen, is volgens 
velen slechts een kwestie 
van tijd. 

Oorlog om een zegel 
In 1924 gaven de poste
rijen van Paraguay een 
postzegel uit met daarop 
een deel van de Gran 
Chaco, een gebied met 
een oppervlakte van circa 
300.000 vierkante kilo
meter dat zich uitstrekt 

over Argentinië, Bolivia 
en Paraguay. Deze drie 
betwistten elkaar het 
eigendom van het gebied. 
Bolivia raakte eerder aan 
Chili zijn toegang tot de 
Stille Oceaan kwijt en 
zocht naar een nieuwe 
entree via genoemd 
gebied. Paraguay verloor 
veel van zijn grondgebied 
aan Argentinië. Toen de 
geruchten in 1928 steeds 
sterker werden dat er olie 
was gevonden onder de 
Gran Cfiaco, nam de span
ning tussen Bolivia en 
Paraguay snel toe. Argen
tinië was pro-Paraguay. 

Zegels van Paraguay en Boliuia 
die het Chaco-conjlirt illustreren. 

In 1932 gaf Paraguay een 
zegel uit met de aanmati
gende tekst 'Het Chaco-
gebied was, is en zal van 
Paraguay blijven.' Daar
mee sloeg de vlam in de 
pan: deze territoriale eis 
per postzegel werd door 
Bolivia afgewezen en de 
Chaco-oorlog, die tot juni 
1935 duurde, was een feit. 
Paraguay had in de strijd 
het meeste succes, maar 
zo'n honderdduizend 
militairen kwamen om, 
de meesten vanwege ma
laria. De Choco-oorlog was 
voor Latijns-Amerika wat 
de Spaanse Burgeroorlog 
was voor Europa. Het 
nieuwste oorlogsmateri
eel werd er uitgetest (voor 
geïnteresseerden: tik 
Chaco War in op Google). 
Paraguay mocht uitein
delijk driekwart van het 
gebied behouden (vredes
verdrag van Buenos Aires, 
21 juh 1938). Bolivia kreeg 
toegang tot de Zuidelijke 

Adantische Oceaan via 
de rivier de Paraguay. 
Het land gaf in 1935 nog 
een postzegel uit met 
daarop het Chaco-gebied 
als deel van Bolivia (zie 
de rechterbenedenhoek). 
Enkele jaren later bleek 
dat er geen olievoorra
den van enige betekenis 
aanwezig waren onder de 
Gran Chaco. 
Tot op de dag van van
daag worden de grenzen 
van landen op postzegels, 
in het kader van de psy
chologische oorlogvoe
ring, foutief afgedrukt. 
Het samenstellen van een 
specifieke verzameling 
op dit gebied is daardoor 
niet zo moeilijk (Brian 
Moorhouse: The postal 
history o/the Chaco War 
1932-1935 in The London 
Philatelist, mei 2007 en 
Javier Linares: La maldicio'n 
de los mapas in El Eco, 
maart 2007). 

Klokken Eeuwige Stad 
Vijftig jaar geleden 
werden in Rome de eerste 
verdragen getekend die 
uiteindelijk zouden 
leiden tot een Verenigd 
Europa. In zijn artikelen 
in de Deutsche Brief
marken-Revue beschrijft 
Hans Paikert welke 
hindernissen in de jaren 
daarvoor moesten worden 
genomen. Hij illustreert 
dat met postzegels, 
gelegenheidsstempels 
en poststukken, die veel 
aanknopingspunten 
bieden voor al diegenen 
die zich willen verdiepen 
in genoemde eenwording. 
Ook het aandeel van ons 
land komt aan bod. Zo 
was onze ministervan 
Buitenlandse Zaken, J.W. 
Beijen, een belangrijke 
initiatiefnemer voor wat 
betreft het oprichten van 
een gemeenschappelijke 
markt en van een tolunie. 
Op 20 mei 1955 wist hij 

'Europa-uadcr' Robert Schuman. 

Europeaan Alcide de Gaspcri. 

de vastgelopen onder
handelingen in Messina 
(Sicilië) vlot te trekken. De 
Franse regering lag tot het 
laatste moment dwars, tot 
ongenoegen van Robert 
Schuman (1886-1963), 
de 'vader' van Europa. 
West-Duitsland, dat in 
1949 werd uitgeroepen tot 

Het Verdrag van Rome door 
Frankrijkjïlatelistisch herdacht 

Bondsrepubliek Duitsland 
en dat in 1955 mocht 
toetreden tot de NAVO, 
speelde, met Konrad Ade
nauer, een hoofdrol. 
Op 10 maart 1957 was 
de regeringscommissie 
zover, dat een slotbij
eenkomst kon worden 
belegd. Dat gebeurde 
op 25 maart daaropvol
gend, in de kerk van San 
Lorenzo in Rome, de 
rustplaats van de in 1955 
gestorven Europeaan van 
het eerste uur Alcide de 
Gasperi (1881-1954). De 
zes landen die het initi
atiefhadden genomen 
(Duitsland, Frankrijk, 
Italië en de de landen van 
de Benelux) konden op 
dat moment niet bevroe
den waartoe dat in 2007 
zou leiden. De Italiaanse 
post was in 1982 zó in de 
war, dat een Europazegel 
van 450 lire ten onrechte 
24 maart 1957 als datum 
van ondertekening ver
meldde. (Hans Paikert: 50 
Jahre Romische Vertrage. Die 
Glocken der Ewigen Stadt be-
grussten das Vereinte Europa, 
in Deutsche Briefmar
ken-Revue, nummers 3 
en 4 van 2007). 

Sparen per post 
Nadat de Japanse premier 
Inukai Tsuyoshi in mei 
1932 was vermoord, 
kwam er voor hem geen 
opvolger. Tot in augustus 
1945 zouden de Japanse 
strijdkrachten de dienst 



uitmaken. Ze regelden 
zaken als het afkondigen 
van de mobihsatie, het be
palen van het buitenlands 
beleid en het uitgeven 
van oorlogsverklaringen. 
Grootste probleem daar
bij was  de wereldcrisis 
van 1929 speelde een rol 
 om aan de vereiste fi
nanciële middelen voor de 
oorlogvoering te komen. 
In Japan en in de verover
de gebieden (Mantsjoerije 
en later delen van China) 
en ook in de bezette of 
beheerde gebieden (Korea 
en Taiwan, respectievelijk 
een aantal eilanden in de 
Stille Zuidzee) ging het 
leger over op een finan
ciële politiek: iedereen 
moest voortaan sparen. 
Op alle poststukken 
verschenen slagzinnen, 
zoals 'Vaderlandsliefde 
zetelt in het hart', 'Sparen 
betekent toewijding aan 
het vaderland' en 'Sparen 
is overwinnen'. In juli 
1939 had men zo al een 
bedrag van 5 miljard yen 
bijeengebracht en op 21 
mei 1942 al 10 miljard. 
Kinderen werden ge
dwongen via hun ouders 
zo veel mogelijk spaarze
gels te kopen. 
In iVlantsjoerije, in de 
nieuwe hoofdstad Hsin
king, werd de pariteit 
afgekondigd tussen de 
yen en de yuan. De laatste 
had nog geen dekking van 
30 procent en de stroom 
bankbiljetten was niet te 
stoppen. In Japan werden 
postzegels uitgegeven 
met daarop onder andere 
een 'wilde adelaar' (het 
symbool van de Japanse 
legerluchtmacht) en een 
DC2 boven de Japanse 
bergen. De toeslag erop 
kwam ten goede aan de 
aankoop van vhegtuigen. 
Korea toonde het Japanse 
vliegtuig Patnot en de ene 
luchtmachttentoonstel
ling na de andere volgde. 
Zo en op nog veel andere 
wijzen werd de bevolking 
bewerkt en aangespoord 
om de oorlogsinspan
ning te steunen door te 
sparen (Frangois Chauvin: 
Histoire l'é^argne postale au 
iVIandchoukouo, deel i in 
Timbres Magazine, juni 

2007) . GA GEERTS 

NiDERlANDSTAUGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Ludiek 
In het blad van de vereni
ging van postzegelver
zamelaars Assen laze we 
het volgende. 'Noordwijk, 
een dorpje in het Gronin
ger Westerkwartier met 
ca. 450 inwoners, heeft 
een basisschool met on
geveer 60 leerlingen. De 
locatiedirecteur, meester 
Albert Cazemier, geeft les 
aan de combmatiegroep 
5 en 6. Hij is zelf een 
verwoed verzamelaar. 
Zijn verzamelgebieden 
zijn o.a. kinderbedank
kaarten, sprookjes op 
postzegels en alles over 
het Rode Kruis. 
In groep 5 moeten alle 
kinderen de tafels van i 
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tot en met 10 leren. Elke 
keer als ze een tafel ken
nen, beloont meester Al
bert de kinderen met een 
zakje postzegels van over 
de gehele wereld. Ook 
leren de kinderen in deze 
groep optellen en aftrek
ken met de getallen i tot 
en met 20. Zo kwam mijn 
zoon van 8 onlangs thuis 
met een prachtig album 
vol met postzegels. U 
begrijpt dus dat in Noord
wijk het aantal kinderen 
dat postzegels verzamelt 
erg hoog is. Dit alles 
door de inzet van meester 
Albert.' De trotse vader 
die dit meedeelt is de heer 
Smid uit Noordwijk. En 
wij zeggen: Bravo, mees 
Albert! 
Voor de juffen en mees
ters die dit voorbeeld 
na hun welverdiende 
vakantie willen volgen: 
als ze zelf geen postze
gels verzamelen, kunnen 
ze terecht bij Jeugd 
Filatelie Nederland, die 
hen rijkelijk kan voorzien 
van beloningsmateriaal. 

Het adres vindt u in het 
katern De Posthoorn, elders 
in dit blad. 

Oude stripverhalen 
Als u denkt dat stripver
halen een verschijnsel zijn 
uit onze oppervlakkige 
tijd, waarin mensen zich 
nauwelijks tijd gunnen 
om een goed, degelijk 
boek te lezen, dan heeft 
u het mis. De Duitse 
dichter en tekenaar Wil
helm Busch (18321908) 
schreef al stripverhalen 
in de negentiende eeuw. 
Een zelfportret van Busch 
treffen we aan op een 
postzegel van de Bonds
republiek Duitsland (Mi
chel 282). Zijn bekendste 
stripfiguren zijn Max en 
Moritz, twee knapen die 
alles deden wat verboden 
was. Zo zagen ze het 
bruggetje voor het huis 
van de kleermaker bijna 
door. Als hij erover loopt 
tuimelt hij in de ijskoude 
beek. Als oom Fritz wil 
gaan slapen, komt daar 
niets van terecht. Max en 
Moritz hebben zijn bed 
volgestopt met meikevers. 
De verhalen werden bijna 
150 jaar geleden al gepu
bliceerd in een satirisch 
tijdschrift. Op vier zegels 
van de Bondsrepubliek 
(Michel 1455/58) staan 
schelmenstreken van het 
beruchte tweetal afge
beeld. We zien ze daar be
zig met het zaagwerk aan 
de brug en ook oom Fritz 
wordt geportretteerd, 
terwijl hij ligt te woelen in 
bed. Dit verhaal lazen we 
in Goudapost; de auteur 
is A.M. van Bommel. 

Galanthus nivalis 
Galanthus, een eeuwenoud 
bolgewas, komt oor
spronkelijk uit zuid en 
zuidoostEuropa. Let
terlijk betekent de naam 
melkbloem. Een van de 
bekendste soorten is 
Galanthus nivalis (niualis 
betekent sneeuw) ofwel 
het sneeuwklolqe. Als 
ergens Galanthus is gear
riveerd, gaat de verdere 
verspreiding onder meer 
via de zaden. Die hebben 
een zoet aanhangsel, dat 
door mieren meegesleept 
wordt naar hun nesten: 

zo zorgen deze ijverige 
werkers voor de versprei
ding. De aanhangsels 
worden mierenbroodjes 
genoemd. Thematische 
verzamelaars noemen dit 
thematische informatie 
en vergroten daarmee 
hun thematische kennis. 
Het voorgaande ontle
nen we aan Thema, het 
voortreffelijke blad van 
de Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie. Alle num
mers van dit magazine 
bevatten zulke voorlich
tende artikelen, naast het 
verenigingsnieuws en de 
verhalen waarmee de fila
telistische kennis wordt 
vergroot. Hoofdredacteur 
Paul Daverschot slaagt er 
telkens weer in om een 
juiste mix van al die zaken 
aan zijn lezers voor te 
schotelen. 
Het artikel over het 
sneeuwklokje is overigens 
van Gerrit Mosselman, 
die zijn informatie over 
dit vroeg bloeiende 
plantje besluit met 'De 
sneeuwklokjesboom, 
die tot acht meter hoog 
kan worden, heeft niets 
met Galanthus te maken, 
alleen de bloemen tonen 
gelijkenis.' 

Onopvallend goed 
Het Belgische De Gazette 
van de Filatelie bestaat uit 
wat losse pagina's die met 
een nietje aan elkaar zijn 
bevestigd. Niets bijzon
ders  maar toch lezen we 
ieder nieuw nummer weer 
met veel belangstelling 
door. Telkens worden we 
verrast door verfrissende, 
opvallende, vaak thema
tische artikelen. In het 

maartnummer 2007 staat 
een spannend verhaal 
over de diefstal van twee 
panelen van Het Lam Gods, 
het meesterwerk van de 
gebroeders Van Eyck (foto 
hieronder). Een eerzaam 
burger uit Wetteren, 
Arsène Goedertier, bleek 
de dader te zijn. De man 
vervulde allerlei culturele 
functies, zoals voorzit
tervan de gemeentelijke 
academie voor schone 
kunsten. Hij stal de 
panelen in de nacht van 
10 op II april 1934. Na 
uitgebreide onderhande
lingen, waarbij hij niet 
werd gepakt, kregen de 
Belgische autoriteiten 
op I mei 1934 een paneel 
terug. 
Drie dagen na het misdrijf 
had Goedertier tijdens 
een treinreis, aan een 
collega die zich afvroeg 
hoe de roof had plaats
gevonden, de gehele 
toedracht verteld: 'Dat is 
eenvoudig. Ge steekt u 
weg in een biechtstoel en 
ge wacht tot het donker 
is. Ge maakt vier vijzen 
los en het is gebeurd. Ge 
doet de deur open waarbij 
gij altijd van binnen naar 
buiten kunt gaan.' Op 
25 november 1934 kreeg 
Goedertier tijdens een 
politieke bijeenkomst een 
hartaanval. Vlak voor zijn 
sterven vertelde hij dat 
hij de enige was die wist 
waar het andere paneel 
verborgen. Hij kon niet 
meer vertellen waar De 
Rechtvaardige Rechters (de 
naam van het tweede 
paneel) zich bevond. Het 
verhaal werd geschreven 
door Reina Beeckman. 

DAAN KOELEWIJN 

(advertentie) 



NJBNI'IJPliMilli. 
Onlangs verscheen  met 
enige vertraging  het 
boek dat op Postex 2006 
het jubileum van de 
Nederlandse Vereniging 
van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars 
(Po&Po) feestelijk had 
moeten onderstrepen. 
Henk van der Vlist houdt 
de publicatie in de nu 
volgende recensie tegen 
het licht. 

Laat ik beginnen met te 
zeggen dat ik Postmer
ken & Postinrichtingen 
in Nederland tot 1871 
 afgekort PEP  een 
magistraal werk vind. Het 
gaat om een publicatie 
van zeshonderd pagina's, 
waarin veel te vinden en te 
onderzoeken is. De prijs 
van het boek (50 euro, 
voor Po&Poleden 25 
euro) is voor Nederlandse 
begrippen lachwekkend 
laag, zeker als je ziet wat 
je voor een gewone jaar
lijkse catalogus betaalt. 
Die lage prijs danken we 
aan het feit dat Po&Po de 
beschikking had over een 
door de bekende verza
melaar J.W.F. Bunge uit 
Nijmegen nagelaten som 
gelds, het zogenoemde 
'Bungekapitaal'. 
Om een duidelijk beeld 
te geven van wat dit boek 
zoal te bieden heeft, 
wil ik nu eens niet het 
catalogusdeel bespreken, 
maar juist dat deel dat de 
meesten snel overslaan: 
de inleiding en de toe
lichtingen. Wie dit deel 
ongelezen laat, zal bij het 
'lezen' van het handboek 
tegen onduidelijkheden 
aanlopen. Maar voor ik 
hieraan begin eerst enkele 
algemene opmerkingen. 

Wat aan het boek aanvan
■ keiijk ontbrak is een al
S gemene, alfabetischlexi
"̂  cografische index van alle 
= gepubliceerde 'kantoor
U namen'. Gelukkig hebben 
^ de samenstellers zich dit 
= ook gerealiseerd: er is in
^ middels een eenvoudige, 
■ gefotokieerde plaatsna
 menlijst beschikbaar. 
^ Nederland is in het boek 
^ verdeeld in provincies, 
2 waarvan de kantoorna
"• men in alfabetische volg

5« . orde zijn geplaatst, terwijl 
P I op het eind van deze 

noteringen een lijst van 
de in de desbetreffende 
provincie voorkomende 
bestelhuizen wordt 
aangeboden, samen met 

een literatuur of bron
nenlijst. 
Veel 'nieuwe' verzame
laars hebben wel eens van 
bestelhuizen gehoord; die 
vinden misschien iets op 
dit gebied, maar weten 
dat dan niet te plaatsen. 
Door behalve de plaats
namenlijst ook een lijst 
te publiceren van alle 
bestelhuizen met het res
sort waaronder ze vallen, 
kan men de verzamelaars 
een grote dienst bewijzen. 
Het boek is vooral ge
schikt voor verzamelaars 
die zich bezig houden 
met de filatelie van stad 
en/of streek (zowel met 
als zonder postzegels) en 
zij die de verschillende 
postdiensten onder
zoeken, bijvoorbeeld in 
archieven. Met andere 
woorden: verzamelaars 
van stempels, brieven en 
postale aanwijzingen. 
Natuurlijk heb ik zelf 
gezocht naar stempels 
op brieven en deze ook 
gevonden; sommige 
zouden een aanvulling 
op dit boek kunnen zijn, 
maar dat is in dit geval 
niet relevant. 

Postmerken en Postinrichtin
gen van Nederland tot 1871 
bestaat uit twee delen, 
te weten een deel A (per 
provincie, ruim vijflion
derd pagina's) en een deel 
B (van schuiten, wagens 
en treinen, zo'n dertig 
pagina's). 
In de inleiding wordt 
een indeling gemaakt in 
drie groepen: Aanwij
zing afzender of bode; 
Postmerk; Portvrijdom. 
Bij grote plaatsen is een 
onderverdeling gemaakt 
in vier postale perioden. 
In de toelichting wordt 
gedefinieerd wat er in het 
boekte vinden is: 
 postmerken: alle 
soorten, geschreven of 
gestempeld; 
 postinrichtingen: post
kantoren, alle soorten 
kantoren; van hoofd, on
der, bij, distributie en 
hulpkantoor tot posthuis; 
 Nederland: alle gebie
den behorend tot het 
huidige Nederland, dus 
zonder België, Luxem
burg en OostFriesland, 
maar wel met het Lim
burg van voor 1795 (de 
voorNederlandse en Bel
gische periode  is hier de 
invloed van Jan Ickenroth 
wellicht merkbaar?); 
 de periode tot 1871: in 

feite vanaf 1500 (uit de 
periode daarvoor zijn 
nauwelijks geschreven 
merken bekend) en 
vervolgens vooral vanaf 
1600. Waarom tot 1871? 
Omdat tot dat moment 
het port meestal werd 
betaald door de geadres
seerde. Vanaf 1871 werd 
ongefrankeerd verzenden 
duurder en moest de ont
vanger een hoger tarief 
betalen; 
 indeling: per provincie/ 
op alfabetische volgorde, 
waarbij de nummering in 
oorsprong van Korteweg 
werd overgenomen. 

Deel A (de pagina's 49 tot 

komen per provincie in 
alfabetische volgorde de 
bekende postinrichtingen 
en 'per plaats' een rij van 
postinrichtingen. 
Bij de indeling per plaats 
wordt met twee groepen 
gewerkt: a. de plaatsen 
die vóór 1850 al een 
postinrichting hadden en 
tussen 1850 en 1900 over 
een eigen postkantoor 
beschikten en b. plaatsen 
met een hulpkantoor, 
bestelhuis of wisselplaats 
(soms brievenbus/bode
loper). 
Bij groep a. wordt de vol
gende notatie aangehou
den: nummer; plaats
naam; karakteristiek; 

Postmerken 
& 

Postinrichtingen 
in Nederland tot 1871 

Deell 

«■■■«li l l l l l 
en met 567) neemt het 
leeuwendeel van het boek 
voor zijn rekening. Over 
dit deel kan het volgende 
worden opgemerkt. 
Er wordt een indeling per 
provincie aangehouden, 
van Drenthe tot ZuidHol
land. Sommige plaatsen 
of eilanden zijn anders 
ingedeeld dan oorspron
kelijk het geval was. 
Genoemd worden Urk, 
Terschelling, Vlieland, 
Oudewater en Woerden. 
Per provincie volgt een 
korte inleiding betref
fende ligging, histori
sche ontwikkeling en 
transportmogelijkheden, 
waarbij een kaart van 
omstreeks 1850 wordt 
afgebeeld. Vervolgens 

inwoners (jaar postinrich
ting en inwoneraantal); 
ligging; postale situatie 
(bijvoorbeeld distribu
tiekantoor, hulpkantoor 
etc); postverbinding. 
Bij 'inwoners' wordt 
verwezen naar De Topo
grafische Gids uan Nederland 
van Frank van den Hoven 
uit 1997, een boek dat 
serieuze verzamelaars 
zouden moeten bezitten. 
Van groep b. wordt 
uitsluitend een nummer, 
plaats, datum (bijvoor
beeld de oprichtings
datum hulpkantoor), 
bestelbus of wisselplaats 
genoemd. 

Er wordt in het boek voor 
de plaatsen per provincie 

een bepaalde nummering 
gehanteerd, die ik hieron
der weergeef: 

0010 tot 0999 Drenthe 
looi tot 1999 Fryslan 
(Friesland  Vt) 
2001 tot 2999 Gelderland 
3001 tot 3999 Groningen 
4001 tot 4999 Limburg 
5001 tot 5999 Noord
Brabant 
6001 tot 6999 NoordHol
land 
7001 tot 7999 Overijssel 
8001 tot 8999 Utrecht 
9001 tot 9999 Zeeland 
loooi tot 10999 ZuidHol
land 

Verder is het van belang 
om te weten dat men de 
plaatsnamenspelling van 
nu (2006) aanhoudt. Be
paalde specifieke variaties 
in plaatsnaam worden 
genoemd, zoals Alphen 
aan de Rijn, Alphen en 
Alfen. 
Plaatsen met postinrich
tingen vóór 1850 eindigen 
met het cijfer O; alle 
nummers eindigend op 
een cijfer van i tot en met 
9 zijn van na 1850. 

Bij de indeling van de 
postmerken worden drie 
groepen onderscheiden: 
A. afzender of bode (in 

verschillende vormen). 
B. vóóriSii; 

 periode 18111813 
(bijvoorbeeld Limburg 
en Zeeland, vanaf 1796 
in verband met de 
Franse bezetting); 
 periode 18141850 
(diverse soorten 
naamstempels; 
departement; rond, 
halfrond, punt, let
terstempels, etc); 
 vanaf1850. 

C. portvrijdom 
(bijzondere stempels 
of waarmerkingen). 

De gegevens in het boek 
zijn in zeven kolommen 
ondergebracht: 
kolom I: nummering van 
de plaatsen en postmer
ken; 
kolom 2: bekende 
gebruiksjaren postmerk 
tot I september 1850 en 
jaar verstrekking stempel 
en gebruiksjaren van een 
bijzonder merk na i sep
tember 1850; 
kolom 3; tekst aanwij
zing, postmerk of port
vrijdommerk; 
kolom 4: vorm, maat, let
tertype van het stempel; 
Onder 'lettertype' wordt 
aangegeven schreefletter; 
Egyptisch of Antiqua 
lettertype; dit is niet juist: 
het moet zijn Egyptisch
en Antiqualettertype, 



want er is een wezenlijk 
verschil tusssen deze 
twee lettertypevormen. 
De letters en cijfers van de 
zogenoemde Egyptische 
lettertypevorm verto
nen namelijk een groot 
verschil in dik en dun, 
waarbij de overgang van 
de stok naar de schreef 
meestal een vrij abrupte 
vorm heeft. De vormen 
van de letters en cijfers 
van het Antiqua-lettertype 
vertonen veel minder ver
schil in dik en dun; hier is 
juist sprake van een vloei
ende overgang van dik 
naar dun. Voor de meeste 
lezers zal het lettertype 
Times geen onbekende 
zijn; dit is zo'n lettertype 
van het zogenoemde An-
tiqua-type. 
kolom 5: stempelkleur, 
zowel van merken, stem
pels, lak etc; 
kolom 6: postmerkenlijst; 
hierin wordt verwezen 
naar de nummers 
gebruikt in de bijlage, 
waarin afgebeeld worden 
de diverse verschillende 
soorten, eventueel met 
ondertypen of wijzigin
gen die het stempel heeft 
ondergaan in de loop van 
de tijd; 
kolom 7: waardeindicatie 
van de merken en stem
pelafdrukken. 
De stempelkwaliteit is 
hier bepalend. Dat is ech
ter voor discussie vatbaar, 
want het is volgens mij 
beter om te stellen dat 
de waarde wordt bepaald 
door een zekere vorm van 
zeldzaamheid. Sommige 
stempels bestaan uitslui
tend in een goede kwali
teit, andere stempels of 
merken zijn daarentegen 
altijd 'slecht', niet duide
lijk of soms nauwelijks 
herkenbaar, gewoonweg 
omdat schrijver of stem-
pelaar er niets beters van 
kon maken doordat het 
stempelmateriaal dat niet 
mogelijk maakte. 

De lijst die in het boek 
is opgenomen van de 
verschillende namen voor 
merken en stempeltypen 
is voor de verzamelaars 
uiterst belangrijk. 
Omdat de verzamelaars 
bij het dateren van brie
ven verschillende vormen 
van tijdsaanduidingen 
kunnen tegenkomen, 
zijn in dit handboek twee 
tijdsnaamlijsten opgeno
men, namelijk de zoge
noemde Hollandse (waar
bij iedere maand zijn 
eigen naam kreeg, zoals 
januari=louwmaand, 
juli=hooimaand) en de 
zogenoemde republikein

se of Franse tijdsaandui
ding. Door deze tabellen 
te gebruiken kan men 
de genoteerde datum 
omrekenenen naar de 
Gregoriaanse tijd. 

Als laatste in de rij wor
den over acht pagina's 
verdeeld de postale en 
posthistorische begrip
pen verduidelijkt, zoals de 
functienamen van perso
nen (bijvoorbeeld entrepo-
seur), de verschillende vor
men van postinrichtingen 
(bijvoorbeeld entreposte), 
de verschillende soorten 
stempels (bv déboursé-
stempel), de verschillende 
gebruikte namen voor 
postafhandeling (bij
voorbeeld burineren) en de 
verschillende termen die 
men onderweg bezigde 
(bijvoorbeeld relais). 
Voor de buitenlandse ver
zamelaars, waarvan men 
hoopt dat die het boek 
ook zullen aanschaffen, 
is een Duitse, Engelse en 
Franse verkorte verklaring 
opgenomen. 

Deel B, dat beslag legt 
op de pagina's 569 tot en 
met 599, is in vier delen 
onderverdeeld: 
BI - schuitbrieven voor 
1811; 
B2 - wagenbrieven, rij
dende en lopende boden; 
B3 - brievenvervoer met 
schepen, in opdracht van 
de nationale postdienst 
(1850-1871); 
B4 - brievenvervoer per 
trein in opdracht van 
de nationale postdienst 
(1855-1871) en spoor
wegpostkantoren en 
stationslokalen. 

Bij sectie Bi is er gebruik 
gemaakt van een inde
ling in regio's: Fryslan 
(Friesland)-Groningen; 
Waterland-West-Fries
land; Holland-Utrecht; 
Zeeland- Holland (en 
omstreken); Brabant en 
Limburg; Waddenzee en 
Zuiderzee. 
Ook B2 is ingedeeld in 
regio's: Noord; Oost; 
Oost-West en vice versa; 
West; West-Friesland; 
Zuid. 
Voor B4 is een stempel-
lijst gemaakt naar gebruik 
in treinen: Expeditiekan
toren; Spoorwegstem
pels; Haltestempels/ 
Treinhaltestempels (met 
en zonder punt). 

Waarom sta ik nu zo uit
voerig stil bij de inleiding 
van het boek en bij de 
erbij verstrekte toelich
ting? Omdat het zonder 
kennis te nemen van deze 

algemene gegevens geen 
zin heeft dit boek aan te 
schaffen. Hopelijk zullen 
veel verzamelaars dit 
standaardwerk aanschaf
fen en dan voldoende 
aandacht besteden aan 
hierboven besproken ge
deelten van de publicatie. 

Tot slot nog enkele 
algemene opmerkingen. 
Veel merken en stempels, 
vooral als ze door de kleur 
slecht leesbaar zijn, had 
men in de publicatie beter 
in zwart/wit kunnen af
drukken, en dat dan nadat 
men ze elektronisch had 
verscherpt of duidelijker 
gemaakt; hetzelfde geldt 
ook voor geschreven 
teksten in het boek. 
Bij de afgebeelde brieven 
is niet duidelijk uit welk 
archief (particulier dan 
wel museaal) ze afkom
stig zijn. Zeker als het 
om brieven gaat uit het 
archief van hetlViuseum 
voor Communicatie 
in Den Haag is dit van 
belang: latere onderzoe
kers van stempels moeten 
kunnen beschikken over 
de bijbehorende referen-
tienummers, zodat ze niet 
onnodig in het archief 
behoeven te zoeken. 
Dat men stempelafbeel-
dingen uit Korteweg heeft 
overgenomen (waarvan 
sommige niet alleen erg 
slecht getekend zijn, 
maar ook nog te licht zijn 
gekopieerd) is eigenlijk 
jammer: het levert afbeel
dingen op die eigenlijk 
niet als voorbeeld zouden 
mogen dienen. Hopelijk 
zal men hierop bij de 
samenstelling van deel 2 
letten en zowel de kleur 
van een merk of stempel 
corrigeren of bijwerken 
of de vorm eventueel 
opnieuw tekenen. Het 
lijkt mij onwaarschijnlijk 
dat er onder de leden van 
Po&Po geen goede teke
naars te vinden zijn die op 
dit punt kunnen helpen. 
Overigens zijn de aanvul
lingen en correcties op 
het handboek te vinden 
op de website van de 
vereniging Po&Po (url: 
u)u;u).po-en-po.nl). 

H.W. VAN DER VLIST AIEP 

Postmerkcn & Postinrichtingen 
in Nederland tot 1871 (deel 1); 
handboek annex catalogus uon 
de Nederlandse Vereniging uan 
Poststukken- en Poststempel-
verzamelaars. Formaat 17x24 
cm; prijs 50 euro (exclusief 
verzending en verpakking). 
Inlichtingen: HotzeWiersma, 
Wilgenlaan 15, 9105 SB Dok-
kum, per email (adres 
heneu)iersma@hotmail.com) oj 
per telefoon: 0519295961. 

Er zijn verenigingen 
waarvan je het als een 
voorrecht mag beschou
wen datje er lid van kunt 
worden. Dat is zeker het 
geval bij de Nederlandse 
Vereniflin̂  uan Poststukken
en Poststempeluerzamelaars 
(Po&Po), want alleen al de 
gestage stroom aan hoog
staande publicaties die 
deze vereniging op haar 
leden loslaat staat garant 
voor een hoge mate van 
tevredenheid. 
Uit de recensie hiernaast 
blijkt dat dit opgaat voor 
de speciale publicatie die 
het jubileum van Po&Po 
begeleidde, maar het 
geldt ook onverkort voor 
de geregeld verschij
nende, smaakvol vorm
gegeven Posthistorische 
Studies, waarvan onlangs 
deel 23, De brievenposte-
rij in Staats-Vlaanderen, 
geschreven door Kees de 
Baar, in de bus viel. 
Staats-Vlaanderen 
behoorde oorspronke
lijk tot het noordelijk 
deel van het graafschap 
Vlaanderen. In 1576, 
bij de Pacificatie van 
Gent, kozen de Staten 
van Vlaanderen voor de 
prins van Oranje. De Baar 
beschrijft deze gebeurte
nis, wat eraan vooraf 
ging en wat erop volgde 
in deel i van zijn studie. 
Niet alleen het ontstaan 
van Staats-Vlaanderen 
wordt behandeld, ook 
de bereikbaarheid van 
de in dit gebied gelegen 
steden in de Franse tijd 
en het fiinctioneren van 
de brievenposterij komen 
aan bod. 

In deel 2 neemt De Baar 
de Zeeuwse en Hollandse 
postroutes door Staats-
Vlaanderen onder de 
loep, waarbij hij aan
dacht besteedt aan de 
problemen die de post in 
oorlogstijd ondervond en 
waarbij ook de plannen 
voor nieuwe postroutes 
in - de eerste voornemens 
dateerden van 1745 - aan 
bod komen. 
Deel 3 is gewijd aan de 
stedelijke postvoorzie-
ningen in de Staatse tijd, 
waarbij de regio's Hulst, 
Sas van Gent, Sluis en 
IJzendijke uitvoerig voor 
het voetlicht komen. 
Een apart deel is gewijd 
aan de brievenposterij 
in de Franse tijd (1795-
1814). In de zomer van 
1794 kregen de Fransen 
het westelijk deel van 
Staats-Vlaanderen in 
handen en niet veel later, 
in de herfst van datzelfde 
jaar, kwam ook het oos
telijk deel onder Frans 

beheer, waarmee het doel 
van de Fransen - de con
trole over een natuurlijke 
noordgrens, te weten 
de zuidelijke oever van 
de Westerschelde - was 
bereikt. Staats-Vlaande
ren ging hierna verder 
onder de naam Hol-
lands-Vlaanderen en werd 
aanvankelijk vanuit Gent 
bestuurd. Uitgebreid 
wordt stilgestaan bij het 
postvervoer over weg en 
water in Hollands-Vlaan-
deren, bij de postorgani-
satie en bij de stedelijke 
postvoorzieningen. 
Deel vijf van de studie 
behandelt de herinrich
ting van de posterijen na 
de Franse tijd, waarbij 
zowel de bestuurlijke als 
de postale organisatie aan 
de orde komen. 
De delen zes en zeven be

helzen respectievelijk een 
verklarende woordenlijst, 
een posthistorisch steden-
register, het notenappa
raat, een overzicht van 
gebruikte archieven en 
geraadpleegde literatuur 
en een aantal bijlagen. 
Een studie zoals deze 
leunt zwaar op archief
onderzoek en het is De 
Baars grote verdienste dat 
hij hieraan bijzonder veel 
tijd heeft besteed. Uit zijn 
inleiding blijkt hoe bevre
digend en ook hoe teleur
stellend die arbeid kan 
zijn. Zo trof hij het archief 
van ingekomen stukken 
van Hulst vanaf 1645 zo 
goed als compleet aan, 
net als dat van Sluis en -
in mindere mate - Sas van 
Gent, Axel en Philippine. 
Aan de andere kant waren 
er ook steden waarvan hij 
geen enkele omslag of 

! envelop kan tonen, omdat 
de ingekomen stukken 
ontbreken of van hun 
omslagen bleken te zijn 
ontdaan. AK 

De brievenposterij in Staats-
Vlaanderen door Kees de 
Baar; 256 pp.,geiil, (kleur), 
/ormaatAs. Uitgegeven door 
de Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempel-
verzamelaars, Postbus 1065, 
6801 BB Arnhem. Prijs: 23 
euro (inclusief verzending). 
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AFLEVERING 55 - VERVALSTE OPDRUKKEN VAN NEDERLANDS-INDIE 
OP DE ZOGENOEMDE HULPUITGIFTE VAN 1902 

Dat ik in deze aflevering 
van 'Vervalsingen her
kennen' de kopstaande 
opdruk '/2 cent op de 
zegel van 2 cent (NVPH-
nummer 38) behandel 
heeft als oorzaak dat deze 
zegel in de afgelopen tijd 
vele malen ter keuring, 
c.q. weer ter veiling is 
aangeboden. In de NVPH-
catalogus wordt in de 
begeleidende tekst van 
nummer 38 geschreven 
dat er twijfel is gerezen 
over de echtheid van de 

kopstaande opdr op 
deze zegel; vanci- dat 
dezegel nietm-" . m d e 
catalogus wor \ opgeno
men en er dus ook geen 
notering im-er wordt 
vermeld. 

Om het verschil tussen de 
vervalsing en de originele 
opdruk duidelijk te ma
ken, behandel ik dit keer 
uitsluitend de opdruk van 
'/2 cent. De andere, i ' / i 
op 3 cent, bewaar ik voor 
een volgende keer. 

De boosdoener van 
het fenomeen ''/i cent 
kopstaande opdruk' is 
de postzegelhandelaar 
(annex boekhandelaar, 
annex handelaar in papier 
en aanverwante artikelen) 
J.P. Moquette in Soera-
baja. Dit heerschap heeft 
vele 'bijzondere' zaken 
gemaakt of laten maken. 
Een volgende keer zal ik 
nog wat andere producten 
van hem laten zien. 
Nu bestaan er veel ver
schillende echte verscho

ven en dubbele opdruk
ken op de zegel van 2 cent 
uit 1884 (NVPH-nummer 
18). De drukker heeft 
vermoedelijk ook al het 
drukuitschot afgeleverd, 
dat vervolgens ook aan 
de postkantoren werd 
verkocht. 
Afbeelding 1 is een blok van 
vier zegels met de nor
maal geplaatste opdruk; 
ajbeeldina 2 toont een paar 
met de vervalste opdruk. 
Ter vergelijking ziet u op 
ajbeeldina 3 ^^^ echte (of 
normale) opdruk, terwijl 
ajbeeldina 4 een vervalste, 
kopstaande opdruk toont. 

Omdat er ook bij de 
normale opdrukken 
verschillen waarneembaar 
zijn, heb ik bij ajbeeldina 5 
de vier opdrukken van aj
beeldina 1 vergroot. U ziet 
dat niet alle breuklijntjes 
gelijk zijn. Sommige heb
ben de bekende schuine 
linkerkant, met soms een 
inkeping. 

In de uitvergroting van de 
echte opdruk (ajbeeldina ^) 
is de breukstreep dunner 
dan die van de vervalste; 
de streep is ook zowel 
voor als achter schuin. 
Het cijfer ' i ' heeft een 
gelijkmatige ophaal en 
de voetschreefjes links 
en rechts zijn vrij recht 
en hebben op het eind 
een verdikking. Het cijfer 
'2' is heel gelijkmatig 
van vorm, de krul links 
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Bonen: ajbeeldina ^ ' Een paartje met uerualste kopstaande opdruk 
(NVPH-nummer 38). 

Onder: ajbeeldina 5 ' Uituerarotina van de vier opdrukken 
van ajbeeldina i-

Boven: ajbeeldina 1 ' E^" blokje van vier met de echte opdruk 
(^JVPH-nummer 38). 

Onder: ajbeeldina 3 - Een postzeael met de Onder: ajbeeldina 4 ' Een postzeael met de 
echte opdruk. vervalste kopstaande opdruk. 
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is mooi rond, net als 
de ronding rechts. De 
rechter ophaal van de voet 
is egaal. 
Bij de ajbeeldinflen 7 en 8 
gaat het om vervalste kop
staande opdrukken. Juist 
omdat ze niet helemaal 
gelijk zijn, worden ze hier 
afgebeeld. De breukstreep 
is dik en links en rechts 
meestal recht. Het cijfer 
' i ' is grof De voetschre
ven lopen rond over uit de 
stam van de ' i ' , terwijl de 
ophaal rechter is. 
Bij de meeste cijfers '2' zit 
er een breuk aan de bo
venkant van de ronding. 
Het cijfer is slecht van 
vorm en de krul is niet 
egaal en er zijn randver
schijnselen. De voet van 
het cijfer is niet gelijkma
tig en de ophaal rechts is 
stomp. 

Boven: afbeelding 6 
Uitvergroting van 

de echte opdruk van 
ajbeeldmfl 3. 

Veel van deze zegels met 
vervalste opdruk zijn 
afgestempeld met een 
eveneens vervalst Vier
kants tempel. 
De zegel met de echte 
opdruk (ajbeeldm^ g) is af
gestempeld met een echt 
vierkantstempel, terwijl 
de zegel met de kop
staande opdruk iajbeddmg 
10) ontwaard is met het 
vervalste vierkantstempel 
SOERABAJJA25 61902. 
De afstempelingen staan 
bijna allemaal op dezelfde 
plek. 

Op het stockkaartje van 
afl>eeldmg 11 ziet u een 
aantal zegels (gestempeld 
zowel als ongestem
peld) met de kopstaande 
opdruk ' / i . Ik heb deze 
zegels in de loop van de 
jaren gekocht. 

OPROEP BONDSPAGINA 

In Filatelie van mei jl. wordt op de 
Bondspagina's opgeroepen valse 
en gemanipuleerde zegels aan de 
Bondskeuringsdienst te schenken. 
Als oudhoofd van de Bondskeurings
dienst weet ik dat er indertijd een 
verzameling vervalsingen  de zoge
noemde collectieKarel Kouwenberg, 
is aangekocht, als aanvulling op de al 
bestaande collectie. Verder kwam de 
vervalsingencollectie van Pieter van de 
Loo na zijn overlijden in het bezit van 
de Bondskeuringsdienst. 

Helaas wordt van deze collecties bijna 
nooit iets op beurzen of tentoonstellin
gen getoond. Zo is de collectieKarel 
Kouwenberg bi] mijn weten slechts één 
keer tentoongesteld. Omdat ik vind dat 
er zoveel mogelijk over vervalsingen 
moet worden gepubliceerd  dit ter 
bescherming van de verzamelaars 

ben ik indertijd, na mijn aftreden als 
hoofd van de Bondskeuringsdienst, 
begonnen hierover te publiceren. 
Gelukkig heb ik door mijn keurings
activiteiten (en door mijn publicaties) 
in de afgelopen jaren veel materiaal 
in handen gekregen. Daar kon ik dan, 
voor zover het vervalsingen betrof, 
weer over schrijven. Ik beschik wel 
over een grote collectie afbeeldingen 
en dia's, maar mijn collectie vervalsin
gen is niet al te groot. 
Natuurlijk is het heel goed dat er 
vervalste zegels worden verzameld als 
referentiemateriaal. Het zou echter 
jammer zijn als dat materiaal vervol
gens uit het zicht verdwijnt. Dat zou 
er uiteindelijk toe kunnen leiden dat 
er aan publicaties in het kader van de 
rubriek 'Vervalsingen herkennen' een 
eind moet komen, simpelweg doordat 
het materiaal waarover gepubliceerd 
zou kunnen worden met meer beschik
baar IS. Vt 
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Rechts: ajbeeldin^ 9 
Postzegel met echte 

ajstempelmg 
Soerabaija 

Boven, ajteelding 7 
Uitvergroting van de 
vervalste kopstaande 

opdruk van 
ajbeclding 4. 

Boven: ajbeeldmg 8 
Uitvergroting van de 
vervalste kopstaande 

opdruk van 
ajbeelding 10. 

Onder: ajbcelding 11  Stockkaartje met postzegels, alle met vervalste kopstaande opdruk '/z cent en 
sommige met vervalste ajstempelmg 

Boven: afbeelding 10  Postzegel met ver
valste kopstaande opdruk en met vervalste 

ajstempelmg Soerabaija 25 51902. 



N.V.RH, onder de loep 

Deze aflevering 

Het verschijnen van de Speciale Catalogus, traditiegetrouw op 
de tweede woensdag van september, is en blijft voor veel 
verzamelaars het officieuze startschot voor het nieuwe postzegel-
seizoen Dit jaar verschijnt de inmiddels 800 pagina's tellende 
Ó7e editie. De acht man sterke cataloguscommissie, bijgestaan 
door tal van andere medewerkenden, heeft weer alles in het 
werk gesteld om de aanschaf van dit boekwerk tot een musf voor 
iedere verzamelaar van Nederland en Overzeese Rijksdelen te 
maken. Onder de loep ging op bezoek bij Rob Smit, de voorzitter 
van deze commissie, om alvast de nodige informatie te verkrijgen 
over de prijsontv/ikkelingen, de aangevulde en toegevoegde 
onderwerpen én de filatelistische cadeautjes, die iedere koper 
van de Speciale Catalogus in de schoot geworpen krijgt. 

Vele extra's in en bij de Speciale 
Catalogus 2008 
In gesprek met Rob Smit, voorzitter 
cataloguscommissie 

Rob Smit, voorzitter van de Cataloguscommissie. 

Hoewel de winkel op dinsdag altijd is gesloten, gonst het bij 
postzegelhandel Postbeeld in de Haarlemse Kloosterstraat van 
de activiteiten. 

Er is een enorme verbouwing aan de gang, terwijl in een onder 
deel van de zaak een flink aantal medewerkers bezig is om de 
internetbestellingen verzendklaar te maken. Hierbij kunnen zij 
putten uit de enorme voorraad, die in meer dan duizend dikke 
insteekboeken wordt opgeborgen. 
Eigenaar van deze filatelistische bijenkorf is Rob Smit, die 
ondanks zijn drukke bestaan klaarblijkelijk genoeg tijd over heeft 
om naast een bestuursfunctie binnen de NVPH sinds kort ook het 
voorzitterschap van de cataloguscommissie op zich te nemen. 
Hij vertelt waarom. 'Natuurlijk heb ik het al erg druk, maar toch 
kon ik het verzoek om deze taak op me te nemen niet weigeren. 
Gewoonweg omdat ik het als een uitdaging en een kick ervaar 
om te proberen de Speciale Catalogus nóg beter te maken.' 

Veel prijs^jzigingen en aanvullingen 

Wat mag de koper van de 67e editie van Speciale Catalogus 
allemaal verwachten? Rob Smit steekt van wol. 'Om te beginnen 
zijn er ruim duizend prijzen gewijzigd, voornamelijk in opwaartse 
richting. Door de beëindiging van speculatieve inkopen vanuit 
Spanje door firma's als Afinsa, hebben onder andere de CEPT 
uitgaven helaas een prijsdaling moeten ondergaan. Daarnaast 
zijn er, vooral voor de oudere postfrisse zegels, ook veel nieuwe 
prijsnoteringen opgenomen.' 

'Bij de 67^ editie van de 
Speciale Catalogus ontvangt de 
koper een tweetal cadeautjes' 

'Verder zijn er een aantal structurele veranderingen doorgevoerd. 
Bij Nederland is een katern met hangblokjes en mailers 
toegevoegd. Ter vergroting van de duidelijkheid worden één- en 
tweezijdig ongetande zegels voortaan ook achter de betreffende 
hoofdnummers vermeld. Bij Nederlands Indië zijn noteringen voor 
paren met witte tussenstroken opgenomen. Het onderdeel UNTEA 
van Nederlands Nieuw Guinea is opnieuw bewerkt en uitgebreid 
opgenomen. De eerstedagenveloppen van Suriname hebben tot 
1962 een notering voor zowel beschreven als onbeschreven 
exemplaren gekregen. Het aantal opgenomen plaatfouten is door 
Van Wilgenburg opnieuw uitgebreid.' 
'Naast deze blijvende wijzigingen zijn er in deze editie een 
tweetal eenmalige katernen opgenomen: Een overzicht van de 
scheepspost van Curasao van de hand van Henk Vleeming en 
een overzicht van de één- en tweeletterstempels, dat door 
Cees Janssen is opgesteld.' 
'Ondanks het grote aantal toevoegingen hebben we door 
ruimtebesparingen, die niet ten koste van de informatie gaan, 
het aantal pagina's rond de achthonderd kunnen houden. 
Het zal de komende jaren steeds moeilijker worden, maar we 
zullen er alles aan doen om uitgave in één band zo lang mogelijk 
vol te houden.' 



Afwijkingen in kaart gebracht 

'Door de overgang naar een nieuw ingericht databasesysteem 
zijn er in de vorige editie helaas een aantal fouten geslopen. 
Alle gevonden fouten zijn inmiddels gecorrigeerd. Bovendien zijn 
er vele tekstwijzigingen en toevoegingen, waaronder een paar 
verrassende. Zo wordt nummer 1110, de vijfentwintig cent lila uit 
de cijferserie van Crouwel, voortaan in twee typen uitgesplitst en 
onder nummer B2435 een postzegel opgenomen, die weliswaar 
de landsnaam Deutschland vertoont, maar alleen in Nederland 
frankeergeldig is.' 
'Regelmatig ontvangen wij verzoeken tot het opnemen van 
de meest uiteenlopende gom-, papier- en kleurafwijkingen. 
Deze varianten hebben zonder meer onze aandacht, maar omdat 
deze vaak discutabel zijn, gaan wij niet graag over één nacht ijs. 
In de komende jaren zullen wij steeds vaker gaan vermelden bij 
welke zegels afwijkingen voorkomen.' 
'Met het internet als grote voortrekker krijgt de postzegelhandel 
een steeds internationaler karakter. De betere zegels en series in 
goede kwaliteit brengen steeds hogere prijzen op, dit geldt in 
het bijzonder voor postfris materiaal. Zegels in mindere kwaliteit 
moeten aanmerkelijk lager worden gewaardeerd. 
De markt voor het algemene materiaal biedt momenteel 
volop kansen om met een betrekkelijk laag budget een 
aardige collectie op te bouwen.' 

Met familie en vrienden gratis 
naar Stamppassion 

'Bij de 67e editie ontvangt de koper een tweetal cadeautjes. 
Allereerst een exemplaar van blauwdruk nummer 5, die in een 
gelimiteerde oplage van 18000 stuks wordt uitgegeven. 
En als klap op de vuurpijl een viertal toegangsbewijzen, 
ter waarde van 10 euro per stuk, voor de zesde NVPH show 
Stamppassion, die van 11 tot en met 13 april 2008 in de 
Brabanthallen van Den Bosch wordt gehouden. Met deze 
toegangsbewijzen willen wij iedere verzamelaar in staat stellen 
om familie, vrienden en kennissen eens in de gelegenheid te 
stellen om met hun hobby kennis te maken. 
Deze gevarieerde postzegelshow, die wordt gehouden in een 
hal ter grootte van een voetbalveld, lijkt ons dé ideale 
gelegenheid hiervoor.' 

. V 

Verschijningsdatum 

De Speciale Catalogus 2008 is verkrijgbaar vanaf woensdag 
12 september. Er verschijnt ook een versie op DVD. 

Verzamelplezier Speciale Catalogus 2008 bevat vete wijzigingen, toevoegingen en cadeautjes. 

'Na jarenlang de prijs constant te hebben gehouden, ontkomen 
wij dit jaar niet aan een prijsverhoging voor de Speciale 
Catalogus. De vastgestelde verkoopprijs bedraagt 24 euro en 
90 cent. Gelet op wat daarvoor wordt geboden en vergeleken 
met de prijsstelling van vergelijkbare catalogi van de ons 
omringende landen mag dit voor de filatelist, die Nederland & 
Overzee hoog in het vaandel heeft, geen bezwaar zijn. 
Hij krijgt er in ieder geval heel veel informatie en extra 
verzamelplezier voor terug.' 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 

E-mail' 

070-347 38 49 

info@nvph.nl 
Internet- W^A^VSf.nvph.ni 
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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 bi) een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
g8'o7. Emigratie naar 
NoordAmerika (18931924) 
€ 0.75. Windmolens op 
Aland door emigrant Türe 
Bengtz (19071973). 

undata, Cyanistes caeruleus, 
Troglodytes troglodytes, 
Passer domesticus, Corvus 
monedula. 

ANDORRA FRANS 
46'07. Stedenband van 
Meritxell en Sabart. 
Tweemaal € 0.54 met tus
senveld. Maagd van Sabart 
in Meritxell en Maagd van 
Meritxell in Sabart; op tus
senveld beide kerken. 

"m 'WfOtiMU'jIWVP 

ÄJand O./'Sfi 
■ ■ ■ ■ ■ ■ É « ^ a i < t i 

iio'07. Sepac* 2007, land
schap. 
i" Klass. Bomen bij de kerk 
van Hammarland. 

9io'o7. Kerst. 
Julpost 07 (€ 0.50). Kerst
man, ontworpen door Had
don Sundblom (18991976). 

ALDERNEY 
245'07. Zangvogels. 
32,37,45,48,50,71p. 
Resp. Turdus meruia, Sylvia 

ANDORRA SPAANS 
47'o7. Natuurerfgoed, 
auerhoen. 
€ 2.4g. Tetrao urogallus. 

W?'"^ 
AZERBEIDZJAN 
204'o7. Overdruk Ne
chitsjevan (84'o3). 
0.60 m. over 3.000 m. 
Mausoleum dichter H. Djavid 
(Yvert 463). 
2o4'07. Overdruk paus 
Johannes Paulus (246'05). 
0.60 m. over 3.000 m. Paus 
(Yvert 529). 
204'07. Overdruk Europa
zegels vijftig jaar (25io'o5). 
Viermaal 0.60 m. over 
3.000 m. Yvert 534537. 
204'07. Frankeerzegel 
Geokchay. 
o.io m. Moskee in Geokchay. 

AZOREN 
285'07. Molens. 
€ 0.30, 0.45, 0.61, 0.75; vel
letje met € 0.45, 2.. Zesmaal 
verschillende molen, op rand 
vel molen en ezel. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
io4'o7. Cazin Madrasah 
(18672007) honderdveertig 
jaar. 
2. KM. Gebouw. 

io4'07. Oude fonteinen. 
1.50, 2., 2.50, 4., 5. KM. 
Fonteinen in resp. Tuzla, 
Mostar, Sanski Most, 'Sebilj' 
in Sarajevo, vlakbij Bey mos
kee in Sarajevo. 

i 
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i64'o7. Krant 'Gajret' 
honderd jaar. 
I. KM. Krantentitel. 

i64'07. Faculteit islami
tische wetenschappen in 
Sarajevo dertig jaar. 
2. KM. Binnengalerij met 
fontein en voorgevel. 
i64'o7. Architectuur, bibli
otheek Gazi Husrefbey. 
1.50 KM. Tekening gebouw. 

45'o7. Schilder Ismet 
Rizvic. 
1.50 KM. Landschap met 
donkere wolken. 
45'o7. Ziekenhuis 'Prim. 
Dr. Abdulah Nakas' honderd
veertig jaar. 
1.50 KM. Gestileerde weer
gave ziekenhuis. 
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i6'07. Museumstukken. 
I. KM. Opgraving en beeld 
berenkop. 

66'07. Architect Karel Parik 
(18571942). 
2.50 KM. Portret en gebou
wen. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
54'o7. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
Tweemaal 3. KM. Symbo
lisch ontwerp met handen, 
platte knoop. 

BOSNAIHERCEGOVINA 

254'o7. Dag van de bomen. 
2.10 KM. Peervormige lijster
bes (Sorbus domestica). 
i25'o7. Archeologische 
schatten, Gabela. 
1.50 KM. 
225'o7. Mythen en flora. 
2.; blok 3. KM. Llirska 
perunika (Iris illyrica) naar 
god Perun (Slavische god van 
de donder). 
i6'07. Pelgrimsplaats 
Medugorje. 
Vijfmaal i. KM. in boekje 
van tien. Beeld Maria, han
den met rozenkrans, beeld 
Maria, beeld en kerktoren, 
beeld van priester met kruis. 
i36'07. Driehonderdste 
geboortedag bisschop Marko 
Dobretic (17071784). 
0.60 KM. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
29i2'o6. Honderdvijftigste 
geboortedag Nikola Tesla 
(18561943). 
0.70 KM. Portret natuurkun
dige, dezelfde afbeelding als 
in melding 10/694. 
io4'07. Pasen. 
0.70 KM. Paasei. 
i64'07. Vijfhonderdvijfen
vijftigste geboortedag Leo
nardo da Vinci (14521519). 
0.70 KM. Tekening portret 
Isabella d'Este. 

3'5''07' Europa 2007, hon
derd jaar scouüng. 
I., 1.50 KM. Scouts, resp. 
bij vlag in tentenkamp en 
knoop, op boomstam en 
paalsteek. 
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56'07. Kloosters. 
0.70,1. KM. Klooster, resp. 
Liplje, Dobricevo. 

BULGARIJE 
274'07. Geschiedenis 
luchtmacht, 
o.10, 0.35, 0.55, i.L. 
Viermaal verschillende te
kening, afbeelding en detail 
vliegtuig. 

25'o7. Elfhonderdste 
sterfdag vorst Boris Mihail 
(Boris I). 
0.55 L. Portret vorst met 
kroon. 
2i5'o7. Basiliek San Cle
mente in Rome. 
I. L. Tekening kerk en 
heilige. 



ij-y'oj. Geboortejaren 
Bulgaarse schilders en 
schrijvers. 
o.10, 0.35, 0.55,1.- L. Resp. 
dichter Dimcho Debelyanov 
(1887-1916), schilder Nenko 
Balkanski (1907-1977), schil
der Vera Lukova (1907-1974), 
dichter en schrijver Teodor 
Trayanov (1882-1945). 
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3O-5-'07. Frankeerzegels. 
0.63, 0.75,1.20, 2.20 L. 
Bulgaarse kloosters. 
30-5-'07. Conferentie Euro
pese ministers van verkeer. 
I.- L. Verkeersbord 'kans op 
file' en file. 

i-6-'o7. Vijflien jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Azerbeidzjan. 
Blok I.- L. Leiders en vlaggen 
Azerbeidzjan en Bulgarije. 

CYPRUS 
i4-6-'o7. Vijftig jaar sociale 
verzekering. 
Tweemaal 40 c. (samenhan
gend). Ontwerpen met '50' 
en gestileerde figuurtjes. 

CYPRUS TURKS 
6-4-'o7. Antieke huishoude
lijke artikelen. 
0.70, 0.80,1.50, 2.- NTL. 
Resp. lampetkan, kolen-
strijkijzer, olielamp, primus. 

4-5-'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
Tweemaal 0.80 NTL. Beeld
merken, hand in scouting-
groet, kampvuur, tent en 
resp. scout met wandelstok, 
scouts met trommels en fluit. 
Ook ongeperforeerd velletje 
met beide zegels. 

DUITSLAND 
i4-6-'07. Honderdvijfen-
twintigste geboortedag Karl 
Valentin (Valentin Ludwig 
Fey, 1882-1948, komiek, 
acteur, mimespeler, auteur 
en filmmaker). 
€ 0.45. Man met knieën op 
stoel zaagt aan poten stoel. 

i4-6-'07. Honderdste 
geboortedag Paul Klinget 
(1907-1971, acteur). 
€ 0.55. Scène met Nadia Gray 
uit film 'Hengst Maestoso 
Austria'. 
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i4-6-'07. Toeslagserie 'voor 
de jeugd', honderdvijfen-
zeventigste geboortedag 
Wilhelm Busch (1832-1908, 
schilder, tekenaar en schrij
ver). 
Velletje met € 0.45+0.20, 
0.55+0.25, 0.55+0.25, 
1.45+0.55. Tekenverhaal 
'Hans Huckebein, der Un
glücksrabe'. 
i2-7-'o7. Werelderfgoed 
Unesco*, gezamenlijk uit
gifte met Letland. 
€ 0.65, 0.70. Resp. Huis van 
de Zwartkoppen en twee 
beelden in Riga (Letland), 
voorgevel raadhuis Stralsund 
en Georgenkirche in Wismar 
met stadszegels. 

i2-7-'07. Vuurtorens. 
€ 0.45, 0.55. Resp. 'Bremer
haven Oberfeuer', 'Hörnum'. 

ESTLAim 
i-6-'07. Internationale dag 
van het kind. 
10.- kr. (€ 0.64). Ballonnen. 
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i4-6-'07. Deportatie van Es-
ten naar Rusland en Siberië 
tussen 1941 en 1951. 
8.- kr. (€ 0.51). Korenbloem 
en spoorrails met data en 
aantallen slachtoffers. 

i5-6-'o7. Pirita-klooster (Bri-
gittines) zeshonderd jaar. 
5.50 kt. (€ 0.35). Ruïne en 
nieuw klooster. 

z-j-'oj. Frankeerzegels. 
i.io, 5.50 kr. (€ 0.07, 0.35). 
Resp. Centaurea phrygia, 
wapenschild Tartu. 

FRANKRIJK 
2-5-'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
€ 0.60. Scouts bezig met con
structie van hout en touw. 

7'5''07- Internationale 
zeilfederatie (ISAF*) honderd 
jaar. 
€ 0.85. Zeilboten. 

i4-5-'07. Honderdste 
geboortedag George Remi 
(striptekenaar Hergé, 1907-
1983), reizen van Kuifje. 
Zesmaal € 0.54. Kuifje met 
koffer en Bobbie, professor 
Zonnebloem met verrekijker, 
kapitein Haddock, Jansen en 
Janssen, Bianca Castafiore, 
Tchang. Ook velletje met de 
zes zegels voor € 5.-, op rand 
Kuifje en kapitein Haddock 
met landschap en beeldmerk 
Rode Kruis (€ 1.76 voor 
Franse Rode Kruis). 

2i-5-'o7. Arcachon in 
Gironde. 
€ 0.54. Baai met stadje, huis 
en boot. 

22-5-'o7. Jaar van Armenië 
in Frankrijk, gezamenlijke 
uitgifte met Armenië. 
€ 0.54, 0.85. Resp. geboorte 
Christus (miniatuur 15'''' 
eeuw), glimlachende engel 
van kathedraal in Reims (13'''' 
eeuw). 

4-6-'o7. Wild zwijn, Gal
lische legerstandaard. 
€ 1.30. Zwijn van geelkoper 
(jste eguvv V.C.) uit museum 
voor archeologie in Soulac-
sur-Mer. 

ii-6-'07. Snelheidsrecord 
TGV Est Europeen op 
3-4-'07. 
€ 0.54. TGV en hogesnel-
heidstrajecten. 

i8-6-'07. Tachtigste congres 
Franse federatie postzegel
verenigingen in Poitiers. 
€ 0.54 met aanhangsel. Kerk 
Notre-Dame-la-Grande 
in Poitiers, op aanhangsel 
romaanse kunst en tachtigste 
congres. 

25-6-'07. Raad van Europa. 
€ 0.60, 0.85. Resp. beeld
merk Raad van Europa, 
bronzen beeldhouwwerk 
van mensen door Spanjaard 
Mariano Gonzalez. 

26-6-'o7. Wereldkampioen
schap rugby in Frankrijk. 
Velletje met tienmaal € 0.54 
(twee ovale zegels). Negen-
maal verschillende rugbysitu-
atie, supporters. 
2-7-'07. Europese hoofdste
den, Brussel. 
Velletje met viermaal e 0.54. 
Stadhuis, Atomium, Man
neken-Pis, koninklijk paleis; 
op rand botanische tuin, 
museum Horta, beeldje 
Haasje-over op fontein Place 
de Brouckère, Hallepoort. 

GIBRALTAR 
30-6-'o7. Europa 2007, 
honderd jaar scouting. 
8, 40, 42 p., £1.-. Scout uit 
resp. 1908,1950, zeescoutuit 
1980, heden. 

GRIEKENLAND 
25-4-'o7. Gedenkdagen. 
€ 0.02, o.10, 0.20, 0.52, 0.65, 
0.85,1.-, 2.27, 3.-. Resp. por
tret Costis Palamas (dichter, 
1859-1943), bronzen hoofd: 
beeld Poseidon van Arte-
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mission (460 v.C.) en met 
gouden masker einde Shang 
dynastie (2007, cultureel jaar 
van Griekenland en China), 
beeldmerk i'" symposium 
zeven wijze mannen chi
rurgie hart en vaatziekten, 
silhouetten mensen en 'Uni' 
(2''' conferentie mondiale 
vakbond postsector), regen
boogkleuren en Europese 
sterren (vijftig jaar Verdragen 
van Rome), portret Georgios 
Kotzias (dertigste sterfdag), 
gravure Rigas Velestinlis 
(17571798, streed voor 
bevrijding balkan), gloeilamp 
en luchtballonnen (2007, jaar 
van innovatie), Justitia met 
weegschaal en man achter 
bureau (raad van rechtsadvi
seurs aan regering honderd
vijfentwintig jaar). 

SM 

GROOTBRJTTANNIË 
56'07. Frankeerzegels 
Machin veertig jaar. 
£ I.; velletje met tweemaal 
i", tweemaal £ i.. Resp. 
Machinaft)eelding in kleur 
robijn (40 jaar); portret 
Arnold Machin (19111999), 
eerste Machinzegel (1967, 
4 d.), Machinzegel in oude 
kleur (violet), Machinzegel 
in robijn. 

3"7"'°7 Honderd jaar auto
sport in Verenigd Koninkrijk 
en vijftig jaar geleden won sir 
Stirling Moss Britse Grand 
Prix. 
I«, I", 54, 54, 78, 78 p. Resp. 
Vanwall 2.5I (1957, Stirling 
Moss), BRM P57 (1962, Gra
ham Hill), Lotus 25 (1963, 
Jim Clark), Tyrrell 006/2 
(1973, Jackie Stewart), 
McLaren M23 (1976, James 
Hunt), Williams FWii (1986, 
Migel Mansell). 

ly-j-'oj. Harry Potter, ze
vende en laatste boek (komt 
uit op 2i-y-'oj) van schrijf
ster J.K. Rowling. 
Zevenmaal i"; velletje met 
vijfmaal i«. Resp. boek
omslagen van de zeven 
boeken (editie Bloomsbury); 
wapenschilden: Hogwarts 
school, HufHepuff, Slytherin, 
Ravenclaw, Gryffindor. 
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lé-j-'oj. Europa 2007, 
honderd jaar scouting, 
i", 46,48, 54, 69, 78 p. 
(alleen i" en 48 p. met 
'Europa'). Scouts en tekst, 
resp. rond kampvuur en '11 
van 12 astronauten die op 
de maan liepen waren eens 
scouts', bergbeklimmen 'de 
jongste bergbeklimmer van 
de hoogste bergen op alle 7 
continenten is een scout', 
bomen planten '450.000 
scouts in Verenigd Konink
rijk doen elk jaar mee aan 
maatschappelijk projecten', 
leren boogschieten 'volwas
sen scoutvrijwilligers geven 
elk jaar 3 60 miljoen uur 
tijd', in vliegtuigje 'de eerste 
nonstop solovlucht rond de 
wereld werd gemaakt door 
een scout', groep scouts 
'scouting is de grootste 
jeugdbeweging in de wereld 
met 28 miljoen leden'. 

245'07. Europa 2007, 
honderd jaar scouting. 
32. 37. 45. 48, 50. 71 P Resp. 
scout bij tent en vuurtje, 
in zeilboot, scouts vissend 
vanaf rotsen, met model
vliegtuigje, tocht in grot, 
scouts op inline skates. 

HONGARIJE 
i64'07. Behalen schooldi
ploma. 
Vier velletjes met twintig 
zegels 'belföld' en aanhang
sel voor persoonlijke bood
schap. 

9"5"'°7 Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
Tweemaal 210 Ft. in velletje 
van vier. Beeldmerk scouting 
en resp. scouts in kano, 
scouts bij gedenksteen (ge
maakt in tijd eerste wereld
jamboree); op rand portret 
oprichter scouting Robert 
BadenPowell (18571941) en 
scouts bezig in natuur. 

4g'07. Zeldzame vogels. 
Tienmaal i*'. Afbeelding 
vogel en aantallen op twee 
verschillende data, resp. 
Haliaeetus albicilla, Panurus 
biarmicus, Milvus milvus, 
Emberiza cirlus, Circus 
aeruginosus, Ricurvirostra 
avosetta, Botaurus stellaris, 
Sylvia undata, Crex crex, 
Falco Peregrinus. 

9'5"'07 Hongaarse televisie 
vijftig jaar. 
160 Ft. Gedeelte testbeeld. 

GUERNSEY 
245'o7. Britse wereldkam
pioenen Formule L 
32,32,37,37,45,48,50, 
71 p. Racewagen en jaartal, 
resp. 1958 (Mike Hawthorn), 
1971 (Jackie Stewart), 1962 
(Graham Hill), 1976 (James 
Hunt), 1963 (Jim Clark), 1992 
(Nigel Mansell), 1964 (John 
Surtees), 1996 (Damen Hill). 

OUEHNSEY 
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95'07. Levend erfgoed. III 
honden. 
62,150,180, 240; blok 
600 Ft. Resp. komondor, 
Transylvanische hond, 
kuvasz, pumi; Hongaarse 
staande hond draadhaar. 

255'o7. Planeten. 
« 0.55, 0.55; 0.78, 0.78 (per 
waarde samenhangend). 
Helft wereldbol en resp. 
Jupiter, Neptunus; Saturnus, 
Uranus. Ook velletje met de 
vier zegels. 

56'o7. Heiligverklaring 
Charles of St.Andrew 
(Johannes Andreas Houben, 
18211893) op 3 juni 2007. 
€ 0.55. Portret Nederlandse 
priester en lid passionisten 
van Mount Argus in Dublin 
met kerk en geboortehuis. 
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i36'07. IPA (Institue of Pu
blic Administration, college 
bij Nationale Universiteit 
Ierland) vijftig jaar. 
€0.55.'50'. 
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i96'07. Uitvoerende 
groepen Radio en Televisie 
Ierland. 
Vijfmaal € 0.55. Twee violis
ten nationaal symfonieor
kest, twee blazers concert
orkest, Vanbrugh kwartet, 
zangeressen filharmonisch 
koor, kinderen 'Cor Na Nog 
H » » 1 1 1 W P 1 I W 1 » 

lERUiND 
9"5''07' Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
€ 0.55, 0.78 in velletjes van 
tien. Resp. scout met gas
brander bij modern tentje, 
scout met bord en kookspul
len (oude foto). 

ITALIË 
55'o7. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', kloos
tercomplex Polirone in San 
Benedetto Po. 
€ 0.60. Voorgevel abdij, 
gesticht in 1007 door graaf 
Tebaldo di Canossa. 

i25'07. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', burcht 
Malatestiana in Montefiore 
Conca. 
€ 0.60. Burcht, gesticht rond 
1300. 
^3'5"'°7 Serie 'gemaakt in 
Italië', Lamborghini Miura. 
€ 0.85. Beeldmerk met stier 
van autofabriek gesticht door 
Ferruccio Lamborghini. 

235'o7. 'Bancarella Musica 
 Musica dalla Terra' door 
Italiaanse zangers. 
€ 0.60. Beeldmerk met daarin 
muziekschrift. 

46'07. F.C. Internazionale 
Italiaans voetbalkampioen 
serie A 20062007. 
€ 0.60. Voetballer, bal, Ita
liaanse kleuren, beeldmerk 
Inter. 

96'o7. Serie 'Italiaanse 
sport', vijftigste sterfdag 
Luigi Ganna (18831957). 
€ 0.60. Ganna op de fiets 
achtervolgd door twee wiel
renners en etappe uit eerste 
Giro d'Italia in 1909. 



96'07. Serie' artistiek en 
cultureel erfgoed', dolmen 
van Chianca. 
€ 0.60. Grafmonument bij 
stad Bisceglie. 

2i6'07. Honderdste 
geboortedag Altiero Spinelli 
(19071986). 
€ 0.60. Portret politicus en 
schrijver, op achtergrond 
vergaderzaal Europees Parle
ment en Europese sterren. 
296'07. 'Festival dei Due 
Mondi' in Spoleto vijftig jaar. 
€ 0.60. Danseres, muziek
noten, rozet uit kathedraal 
Spoleto en detail brug Torri. 

27'o7. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', basiliek 
van San Vincenzo in Gal
liano. 
€ 2.80. Voorgevel basiliek 
uit 1007. 

€2,80 

47'o7. Serie 'gemaakt in 
Italië', Fiat 500. 
€ 0.60. Fiat Nuova 500 op 
schilderij (1968) van Antonio 
Aimone. 

JERSEY 
i39'07. Luchtvaartgeschie
denis, IX, internationale 

vliegshow lersey zestig jaar. 
3437, 42.51.57,74 p; 
blok £ 2.50. Resp. Dornier 
Do 24 ATT, Avro Vulcan, 
Junkers Ju52, Sukhoi 
Su27 Flanker, Boeing B52 
Stratofortress, BritsFranse 
Concorde; Red Arrows. 

Jersey 
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3i5'o7. Museum van de 
stad Zagreb honderd jaar. 
2.30 kn. Geschilderd raam, 
detail muurschildering gevel 
museum (17''' eeuw). 

iio'o7. Sepac* 2007, land
schappen op Jersey. 
34. 37.42, 51. 57.74 PResp 
Queen's Valley Reservoir, 
kasteel Mont Orgueil en 
jachthaven, Bonne Nuit
haven en 'Sepac', La Hougue 
Bie, Bouleybaai, vuurtoren 
La Corbiere. 
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86'07. Het rode meer. 
Blok 10. kn. Meer bij 
Imotski met rode rotsen (be
schermd natuurmonument 
en een van de diepste meren 
Europa, karstfenomeen). 

KROATIË 
35'07. Kroatië wereldkam
pioen waterpolo, Melbourne 
2007. 
Velletje met driemaal 5. kn. 
Over de drie zegels: water
poloteam met begeleiders 
en vlag. 

LETLAND 
86'o7. Serie paleizen. 
0.22 Lvl. Kasteel Kreutzburg 
(Krustpils). 

2i5'07. Wereldkampioen
schap tafeltennis 2007 in 
Zagreb. 
3.50 kn. Tafeltennistafel en 
balletje. 
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305'o7. Diplomatieke 
betrekkingen tussen China 
en Kroatië vijftien jaar. 
Tweemaal 5. kn (samen
hangend). Steen met woord 
China in Glagolitisch schrift, 
papyrus met woord Kroatië 
in Chinees schrift. 

JMfiSfi^r^'r..;. ywv? 
i27'o7. Hanzesteden, 
gezamenlijke uitgifte met 
Duitsland. 
0.36, 0.45 Lvl. Resp. Huis 
van de Zwartkoppen en twee 
beelden in Riga, voorge
vel raadhuis Stralsund en 
Georgenkirche in Wismar 
(Duitsland) met stadszegels. 
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LITOUWEN 
i25'07. Kerken in Litou
wen. 
I., 1.30 Lt.. Resp. St.Anna 
en Bernardine kerken in oude 
stad Vilnius (i5''''i6''' eeuw), 
Pazaislisklooster in Kaunas 
(lydelgd'eeUW). 

236'o7. Litouwen duizend 
jaar. 
Velletje met viermaal 3. Lt. 
Eerste krant 'Ausra' in 1883, 
verbod drukken in Latijns 
schrift afgeschaft in 1904, 
eenkamerparlement (Seimas) 

sinds 1905, onafhankelijk
heidsverklaring in 1918; op 
rand gebouwen en mensen. 

MALTA 
9"5''°7 Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
16, 51 c. (€ 0.37,1.19). Resp. 
Robert BadenPowell op 
bezoek in Malta met kapitein 
J.V. Abela in 1937, vertegen
woordiging Malta in 1957 bij 
wereldjamboree. 
285'o7. Heiligverklaring 
Dun Gorg Preca (18801962) 
op36'07. 
8 c , I. Lm. (€ o.ig, 2.33). 
Tweemaal (verschillende 
kleur) portret stichter 'Maat
schappij van christelijke 
doctrine' en kerk. 

B J U M ^ H M ^ M M I ^ ^ V M ^ V ^ A ^ J 

MAN 
i8'o7. Kaarten. 
28, 31, 44,48, 75, 88 p. 
Kaarten eiland Man uit resp. 
1615,1693,1870,1826,1975, 
2006. 

2o8'o7. Pooljaar, reis van 
Ross en de Victory naar 
noordwestelijke doorvaart. 
28, 31, 55,75,90,117 p.; 
velletje met 50, 50, 75, 75 p. 
Resp. portretje kapitein John 
Ross (17771856) en schip 
tussen ijsbergen, schip en 
bergen in donker, vis vangen 
in wak, muskusos, vervoer 
op slede, zeilschip en roeibo
ten; houten huisje, man met 
slede, ijsbeer, honden (op 
rand kaart Canada). 

' l \ \ \ \ \ \ \ \ l \ l % \ \ \ \ X \ \ * \ \ \ \ % \ \ * 

MOLDAVIË 
234'07. Paddestoelen. 
65, 85 b., 2., 6.20 L. Resp. 
Morchella steppicola, Phyllo
porus rhodoxantus, Amanita 
solitaria. Boletus aereus. 

85'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
2.85, 4.50 L. Scouts, resp. 
schrijven en schilderen, met 
loep bij vlinder. 

MONACO 
256'07. Grote postzegel, 
munten en kaartenbeurs. 
€ 0.49. Enveloppe met kaart, 
munt en postzegel. 

gntuCt0our3t2OO7 2 ^ ' 
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256'o7. Tweeëntwintigste 
goochelfestival 'MonteCarlo 
Magie Stars 2007'. 
€ 1.30. Goochelaar. 

• • ^ ^ ^ ^ ^ ^ P W ^ F ^ 

1,30€ %J5^ «..».. 
XXII'MontcCarlo Magie Star» 

MONTENEGRO 
ii5'07. Fauna. 
€ 0.25, 0.50. Resp. Larus ri
dibundus, Aquila chrysaetos. 

2i6'o7. Migratie naar 
Istrië driehonderdvijftig jaar 
geleden. 
€ 0.60. Kerk. 



NOORWEGEN 
ii5'07. Architectuur. 
14., 23. kr. Resp. Onze
LieveVrouwe kerk in Trond
heim (gesticht 1207), vesting 
Vardohus uit 1307. 

23t>8 VAMmmi^ ttsmtna TOO AR 

ii5'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
9., II. kr. Resp. twee scouts 
en Turkse knoop, brug in 
tentenkamp en touwcon
structie. 

I SPEIDpR^EVEGEUiENlOOAR 

i56'07. Vuurtorens. 
Tweemaal A (7. kr). Ona 
vuurtoren in Romsdal, 
Tungeneset vuurtoren in 
Ersfjorden. 

i56'07. Persoonlijke zegel. 
A. Wilde aardbei. 
i56'07. Maatschappij voor 
rijkstaal {Noorse schrijftaal) 
honderd jaar. 
7. Quote van Inge Lonning 
(theologe, vicevoorzitter 
parlement). 

Ingen tanke 
er tenkt 
for den er 

OEKRAÏNE 
i85'o7. Serie 'Kiev door de 
ogen van kunstenaars'. 
Viermaal 70 k. Vitaly Pe
trovsky: Zonnige dag (1997), 
Tetjana Kugaj: Smalle straat 
(2004), Julija Kuznetsova: 
Wandeling boven Kiev 
(2004), Marija Lashkevich: 
Kiev in de sneeuw (2007). 

uËtt^^ 

86'07. Honderdvijfen
twintigste geboortedag Igor 
Strawinsl<y (18821971). 
70 k. Portret en handteke
ning componist. 

i56'07. Honden en katten. 
Twee vel met zesmaal 70 k. 
Mopshond, Ierse setter "ilas
kan malamute, bassei nond, 
buUmastifF, Amerika .se 
cocker spaniel; Ameri' anse 
korthaar, sfinx, Scot. " 'bid, 
snowshoe, Russisch .auw, 
Somali. 
agö'oj. HonderdsLe "
boortedagRoman C.i"khe
vych (19071950). 
70 k. Portret leider' itan
dig Leger en symui •' "■ voor 
organisatie van OP J'ense 
nationalisten en • ■ 'raïens 
Opstandig Legi. 

OOSTENIuMv 
56'o7. Wereldkampioen
schap voetbal 2008 in Oos
tenrijk en Zwitserland. 
Velletje met € 0.20, 0.25, 
0.30, 0.35. Verschillende 
afbeeldingen van mascottes 
Trix en Flix. 
i56'07. Beroemde schil
derijen uit Oostenrijkse 
verzamelingen, IV, Zelfpor
tret Angelika Kauffmann 
(17411807). 
€ 2.10. Zelfportret (1781) 
uit Tiroler Landesmuseum 
Ferdinandeum. 

TIHOLER LANDESMUSEUM 
FERDINANDEUM 

ANGELIKA KAUFFMANN 
SELBSTBILDNIS IN 
WALOEHTRACHT 

i56'o7. Dag van de postze
gel 2007. 
Toeslagzegel € 2.6511.30. 
Stoomschip 'Wien' naar 
schilderij van Harry Heusser. 

i66'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
€0.55. Scout met wereldbol 
als hoofd. 

i76'o7. Tweehonderdvijf
tigste geboortedag Ignaz 
loseph Pleyel (17571831). 
€ I.. Portret componist. 

250 GEBURTSTAG VON 
IGNAZ JOSEPH PLEYEL 
1757 ^ , ^ ^ ^ £ . 1831 

Ö S T E R R E I C H : 

2i6'o7. Animatiefilm 
Shrek III. 
€ 0.55. Moerasmonster Shrek 
en prinses Fiona. 

mmw99fwwmmmmw99 
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POLEN 
224'o7. Dag van de aarde. 
1.35 Zl. Beeldmerk kring
loop. 

284'o7. Antieke treinen. 
i35> 135. •̂40> 2.40 Zl. Wa
gons, resp. voor post 1956, 
passagiers 1924, passagiers 
1909, passagiers 1929. 

PORTUGAL 
3i5'o7. Hedendaagse Por
tugese architectuur. 
Tienmaal € o.30; blok€ 1.85. 
Resp. hogeschool voor 
kunst en design in Caldas da 
Rainha van Vitor Figueiredo, 
paviljoen van Portugal in Lis
sabon door Alvaro Siza, Torre 
VTS in haven Lissabon van 
Gongalo Byrne, gebouw van 
Carrilho de Gra^a, museum 
Martino van ARX Portugal, 
bibliotheek in Loures van 
Fernando Martins, 'casa dos 
24' in Porto van Fernando Ta
vora, kunstcentrum Coimbra 
door Joao Mendes Ribeiro, 
stadion in Braga van Eduardo 
Souto Moura, kunstcentrum 
Sines van Aires Mateus; 
paviljoen van Portugal in Lis
sabon door Alvaro Sizo. 

■1 
É ü ï ^ 

i26'07. Cascais 2007, 
wereldkampioenschap zeilen 
ISAF*. 
€o.6i; blok€ 2.95. Tweemaal 
verschillende gestileerde 
zeilboten. 

i46'o7. Portugese won
deren. 
Drie velletjes met zeven
maal € 0.30. Gebouwen en 
beelden. 
256'o7. Collectie Berardo's 
museum. 
€ 0.61, 2.. Resp. beelden 
Niki de Saint Phalle, werk 
van Pablo Picasso. 

ROEMENIË 
35'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
2.10, 7.70 NL. '100' en resp. 
twee scouts, Robert Baden
Powell (18571941). 

ROMANIA 
2,10 L 

EUROPA 

i55'07. Het oude Boeka
rest. 
0.30, 0.50, 0.70,1.60, 3.10, 
4.70; blok 5.60 NL. Resp. 
overblijfselen van Curtea Ve
che met portretje Vlad Tepes 
en document waarin voor 
het eerst sprake is van stad 
Boekarest, paleis Sturdza 
en wapenschild, gebouw 
nationale leger en wapen
schild, nationaal theater en 
portretje Alexandra loan 
Cuza, I.e. Bratianuplein (nu 
Universiteitsplein) en por
tretje Carol I, Senaatsplein 
(nu plein Verenigde Naties) 
en wapenschild; Roemeens 
Atheneum (op rand eerste 
raadhuis Boekarest, wapen
schild en munten uit 1670, 

' 1,1831,1862). 

56'o7. Roemeens aarde
werk, II, boerenborden. 

0.70, 0.80,1.60, 3.10 NL. 
Bord uit resp. Vladesti
Valcea, VisteaBrasov, Tansa
lasi, RomanaOlt. 
76'o7. Sportclub van het 
leger Steaua zestig jaar. 
7.70 NL. Penning gelegen
heid, silhouetten sporters en 
wapenschild 

86'o7. Paleis Roemeense 
Spaarbank honderdtien jaar. 
4.70 NL. in velletje van twaalf 
waarbij één zegel op z'n kop 
staat; blok 5.60 NL. Resp. 
gebouw, gebouw (op rand 
interieur). 

ii6'o7. Sibiu, Europese 
hoofdstad van cultuur. 
Velletje met 0.30, 0.50, 0.60, 
0.70, 2.10, 5.60 NL.; blok 
4.70 NL. Resp. Altemberger 
Huis, Leugenaarsbrug en to
ren. Evangelische parochie
kerk, Grote Plein uit 1780, 
paleis Brukenthal en beeld 
St.Nepomuk, panoramische 
blik op Siniu in 1790; vesting 
Sibiu in midden 17'''' eeuw. 

5 FH 
RUSLAND 
245'o7. Eerste Russische 
postzegel honderdvijftig jaar. 
Blok 10. r. Velletje eerste 
zegels. 

i46'o7. Honderdvijfentwin
tig jaar telefoon in Rusland. 
5. r. Antieke telefoon. 

i56'o7. Russische Acade
mie voor Wetenschappen 
tweehonderdvijftig jaar. 
Blok 25. r. Beeld vrouw 
met twee kinderen, op rand 
wapenschild en gebouw. 
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i9-6-'07. Mondiale postze
geltentoonstelling 
'Sint-Petersburg 2007'. 
5.- r. Beeldmerk met zeil
schip. 
ï-y-'oj. Ruimtevaartcentrum 
'Plesetsk' vijftig jaar. 
Blok 12.- r. Raket, op rand 
meer raketten, treinen, scho
telantenne en vrachtwagen. 

1"'* ï i 

SAN MARINO 
2-6-'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
€ 0.60, 0.65. Beeldmerk en 
resp. vijf scouts met we
reldbol en kompas en kaart 
eiland Brownsea, oudere 
scout met stok en jonge scout 
met rugzak die groet ook 
wereldbol en torens San 
Marino. 

5AA/ MARIAJO 

2-6-'07. Europees kampi
oenschap honkbal in San 
Marino. 
€ 0.65,1.-. Resp. slagman en 
vanger, werper. 

'm SAN MARINO 
s 0.65 

2-6-'o7. Wereldkampioen
schap atletiek in Osaka. 
€ 0.60, 0.85,1.50. Beeldmerk 
kampioenschap en resp. 
hoogspringer, verspringer, 
hardloper. 

met post, op rand doorlo
pende bergen en San Marino 
(door Johannes Blaeu, 1596-
1673). 

SERVl£ 
io-7-'o6. Verplichte toeslag
zegel kankerbestrijding 10-7 
tot 5-8. 
8.- Ndin. Portret Ksenofona 
Sahovic (1898-1956). 
i4-9-'o6. Verplichte toeslag
zegel solidariteit 14 tot 21-g. 
8.- Ndin. Ouder echtpaar, 
22-9-'o6. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis 22 tot 29-9. 
8.-Ndin. Kinderen. 
2-io-'o6. Verplichte toeslag
zegel Week van het kind 2 
tot 8-10. 
8.- Ndin. Meisje boven 
handen. 
9-io-'o6. Verplichte toeslag
zegel aids-bestrijding 9 tot 
31-10. 
8.- Ndin. Aids-virus in 
waterglas. 
i-i2-'o6. Verplichte toeslag
zegel Europees olympisch 
jongerenfestival i tot 31-12. 
8.- Ndin. Waterpolo, turnen 
en volleybal. 
i-i-'o7. Frankeerzegels, 
fliora, landschappen en 
bezienswaardigheden. 
0.50,1.-, 5.-, 10.-, 13.-, 
33.-, 50.-, 100.- Ndin. Resp. 
gerbera, asters, appelboom, 
rivier westelijke Morava, 
landschap in Goc-gebergte, 
oeverbegroeiing in Zlatibor-
gebergte, wintersportoord 
Kopaonik, nationaal Servisch 
theater in Belgrado. 
22-i-'07. Verplichte toeslag
zegel wereldkampioenschap 
Judo in Belgrado. 
8.- Ndin. Worstelscène. 
30-i-'07. Internationaal 
pooljaar. 
46.- Ndin. Portret Milutin 
Milankovic (1879-1958, ster
ren- en wiskundige) met blik 
op kaart van noordpool. 
i6-2-'o7. Toneelspelers. 
Velletje met achtmaal 
16.50 Ndin. Petar Dobrinovic 
(1853-1923}, Milka Grgurova 
Aleksic (1840-1924), Lju-
bisa Jovanovic (1908-1971), 
Rahela Farari (19x1-1994), 
Miodrag Petrovic Skalja 
(1924-2003), Branko Plesa 
(1926-2001), Ljuba Tadic 
(1929-2005), IDanilo Bata 
Stojkovic (1934-2002). 

SLOVENIË 
25-5-'07. Vlinders. 
€ 0.24; blok 0.45. Resp. Cal-
limorpha quadripunctaria; 
Colias myrmidone. 

P ^ n W W ^ i ^ ^ ^ P ^ H M W I W « ^ ^ ^ 

2-6-'oy. Postzegelmanifesta
tie 'De Postiljon' 1607-2007. 
Blok € 4.50. Bergen en ruiter 

25-5-'07. Mythologie. 
€ 0.45. Dwergen Perkman-
deljc, Taus en half man, half 
geit Catez. 

25-5-'07. Vijftig ]aar Euro
pese samenwerking. 
€ 0.45. Europese sterren met 
windmolentje en 'Skup@j' 
(samen). 

25-5-'07. 2007: Jaar van de 
bijbel. 
Blok € 0.75. Dalmatische 
bijbel uit 1584 op vergrote 
pagina; op rand illustraties 
van omslag. 

25-5-'07. 'Zapravljivcek', 
open kar getrokken door 
paarden. 
€ 0.92. Kar met twee paar
den. 
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22-6-'o7. Festival Lent 
(stadsdeel Maribor). 
€ I.-. Poorthuisje en brug 
met 'Lent' (ook in donker te 
lezen). 

SLOWAKIJE 
i5"5"'°7- Honderd jaar 
Amerikaanse Bond voor 
Slowaken. 
22.- Sk. Wapenschild. 

30-5-'07. Voor het kind. 
10.- Sk. Sprookjesfiguur 
Janko Hrasko. 

6-6-'07. Schoonheid van ons 
land. 
30.-, 34.- Sk. Klooster van 
resp. Jasov, Hronsky. 

; SLOVENSKO: 

2y-6-'oj. Eerste vermelding 
Bratislava (Burcht van Bras-
lav, 9'''eeuw). 
37.- Sk. Kasteel Bratislava en 
mannen in bootjes (illustratie 
uit Weense Kronieken, 14''' 
eeuw). 

SLOVENSKO 

ly-è-'oj. Tweejaarlijkse 
wedstrijd en tentoonstelling 
boekillustraties. 
25.- Sk. Kat (winnend 
ontwerp 2005 van Luboslav 
Palo) 

SPANJE 
i-6-'o7. Kennis van zwam
men. 
€ 0.30, 0.78. Resp. Tricho-
loma equestre, Amanita 
muscaria. 

4-6-'o7. Beroemde mensen. 
Tweemaal € 2.49. Carmen 
Conde (1907-1996, dichteres 
en schrijfster). Rosa Chacel 
(1898-1994, schrijfster). 

i4-6-'07. Sport, honderd 
jaar voetbalclub 'Real Betis 
Balompié'. 
€ 0.78. Schildje, wapenschild 
en naam met data. 
i6-6-'07. Beeld Maria San-
tisma de Ia O zeventig jaar. 
€ 0.30. Houtenbeeld gemaakt 
door Antonio Castillo La-
strucci (1882-1967). 

Conïrioctón Canóruca de Maria ' 
Santisima delaO. Sevilla 

ESPANA o 30€ : 
b«Hk4M**rfl«MMdhMl 

z-y-'oj. Flora en fauna. 
Tweemaal € 0.30. Hyacinthus 
Orientalis, Luscinia 
megarhynchos. 
4-7-'o7. Leger op vredesmis
sie. 
e 0.30. Soldaten en wereld
kaart. 

5-7-'07. Expo 2008, Zara
goza. 
€ 0.58. Beeldmerk en mas
cotte. 

EXPO 



izy'oy. Sport, tvpro
gramma: 'Op de rand van het 
onmogelijke'. 
Velletje met € 0.30, 0.39, 
0.42, 0.58, 0.78, 2.43 en zes 
aanhangsels waarop beeld 
doorloopt. 
Foto's van expedities in 
poolgebieden, resp. duikers, 
skiloper, lopers met slede, 
zeilboot, kano's, honden 
en slee. 

m.é!m 

ig-j-'oj. Natuur 2008. 
Tweemaal € 0.30. Panorami
sche blik op nationaal park 
van resp. Albufera, Lagunas 
de Ruidera. 

TSJECHIË 
305'07. Voor het kind, 
honderdste geboortedag 
J. Foglar (19071999). 
7.50 Kc. Vijf jongens uit strip 
en boeken Foglar. 

CeSKfii-KEPüSLIKA i 
MÜÉlÉlttlÉMtÉttÉiÉÉÉtÉ 

206'07. Wereldpostzegel
tentoonstelling Praag 2008. 
Blok 45. Kc. Karelsbrug 
Praag {650 jaar), doorlopend 
op rand. 

:=^U,' 0^ 
206'o7. Grafisch kunste
naar Vaclav Hollar (1607
1677). 
Blok 35. Kc met twee 
aanhangsels. Zelfportret, op 
aanhangsels personificaties 
van lente en winter, op rand 
panoramische blik op Praag. 

MTNCRUIAHOUM KtaMUi 

206'o7. Vakmanschap, 
kachels. 
7.50,12. Kc. Resp. gotische 
kachel en tegel met een duel 

met zwaarden, renaissance 
kachel en tegel met aristocra
tisch paar. 
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TURKIJE 
35'07. Sportvereniging 
Fenerbahge honderd jaar. 
Velletje met achtmaal 
0.60 NTL.; 0.60, 0.70 NTL.; 
velletje met 0.60, 0.70, 0.80, 
0.90 NTL. Resp. voetballers, 
zwemster, atleten, hardloper, 
zeilboot, bokser, roeier, 
adeten; mannen bij tafel, 
document en tekst; vuurto
ren, drie mannen aan tafel, 
gebouw en stadion, stadion 
van boven. 
85'07. Achthonderdste 
geboortedag Mevlana (Djalal 
alDin Roemi, 12071273, 
Perzisch dichter en mysti
cus). 
Velletje met 0.25, 0.50, 0.60, 
0.70 NTL. Resp. portret, 
symbool, dansende derwi
sjen, moskee. 

TURKIYE 
CUMHURiYETi 
800.1 

g-y'oj. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
0.60, 0.70 NTL. Resp. scout 
bij vuurtje voor tent, twee 
groetende scouts. 

i75'07. Stichting 
Mehmet^ik van Turkse leger 
vijfentwintig jaar. 
0.60 NTL. Soldaat, land
schap en Turkse vlag. 

56'o7. Mondiale dag van 
het milieu. 
Velletje met 0.25, 0.50, 0.60, 
0.70 NTL. 

2o6'o7. Turkse keuken. 
I., I., 2.NTL. 
256'o7. Vijftiende jaar 
topbijeenkomst organisatie 
economische samenwerking 
Zwarte Zee. 
0.60 NTL. Beeldmerk met 
'15', kaartje Zwarte Zee en 
schip. 

i27'07. Associatie Turkse 
taal vijfenzeventig jaar. 
0.70 NTL. Vergadertafel. 

il-y-'oy. Turkse kustwacht 
vijfentwintig jaar. 
o.6oHO.io NTL. Turkse vlag, 
schip en portret. 

VATICAAN 
i26'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
€ 0.60, 0.65. Scouts, resp. 
met rugzakken en met 
eendje, bij kampvuur. 

«iU.OU 

fei. LA' DEI VATICAN(ÄBl„_ 

i26'o7. Christelijk museum 
tweehonderdvijftig jaar (ge
sticht door paus Benedictus 
XIV, 16751758). 
€ 0.85, 2.. Objecten uit 
museum, resp. glazen schaal 
met Petrus en Paulus en 
zilveren vaas, bronzen lamp 
en zilveren flesje. 

:;MUSEO 
N C M S T U M O 

i26'o7. Driehonderdste 
geboortejaar Carlo Goldoni 
(17071793). 
€ 0.60, 0.85; blok€ 2.80 (in 
vorm theater). Resp. twee
maal portret en toneelscène; 
toneelscène doorlopend op 
rand. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
234'07. Versterkte dorpen. 
Tweemaal 15. Dh. Temacine, 
Kenadsa. 

205'o7. Negende Afri
kaanse spelen in Algiers. 
15. Dh. Kaart Afrika en 
beeldmerk spelen. 
2o5'o7. Tweede Afrikaans
Aziatische spelen in Algiers. 
15. Dh. Kaart Afrika en Azië 
met gestileerde atleten. 

>'p. 'fcj ^ 

ANTIGUA EN BARBUDA 
24'07. Paddestoelen uit 
Caribisch gebied. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. Cantharel
lus cibarius, Auricularia 
auriculariajudae, Mycena 
acicula, Peziza vesiculosa; 
Pleurotus djamor. 
24'07. Bloemen. 
75, 90 c , $ I., 4.; velletje 
met viermaal $ 2.; blok$ 6.
Resp. Alamanda, Bidens 
sulphurea, Alstromeria 
caryophyflacea, Bougainvil
lea; Canna limbata, Gazania 
rigens, Gloriosa rothschil
diana. Hibiscus sinensis; 
Caesalpinia pulcherrima. 
24'o7. Vlinders. 
75, 90 c , $ I., 4.; velletje 
met viermaal $ 2.; blok $ 5.
Resp. Callicore maimuna, 
Dismorphia amphione, 
Eryphanis polyxena, Colo
bura dirce; Actinote pellenea, 
Anteos clorinde, Morpho 
peleides, Anartiajatrophae; 
Catonephele numilia. 
54'o7. Wereldkampioen
schap cricket 2007 in West
Indië. 
25, 30, 90 c , $ I., 1.50; blok 
$ 5.. Westindische spelers, 
resp. Kenneth Benjamin, 
Anderson Roberts, Ridley 
Jacobs, Curtly Ambrose, 
Richard Richardson; Vivian 
Richards. 
i5'o7. Zestigjarig huwelijk 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
Tweemaal $ 1.50 (samen
hangend); blok $ 6.. Resp. 
echtpaar, huwelijksschoenen 
Elizabeth; bruidspaar en 
gasten. 

ARGENTINIË 
i93'07. Nationaal plan 
veiligheid op de weg. 
75 c. Verkeersbord met 'Pare
mos' (laten we stoppen). 
55'07. Argentijnse speel
goedindustrie. 
Velletje met viermaal 75 c. 
Houten hobbelpaard, 
poppenserviesje, trein en 
gebouwen, soldaaqes. 
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55'o7. Mercosur*, natio
nale architectuur. 
75 c , $ 3.25. Voorgevel 
van resp. museum voor 
LaujnsAmerikaanse kunst in 
Buenos Aires met detail inte
rieur, archeologisch museum 
hooggebergte in Salta met 
'unka' (shirt uit Andes). 

26'o7. Internationaal 
pooljaar. 
Blok $ 4. (zegel driehoekig). 
Argentijns Antarctica; op 
rand rest Antarctica met 
pictogrammen dieren 
zuidpool, wetenschappelijke 
en onderzoeksactiviteiten, 
transportmiddelen, beeld
merken internationaal pool
jaar en zuidpoolprogramma 
Argentinië. 
236'o7. Verdediging Bue
nos Aires tegen de Engelsen 
tweehonderd jaar geleden. 
75 c. 'Gevecht om Santo 
Domingo', schilderij door 
Eleodoro Marenco. 

ASCENSION 
255'o7. Bevrijding Falk
landeilanden vijfentwintig 
jaar geleden. 
35, 40, 50 p., £ 1.25; twee 
velletjes met 35,40, 50 p., 
£ 1.25. Resp. Handley Page 
Victor K Mk2 tanker vlieg
tuig boven eiland, helikop
ter met Britse vlag boven 
HMS Dumbarton Casde, 
helikopters en HMS Fearless, 
Vulcan XM607 vertrekt van 
Ascension; HMS Tidespring 
vult brandstof HMS Antrim 
aan, als 40 p. los, als 50 p. 
los, vliegtuige en Adantic 
Conveyor met voorraden; 
als 35 p. los, Vickers VCio 
transportvliegtuig, Nimrod 
MR2, als £1.25 los. 



AUSTRALIË 
io7'07. Architectuur. 
50, 50 c, $ I., 2.45. Resp. 
voormalig ICI House in 
Melbourne, Academie van 
Wetenschappen in Canberra, 
stadhuis in Perth, operage
bouw Sydney. Ook velletje 
met de vier zegels steeds een 
kwart gedraaid. 

247'o7. Markten. 
Vijfmaal 50 c. Man met 
kaas op koningin Victoria 
markt, vrouw met bananen 
op Rusty's markt in Cairns, 
man met vis op vismarkt 
Sydney, vrouw met groentes 
op centrale markt van 
Adelaide, man met uien op 
boerenmarkt Hume Murray 
in Albury Wodonga. 

288'07. APEC*forum in 
Australië. 
50 c. Beeldmerk APEC en 
halve wereldbol met zuider
kruis. 

49'o7. Regiment 'Special 
Air Service' vijftig jaar. 
50 c. Beeldmerk en gevechts
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i2g'07. Botanische tuinen. 
Vijfmaal 50 c. Botanische 
tuinen in resp. Melbourne, 
Adelaide, Brisbane, Perth, 
Sydney. 

BAHAJVIAS 
i6'07. Zestigjarig huwelijk 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
15, 25, 50, 65 c. (in velletjes 
van zes); blok $ 5.. Verschil
lende afbeeldingen echtpaar. 

97'o7. Honderd jaar scou
ting, wereldjamboree 2007, 
honderdvijftigste geboor
tedag Robert BadenPowell 
(18571941). 
15, 25, 50, 65 c ; velletje met 
70, 80 c. Verschillende af
beeldingen scouts en portret 
BadenPowell. 

BANGLADESH 
25io'o6. Vijf jaar vrede en 
ontwikkeling. 
IC T. Gebouwen, wegen en 
vredesduif. 

5 Years of Peace SDevekipmait 
10 10 zo»09 10 2006 

6i2'o6. Wereldaidsdag 
2006. 
10. T. Wereldbol en rood 
lintje. 
83'o7. Internationale dag 
van de vrouw. 
10. T. Twee gezichten vrou
wen en rood aidslintje. 
74'o7. Wereldgezondheids
dag. 
6. T. Gezin in vaas, beeld
merk Verenigde Naties, hand 
met knoop. 
i94'o7. Wereldkampioen
schap cricket 2007. 
Viermaal 10. T. Cricketspe
lers en wickets met hand
schoen, beker en tijger, beker 
en team, beker en batsman. 

BRAZILIË 
9'5''07 Bezoek paus 
Benedictus XVI aan Brazilië. 
R$ 0.90. Paus met basiliek 
van Aparecida en beeldmerk 
bisschoppenconferentie 
ZuidAmerika en Caribisch 
gebied. 

Brasil 2007 R$ 0,90 

CANADA 
296'07. Canadese muzi
kanten. 
Viermaal 52 c. in cdvormig 
velletje. Portretten van Joni 
Mitchell (1943), Paul Anka 
(1941), Anne Murray (1945), 
Gordon Lightfoot (1938). 
Ook boekjes met acht zegels 
en één artiest op buitenzijde. 
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67'o7. Vijftig jaar nationaal 
park 'Terra Nova' in New
foundland. 
52 c. in boekje van tien. 
Zonsopkomst boven Alexan
der Bay en rand met silhouet 
park. 

207'o7. 'Jasper National 
Park' honderd jaar. 
52 c. in boekje van tien. Foto 
park en rand met silhouet 
park. Ook brugpaar met 
zegel öj'oy. 
2$7'oy. Honderd jaar 
scouting. 
52 c. in boelcje met acht 
zegels. Beeldmerk scouting 
met scoutingactiviteiten 
(kamperen, kampvuur, ka
noën, fietsen) en scouts. 
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267'o7. Serie Franse 
nederzettingen in Noord
Amerika, Chief Membertou 
van de Mi'kmaq (bond tussen 
Mi'kmaq en Fransen hielp 
PortRoyal ontwikkelen, in 
1607 zorgde Membertou 
drie jaar voor Fort afwezige 
Fransen). 
52 c. Membertou. 
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i39'07. Orde van advocaten 
Saskatchewan en Alberta 
honderd jaar. 
Tweemaal 52 c. Foto oprich
ters orde Saskatchewan en 
register (met handtekening 
alle leden sinds oprichting), 
foto eerste voorzitter orde 
Alberta (James Muir) met 
voorzittershamer en stapel 
boeken. 

S ♦ i f TAIWAN 

i27'07. Orchideeën, II. 
NT$ 2.50, IC, 32.. Resp. 
Paphiopedilum sp., Phalae
nopsis aphrodite, Dendrobi
um sp., Oncidium x bridum. 

COLOMBIA 
2006. Upaep''', energiebe
sparing. 
Velletje met tweemaal 
$ 5.000. Beeldmerk Upaep 
en tweemaal hand boven 
doorlopend ontwerp met 
aarde, water, licht, bladeren 

CAYMANEILANDEN 
265'07. Mooie plelqes. 
20, 25, 30, 40, 75 c , $ I.. 
Resp. Brac Reefaanlegstei
ger, rij huizen (aan water
kant), waterspetters bij East 
End, hangmat bij zonsonder
gang, bloemen Poinciana, 
stuk hout in zee. 

''''W^ÊBBESÊ$„ 

g7'07. Honderd jaar scou
ting, wereldjamboree 2007, 
honderdvijftigste geboor
tedag Robert BadenPowell 
(18571941). 
25, 75, 80 c , $ I.; vel met 
50 c. en $ 1.50. Verschil
lende afbeeldingen scouts en 
portret BadenPowell. 

CHILI 
95'o7. Chili, altijd verras
send: campagne bevordering 
toerisme. 
Vijfmaal $ 390. Beeldmerk 
campagne, maanvallei, beel
den Paaseiland, pinguïn, met 
sneeuw bedekte vulkaan. 

CHINA (Republiek, Taiwan). 
286'07. Gebruiksvoorwer
pen bij voedsel. 
NT$ 5., 5., 12., 12.. Resp. 
houten rijstvat en kastje, 
houten stoomkist, rijstman
den van hout en bamboe voor 
vervoer voedsel, serviesgoed 
en houder voor eetstokjes. 

2006. Honderdste geboorte
dag president Alberto Lleras 
Camargo (19061990). 
$ 1.300, 3.300. Portret. 
2007. Departement Sucre 
veertig jaar. 
Vel met twaalfmaal $ 3.300. 
Vlag departement, kathedraal 
SintFranciscus in Sincelejo, 
parochiekerk Corozal, land
schap in Tolu, 'Corralejas 
de Sincelejo', kudde vee 
in Sucre, vissend persoon, 
hangmat, hoed uit Sampues, 
beeldmerk departement, 
kopie partituur Ruben Dario, 
schilderij 'Fandanguera' van 
Carmelo Ruiz. 
2007. Militaire academie 
Generaal Jose Maria Cordova 
honderd jaar. 
$ 10.000. Portret, beeldmerk 
en cadetten. 
2007. Honderd jaar scouting. 
Viermaal $ 1.550 in velletje 
van acht. Scouts bezig kamp 
op te bouwen, tekening 
tent met vlag en kampvuur, 
beeldmerk scouting en 
Robert BadenPowell (1857
1941), beeldmerk scouting 
Colombia en pootafdruk, op 
rand knopen in touw. 

COSTA RICA 
73'07. Honderdste geboor
tedag Francisco J. Orlich. 
115 Cs. Portreten tekening 
gebouw. 
i9"3"'°7 Orchideeën. 
Tienmaal 180 Cs.; blok 
i.ooo Cs. Resp. Guarianthe 
skinneri, Galeandra arundi
nis, Encyclia ossenbachiana, 
Dracula inexperata, Guri
anthe skinneri, Kefersteinia 
retanae, Coryanthes kaiseri
ana, Psychopsis krameriana, 
Chondroscaphe yamilethae, 
Cattleya dowiana; Brassia 
suavissima. 



CUBA 
i9-5-'o6. José Marti (1853-
1895). 
5, 5,10,10, tweemaal 15 
(samenhangend), 75, 85, 
90 c ; blok I.- P. Resp. hotel 
Madame GrifFou in New York 
(1890), Gonzalo de Quesada 
in New York (1893), Jose 
Francisco New York (1885), 
ma^onnieke tempel in New 
York (1888), Cajobabo-strand 
en monument Gomez, mo
nument Marti en monument 
in Dos Rios, Hardman Hall 
in New York (1891), Maria 
Mantilla en Bath-strand Long 
Island; Teodore Perez-huis in 
Cayo Hueso (1893). 
24-5-'o6. Prehistorische 
dieren. 
5,10, 30, 35, 65, c , 1.05 P.; 
bloki.- P. Resp. Dsungaripe-
trus en Yangchuanosaurus, 
Pterodactylus en Sprinosau-
rus, Pteranodon en Pachyce-
phalosaurus, Scaphongna-
thus en Muttaburrasaurus, 
Quetzalcoatlus en Stegosau-
rus, Sordes en Saichania; 
Stenonychosaurus. 
Juni. Ministerie. 
75 c. Beeld en vlaggen. 
i5-6-'o6. Vogels. 
5.15.15, 45-5o> 75 c.; blok 
I.- P. Resp. kippen, kalkoen, 
parelhoen, gans, fazant, 
pauw; eenden. 
25-6-'o6. Verklaring Cerro 
Pelado veertig jaar. 
65, 75, 85 c. Resp. schip en 
man met menigte, mensen 
op laadtakel, man helpt vrou
wen van scheepstrap. 
i-7-'o6. Centrum voor 
genetische modificatie en 
biotechnologie. 
65 c. Centrum en beeldmerk. 
i6-7-'o6. Komische strips 
van Virgillo Martinez. 
15, 65 c. Resp. Pucho en zijn 
honden, Cucho. 
20-7-'o6. Vliegtuigen. 
10,15,15, 50, 75, 85 c ; blok 
I.- P. Resp. Granville GeeBee 
R2, Bucker Jungmann, 
Comte AC-4 Gentleman, 
Mustang TF-5I, Supermarine 
Spitfire, LavochkingLa-9; 
Bucker Jungmeister. 
Augustus. Honden. 
5,10,15, 20, 35 c , 2.05; 
blok I.- P. Resp. ?, spaniel, 
shar-pei, airedale terriër, 
Pomeranian, dalmatische 
hond; whippet. 
24-8-'o6. Vijfenveertig jaar 
terugwinnen grondstoffen. 
15, 65 c. Resp. Che Guervara, 
vlaggen Cuba en terugwin-
programma. 
lo-g-'oö. Veertiende congres 
niet-gebonden landen in 
Havanna. 
65 c. Beeldmerk en gebou-

"̂  i5-9-'o6. Tweehonderdste 
,_ geboortedag Benito Juarez 
^ (1806-1872). 
<jj 65 c. Portretten Mexicaanse 
= president en schoonzoon 
~-̂  Pedro Santacilia met Mexico-
~ huis in Havanna. 
= 20-9-'o6. Zevende Spaans-
'^ Cubaanse postzegeltentoon-
— stelling. 
" Velletje met tweemaal 50 c. 
2 Cubaans wapenschild met 
^ standbeeld, Spaans wapen-

schild en standbeeld. 
M f l 2o-g-'o6. Postzegeltentoon-
4 v i stelling Espana 06. 

5,10,15, 20, 50, 75 c ; blok 
I.- P. Resp. Rio Hanabanilla, 
Laguna Bacanao, Sierra de 
la Gran Piedra, Valle de Los 
Ingeniös, Laguna del Teroro, 

Sierra Maestra; Valle de 
Vinales. 
i2-io-'o6. Upaep*, energie
besparing. 
Viermaal 65 c. Energie van 
resp. olie, water, zon, wind. 
i8-io-'o6. Twintig jaar ver
eniging 'Gebroeders Saiz'. 
75 c. Portretten van twee 
mannen. 
28-io-'o6. Twintigste bal
letfestival in Havanna. 
75, 85 c. Dansers, resp. Alicia 
Alonso en Igor Youskevitch, 
Alonso. 
2-ii-'o6. Postzegeltentoon
stelling Belgica voor de 
jeugd. 
5,10,15,65,75,85 c.; 
velletje met tweemaal 50 c. 
Treinen, resp. 'Rocket' en 
intercity dieselelektrisch, 
turbine en dieselelektrisch, 
'Shinkasen' en 'City of Los 
Angeles', stoom en diesel, 
TEE en TGV, 'Brisbane' en 
Wuppertal monorail; stoom
trein, diesel. 
ii-ii-'o6. Telefood. 
75 c. Beeldmerk FAO* en 
'telefood'. 

DOMINICA 
i5-ii-'o6. Vijftigste sterfdag 
Ludwig Durr (1878-1956), 
hoofdingenieur graaf Zep
pelin. 
Blok $ 5.-. Portret en con
structie zeppelin. 
ii-4-'o7. Orchideeën. 
Velletjemet$i.-, I.-, 5.-, 
5.-; blok $ 5.-. Resp. Tolmnia 
urophylla, Brassavola cucul-
lata, Isochilus linearis, Spa-
thoglottis plicata; Oncidium 
altissimum. 
ii-4-'07. Vogels. 
10, 25, 90 c , $ 5.-; velletje 
met viermaal $ 2.-; blok$ 5.-. 
Resp. Fregata minor, Sula 
variegata, Ciconia nigra. Ara
mus guarauna; Orthorhyncus 
cristatus, Glaucis hirsuta, 
Chlorostilbon ricordii, Cy-
anophaia bicolor; Pipra 
mentalis. 
ii-4-'o7. Wereldkampi
oenschap cricket 2007 in 
West-Indië. 
90c.,$i.-;blok$5.-. Resp. 
Beeldmerk met kaart en vlag 
Dominica, scheidsrechter 
Billy Doctrove; beeldmerk. 

EGYPTE 
25-2-'07. Heropening natio
nale bibliotheek Egypte. 
30 P. Gebouw. 

7-4-'o7. Wereldgezondheids-
dag. 
30 P. Beeldmerk WHO* en 
symbolen van ziektes. 

i7'3' '°7' Academie voor 
Arabische taal zestig jaar. 
30 P. Raam met doos, inktpot 
en ganzenveer. 

i-5-'07. ETUF (Egyptian 
Trade Union Federation) 
vijftig jaar. 
30 P. Beeldmerk. 
7'5''°7- Egyptair vijfenzeven
tigjaar. 
30,150 P. Beeldmerk gele
genheid en resp. dubbeldek
ker, dubbeldekker en modern 
vliegtuig. 
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FALKLANDEILANDEN 
25"5"'°7- Bevrijding vijfen
twintig jaar geleden, Vulcan 
bomber. 
Velletje met viermaal 60 p. 
Vulcan prototype VX770 
(1952), Vulcan XM597, Vulan 
XM607, Vulcan; op rand 
Zuid-Amerika en vluchtiijnen 
vanaf Ascencion, Avro Vulcan 
H2. 

i4-6-'o7. Bevrijding vijfen
twintig jaar geleden, 'opdat 
we niet vergeten'. 
Velletje metachtmaal 25 p., 
velletje met achtmaal 60 p. 
Namen van degenen die hun 
leven lieten in de Falkland-
oorlog. 
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FIJI 
5-4-'o7. Grondels. 
20 c , $ i.io, 1.20, 2.-. Resp. 
Sicyopterus lagocephalus, 
Stiphodon rutilaureus, 
Sicyopus zosterophorum, 
Stiphodon sp. 

22-5-'o7. Vogels. 
50, 65 c , $ 1.50, 2.-. Resp. 
Pycnonotus cafer, Streptope-
ha chinensis, Gymnorhina 
tibicen, Padda oryzivora. 
i8-6-'07. Zoetwaterslakken. 
40, 90 c , $ 1.20, 2.-. Resp. 
Clithon diadema, Neritina 

varlegata, Fijidoma maculata, 
Neritina squamaepicta. 

9-7-'o7. Honderd jaar scou
ting, wereldjamboree 2007, 
honderdvijftigste geboor
tedag Robert Baden-Powell 
(1857-1941). 
50, 90 c , $ 1.50, 2.-; vel met 
tweemaal $ 1.50. Viermaal 
verschillende afbeeldingen 
scouts; beeldmerk, portret 
Baden-Powell. 
2i-8-'o7. Inheemse orchi
deeën. 
20, 65 c , $ i.io, 3.-. Verschil
lende orchideeën. 

GAMBIA 
i-5-'07. Tiende sterfdag prin
ses Diana (1961-1997). 
Velletje met vijfmaal 15.- D.; 
velletje met viermaal 25.- D.; 
blok 65.- D. Verschillende 
foto's Diana. 
i-5-'o7. Internationaal pool-
jaar, pinguïns. 
Velletje met zesmaal 15.- D.; 
blok 65.- D. Pinguïns, resp. 
zesmaal muziek makend; 
met drankje in kokosnoot 
onder strandparasol. 

GRENADA/CARJUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i6-5-'07. Vogels Caribisch 
gebied. 
$0.75,1.-, I.-, 4.-; twee 
velletjes met viermaal $ 2.-; 
driemaal blok $ 6.-. Resp. 
Podilymbus podiceps, Nyc-
ticorax nycticorax, Cathartes 
aura, Chlorophanes spiza; 
Wilsonia citrina, Colaptes 
auratus, Mimus polyglottos. 
Parus caeruleus; Hydroprog-
ne caspia, Piranga olivacea, 
Chordeiles minor, Pandion 
haliaetus; Brotogerius versi-
colurus, Dendroica striata, 
Vireo flavoviridis. 
i6-5-'o7. Paddestoelen. 
$ 0.75,1.-, I.-, 4.-; twee 
velletjes met viermaal $ 2.-; 
driemaal blok $ 6.-. Resp. 
Morchella serailibera, Ga-
noderma resinaceum, Hel-
vella crispa, Ganoderma sp.; 
Aleuria aurantia. Boletus sp., 
BoletuUus russellii, Otidea 
onotica; Russulta sardonia, 
Amanita cruzii, Macrocybe 
titans, Amanita microspora; 
Canthareullus cibarius, Ama
nita polypyramis. Boletellus 
ananas. 

GUYANA 
i5-2-'o7. Vogels. 
$25.-, 35.-, 60.-, 300.-; 
vel met viermaal $ 160.-; 
tweemaal blok $ 400.-. Resp. 
Piranga rubra, Catharus 
minimus, Dendroica striata, 
Rhynchopsitta pachyrhyn-
cha; Basileuterus culicivorus, 
Aratinga acuticaudata, Bro
togerius versicolurus, Vireo 
falvoviridis; Dolichonyx 
oryzivorus,Pluvialis fulva. 
i5-2-'07. Vlinders. 
$ 25.-, 35.-, 60.-, 300.-; 
vel met viermaal $ 160.-; 
tweemaal blok $ 400.-. Resp. 
Morpho vitrea, Rothschildia 
hesperus, Anaea nessus, 
Dryas julia; Callithea sap-
phira, Prepona buckleyana, 
Lycorea pasinuntia, Danaus 

eresimus; Eurytides protesi-
laus, Cithaerias aurorina. 
i5-2-'07. Katten. 
$ 25.-, 35.-, 60.-, 300.-; blok 
$ 400. Resp. Karthuizer, 
snowshoe, Maine coon, 
Turkse angora; blauwe 
Burmees. 

2i-3-'07. President John F. 
Kennedy (1917-1963). 
Twee velletje met $ 80.-, 
IOC-, 160.-, 190.-. Resp. 
(inauguratie:) ambtseed, 
inaugurele speech, portret, 
inauguratiebal met Jacque
line; vredescorps, ruimte
vaartprogramma, met Martin 
Luther King en andere leiders 
mensenrechten, portret. 
2i-3-'o7. Tweehonderdvijf-
tigste geboortedag WA. 
Mozart (1756-1791). 
Velletje met viermaal $ igo.-. 
Mozart aan piano (1770), als 
jongen (1762), circa 1789, 
portret door Joseph Grassi. 
2i-3-'o7. Chinees nieuw
jaar**, jaar van het varken. 
Velletje met $ 55.-, 80.-, 100.-
160.-. Tekening symbolisch 
varken en kalligrafie. 
2i-3-'07. Honderd jaar 
scouting. 
Velletje met driemaal $ 160.-; 
blok $ 400.-. Resp. Robert 
Baden-Powell met vredes
duif, scouts op vlot, touw
trekken; vredesduif en hand, 
op rand Baden-Powell. 

2i-3-'o7. Dertigste sterfdag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Tweemaal twee zegels van 
$ 160.- in velletje van vier. 
Viermaal portret Elvis. 

28-3-'o7. Wereldkampi
oenschap cricket 2007 in 
West-Indië. 
$ 100.-, 200.-; blok $ 500.-. 
Resp. Beeldmerk gelegen
heid met kaart en vlag 
Guyana, team Guyana; 
beeldmerk, op rand kaart 
Caribisch gebied. 

HONDURAS 
6-i2-'o5. Postvervoer. 
5.-, 25.-, 30.- L.; blok 50.- L. 
Resp. Charles Lindbergh, 
postwagon, eerste postauto 
in Honduras (1914); vliegtuig 
Sikorsky S-38. 
24-i-'o6. Olympische win
terspelen. 
20.-, 50 L. Resp. beeldmerk 



spelen Turijn en skiër, olym
pische ringen en skiër. 
26i'o6. Kwijtschelding 
schulden Honduras. 
14., 15., 30. L. Resp. ruines 
Copan, vlaggen van kwijt
scheldende landen, president 
Ricardo Maduro. 
2006. Vijfenzeventig jaar Ka
mer van Koophandel Cortes. 
20., 35., 50. L. Beeldmer
ken gelegenheid en Kamer 
met resp. raderwerk, beeld 
'de smid' van J. Zelaya, 
schilderij 'de industrieel' van 
A. Martinez. 

HONGKONG 
i46'07. Vlinders, II. 
$ 1.40,1.80, 2.40, 3., 5.. 
i7'07. Hereniging Hong
kong en China tien jaar 
geleden. 
$ 1.40. Vlag en vaas. 
i7'07. Hongkong Special 
Administrative Region tien 
jaar. 
$ 1.40,1.80, 2.40, 2.50, 
3., 5.; velletje met driemaal 
$ 10. (hologram). Resp. 
mensen, gebouw, weg, 
gebouw, toren vuurwerk; 
over drie zegels: stad met 
vuurwerk. 

INDIA 
25'o7. Boeddha. 
Zesmaal 5. R. Viermaal 
Boeddha, tweemaal symboli
sche afbeelding. 

f BUDDHA 

3i5'07. Nationale parken. 
Vijfmaal 5. R. Nationaal 
park, resp. Bandhavgarh in 
Madhya Pradesh, Bandipur 
in Karnataka, Kanziranga in 
Assam, Mudumalai in Tamil
nadu, Periyar in Kerala. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRJTS 
i6'07. Zestigjarig huwelijk 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
Tweemaal 54, tweemaal 90 p. 
(in velletjes van zes); blok 
£ 2.14. Verschillende afbeel
dingen echtpaar. 
237'o7. Honderdvijfen
twintigste sterfdag Charles 
Darwin (18091882). 
54, 54, go, 90 p. Resp. 
portret natuuronderzoe
ker, zeilschip HMS Beagle, 
schildpadden, koraalrif. 

IRAK 
ii4'07. Medicinale planten. 
250, 750, i.ooo Din. Resp. 
anemoon, viooltje, bel
ladonna. 

234'07. Folklore. 
5.000 Din. (met jaartal 2004). 
Schilderij met mensen, kat 
en gebouwen. 
264'o7. Vlinders. 
100, 250, 500; blok 
i.ooo Din. Resp. Papilio 
demodocus. Precis orithua, ?; 
Papilio demodocus. 
225'07. Populaire 
industrieën. 
250, 350, 500 Din. Resp. 
borduren, kleden maken, 
mandenvlechten; ook velletje 
met de drie zegels. 

IRAN 
i8g'o6. Beroemde mensen. 
Viermaal 650 Ris. Abbas 
Schafii, Alameh Mohammed 
Reza Hakimi, Mohammad 
Hossein Gandji, Alameh 
Mohammad Hassan Amoli. 
4i2'o6. leugdmilitia. 
650 Ris. Vlag en bloemen. 

ISRAËL 
i65'07. Hereniging Jeruza
lem (na Zesdaagse Oorlog) 
veertig jaar geleden. 
NIS. 1.50. Stad Jeruzalem 
met kring symbolische 
mensen. 

206'07. Gevangenisdienst 
Israël. 
NIS. 2.50. Wapenschild en 
gevangenispersoneel. 

206'07. Vrijwilligersorga
nisaties. 
NIS. 1.50. Gestileerde figuur 
in legpuzzel. 
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206'o7. Israëlische dansen. 
Viermaal NIS. 2.20. Etnische 
dans, volksdans, klassiek 
ballet, moderne dans. 

S^f^l 
206'o7. Werelderfgoed 
Unesco*. 
NIS. 3.30, 5., 5.80. Resp. 
Acre, Tel Aviv, Masada. 

JAMAICA 
76'07. Tweehonderd jaar 
sinds afschaffing overzeese 
handel in Afrikanen. 
£ 30. Schip aan keten en 
hand met duif 

9'7"'°7 Honderd jaar scou
ting, wereldjamboree 2007, 
honderdvijftigste geboor
tedag Robert BadenPowell 
(18571941). 
$ 5,10, 30, 70; vel met $ 50, 
100. Viermaal verschillende 
afbeeldingen scouts; scouts 
met vlaggen, portret Baden
Powell. 

KAZACHSTAN 
i24'07. Kosmonautendag. 
80., i io . 1 . Portret van 
resp. K.E. Tsiolkovsky 
(18571935), S.P. Korolev 
(1971966). 

i24'o7. Kaztransoil tien 
jaar. 
25.1. Beeldmerk en kranen. 
85'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
25., 65.1. Kindertekenin
gen, resp. scout bij tentjes, 
scouts met rugzakken en 
hond. 

i 7 ' 5 ' ' °7  Escap* zestig jaar. 
25.1. Beeldmerk Verenigde 
Naties, '60' , en 'Escap'. 

KIRGIZIË 
5'5''°7 Nationale spelen. 
7. s. Boogschutter. 

i9'5"'°7 Weg tussen Bishkek 
en Osh vijftig jaar. 
Velletje met viermaal 25. s. 
Tunnel, weg, weg naar 
bergen, weg over bergen; op 
rand kaart met wegaandui
ding. 

M(»ym50*>u 

KOREA ZUID 
2o4'07. Internetcultuur. 
Tweemaal 250 w. Internetcul
tuur resp. verbindt de wereld 
(drie mensen van verschil
lend ras houden handen vast 
rond computer), vrolijkt toe
komst op (zon en mensen). 

4"5"'07 Kindercharter vijftig 
jaar. 
250 w. (ronde zegel). Meisje 
met ballon. 

276'o7. Honderd jaar 
geleden speciale diploma
tieke vertegenwoordigers 
naar vredesconferentie in 
Den Haag om Eulsaverdrag 
(Korea protectoraat Japan) 
ongeldig te maken. 
250 w. Vertegenwoordigers 
in Den Haag (Lee sangSol, 
Lee Chun en Lee WiJong) en 
brief van koning Kojong. 

27'07. Serie koninkrijk 
Koguryo {277 V.C.668), III, 
dagelijks leven. 
Velletje met tweemaal 480 w. 
Muurtekeningen, resp. in 
Anaktombe: keuken, in 
Muyongtombe: verwelko
ming gast. 

LIBERIA 
i3'07. Concorde. 
Viermaal $ 30. in twee vel 
van zes. Concorde FBVFA, 
Concorde GBOOAA; 1986: 
GBOAF boven kaart, B
BOAB boven kaart. 



i-3- 'o7. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Velletje met viermaal $ 50.-. 
Verschillende afbeeldingen 
actrice. 
i-g-'oy. Vijftigste sterfdag 
Ludwig Durr (1878-1956), 
hoofdingenieur bij graaf 
Ferdinand von Zeppelin 
(1838-1917). 
Velletje met driemaal $ 60.-. 
Portret en luchtschip, interi
eur cabine-indeling LZ-127, 
graaf Zeppelin. 
i-3- 'o7. President John F. 
Kennedy (1917-1963). 
Twee vel met viermaal 
$ 45.- . Kennedy tekent order 
instellen vredescorps, Ken
nedy en R. Sargent Shriver 
in Witte Huis, vrijwilligers 
vredescorps in Tanzania, Jack 
Hood Vaughn en helikop
ter; Eleonor Roosevelt met 
Kennedy, speech Kennedy, 
met Jacqueline Kennedy, met 
Dean Rusk. 
i - j - ' 07 . Paddestoelen. 
$25.-, 35.-, 45.-, so--; twee 
vel met viermaal $ 45.-; 
driemaal blok $ 100.-. 
Resp. Boletus edulis, 
Begriipt russula, Lactarius 
helvus, Amanita panthe-
rina; Amanita bingensis, 
Chlorophyllum molybdites, 
Calvatia utriformis, Amanita 
loosii; Russula cyanoxantha, 
Cantharellus subalbidus, 
Leccinum oxydalile, Boletus 
badius; Amanita muscaria, 
Chlorophyllum molybdites, 
Agaricus silvaticus. 
i5-3- '07. Honderd jaar 
scouting. 

$50. - ; blok $150. Resp. 
scouts van verschillende 
nationaliteit en beeldmerk 
gelegenheid; gezichten van 
drie scouts. 

LIBIË 
Verbeteringen melding 6/438 
2-3- 'o3. Velletje bestaat uit 
zes zegels van 200 Dh. en 
wordt ook uitgegeven in 
holograradruk. 
2004. Septemberrevolutie. 
Ook zegel van 750 Dh. 
20-i2- 'o4. Khairi Khaled 
Nuri (1943-2004). 
2004. Afkondiging gezag van 
het volk zevenentwintig jaar 
geleden. 
400, i.ooo Dh. Palmboom 
met verschillende achter-
grondkleur. 
2005. Afkondiging gezag van 
het volk achtentwintig jaar 
geleden. 
300, i.ooo Dh. Kaart, zon en 
twee verschillende vergader
zalen. 
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2005. Eerste jaarlijkse ten
toonstelling communicatie. 
750, blok i.oooo Dh. Satel
lietschotel. 
2005. Zesendertigste verjaar
dag septemberrevolutie. 
750, i.ooo Dh. Landkaart 
met vredesduif en '36 ' met 
verschillende achtergrond-
kleur. 
2006. Afkondiging gezag van 
het volk negenentwintig jaar 
geleden. 

400, i.ooo Dh. Vlag met vuist 
en toorts en korenaar met 
verschillende achtergrond-
kleur. 

2006. Totale zonsverduiste
ring op 29 maart in Libië. 
Velletje met zesmaal 250 Dh. 
Kaartje met baan eclips, kaart 
met palmboom en gebouw
tje, gedeeltelijk verduisterde 
zon, kameel met palmboom 
en vrouwenhoofd, kameel en 
verduisterde zon, kameel met 
totaal verduisterde zon. 
2006. Staatslieden. 
Zevenmaal 500; blok 
i.ooo Dh. Resp. Djamal'Abd 
al-Nasser (1918-1970, 
Egypte), Kwame Nkrumah 
(1909-1972, Ghana), Ahmed 
Ben Bella (1916, Algerije), Pa
trice Lumumba {1925-1961, 
Congo), Kenneth Kaunda 
(1924, Zambia), Julius Nye-
rere (1922-1999, Tanzania), 
Modibo Keita (1915-1977, 
Mali); landkaart Afrika, op 
rand staatslieden. Ook zeven 
zegels samenhangend. 

MACAU 
8-5-'07. Traditionele Chinese 
winkels, II. 
1.50,1.50, 2.50, 3.50; blok 
I C - ptcs. Resp. zijdewinkel, 
kliniek voor behandeling 
verwondingen en breuken, 
winkel voor verfraaien kunst, 
theewinkel; winkel van uit
hangborden en gedenkpla
ten, op rand straatbeeld. 

i-6- 'o7. Seng Yu, idiomen II. 
1.50,1.50, 3.50, 3.50; blok 
10.- ptcs. Resp. man met 
schep, twee mannen in lotus
houding, hertje en mannen, 
man met vogel; paarden (op 
rand: paard voor tweewielig 
karretje). 

i8-6- 'o7. Literatuur, 'Een reis 
naar het westen', II. 
1.50,1.50, 2.-, 2.-, 2.50, 2.50; 
blok 10.- ptcs. Illustraties bij 
het verhaal. 

MALDIVEN 
8-2-'o7. Vissen. 
I.-, 2.-, 10.-, 20.- Rf.; twee 
vel met viermaal 10.- Rf.; 
driemaal blok 30 Rf. Resp. 
Pterois antennata, Naso 
vlamingü, Epinephelus cae-
ruleopunctatus, Amphiprion 
nigripes; Cetoscarus bicolor, 
Scarus ghobban, Chlorurus 
sordidus, Scarus niger; 
Pomacanthus imperator, Ba-
listoides conspicillum, Plec-
tropomus laevis, Anyperodon 
leucogrammicus; Myripristis 
adusta, Pomacanthus xan-
thometopon, Rhinecanthus 
aculeatus. 
8-2-'o7. Orchideeën. 
I.-, 2.-, 10.-, 20.- Rf.; twee 
vel met viermaal 10.- Rf.; 
driemaal blok 30 Rf Resp. 
Dendrobium formosum, 
Bulbophyllum Elizabeth 
Ann, Dendrobium bigib-
bum, Spathoglottis gracillis; 
Cymbidium erythrostylum, 
Phaius humboldtii x Phaius 
tuberculosis, Dendrobium 
farmeri, Dendrobium 
junceum; Bulbophyllum 
lasiochilum, Phaius micro-
burst, Coelogyne moore-
ana, Bulbophyllum nasseri; 
Bulbophyllum graveolens, 
Dendrobium crocatum, 
Coelogyne cristata. 
8-2-'o7. Bloemen. 
I.-, 2.-, 10.-, 20.- Rf; twee 
vel met viermaal 10.- Rf; 
driemaal blok 30 Rf. Resp. 
Ranunculus eschscholtzii, 
Ratibida columnaris, Ment-
zelia laevicaulis, Clintonia 
unifloria; Ipomopsis aggre-
gata. Rosa woodsii, Lewisia 
redivia, Penstemon rydbergii; 
Machaeranthera tanaceti-
folia, Aquilegia coerulea, 
Gentiana detonsa, Linum 
perenne; Encelia foarinosa, 
Epilobium angustifolim, 
Ipomoea purpurea. 
i-5- '07. Internationaal 
pooljaar. 

Vel met zesmaal 12.- Rf; 
blok 25.- Rf. Pinguïns. 

MALEISIË 
3-5-'o7. Kikkers. 
30, 50, 50 s.; blok I.- RM. 
Resp. Pedostibes hosii, 
Megophrys nasuta, Nyctixa-
lus pictus; Rana baramica 
Laterimaculata, op rand Rha-
cophorus nigropalmatus. 
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24-5-'o7. Luchttransport. 
30, 50, 50 s.; velletje met 
tweemaal i.- RM. Resp. 
Shorts SC7 Skyvan, GAF 
N22 Nomad, De Havilland 
Canada DHC 7-110; Airspeed 
Consul, Douglas DC-3. 
6-6-'o7. Klokkentorens, II. 
30, 50 s., I.- RM. Verschil
lende torens. 

26-6-'o7. Traditionele kin
dersprookjes. 
Tweemaal tweesamenhan-
gende zegels 50 s. (doorlo
pend beeld). Huis met kind 
en twee vrouwen ('Bawang 
Putih, Bawang Merah'), 
sterke jongen met grote steen 
('Badang'); diertje op rug 
krokodil ('Sang Kancie, Den-
gan Buaya'), diertje en buffel 
met stam hout en krokodil 
('Sang Kanch Menoeong 
Kerbau'). 

MAROKKO 
i-6-'07. Marokkaanse 
keuken. 
7.80 Dh. Couscousgerecht en 
vrouw bezig met bereiding. 

8-6-'o7. Andalusische 
muziek. 
7.80 Dh. Groep muzikanten. 

2i-6- 'o7. Week geheel in 
teken Kleur. 
Vel met viermaal 3.25 Dh. 
Viermaal schilderij (twee
maal met paarden), op rand 
palet. 

MARSHALLEILANDEN 
i9-2- 'o7. Chinees nieuw
jaar**, jaar van het varken. 
Blok $ I.-. Varken. 
26-3-'o7. Passagierstreinen. 
Velletje met zesmaal 39 c. Art 
Deco trein, 'Pennsylvania', 
Santa Fe 'Chief', 'Hiawatha', 
'20th Century Limited', 
'Daylight'. 

g-4-'o7. Dolfijnen. 
Viermaal 39 c. 'Spotter 
dolphin', Tursiops truncatus, 
Grampus griseus, Delphinus 
delphis. 

MAURITIUS 
25-o6-'o7. Dodo. 
5,10,15, 25; blok 25 Rs. 
Afbeeldingen Raphus cucul-
latus, resp. journaal van de 
Gelderland (1601), Adrian 
van de Velde (1626), Harrison 
(1798), J.W. Frohawk (1905); 
Julian Pender Hume (2001), 
op rand landschap. 
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Mauritius ^ 
The Dodo - Raphus ajcullntus 
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MAYOTTE 
i4-5- '07. Traditionele 
huizen. 
€ 0.54. Huis met strodak. 

i4-5-'o7. Algemene Raad 
dertig jaar. 
€0 .54 . Zeepaardje. 

MONTSERRAT 
i4-5- 'o7. Frankeerzegels, 
bloemen. 
$0.10,0.30, 0.35,0.50, 
0.70, 0 .80,0.90,1.- , i . io , 
1 .50,2.25,2.50,2.75,5.- , 
10.-, 20.-. Resp. Euphorbia 
pulcherrima, Catharanthus 
roseus, Bougamvillea glabra, 
Ixora macrothyrsa, Heliconia 
humilis, Ipomoea learrii, De-
lonixi regia, Solandra nitida, 
Acalypha hispida, Nerium 
oleander, Rosa sinensis, Plu-
meria accuminata, Strelitzia 
reginae, Stephanotis flori-
bunda, Tabebuia serratifolia. 
Rosa buchi. 

NAMIBIË 
2o-7-'07. Bomen. 
Standard mail. Non-standard 
mail, $ 3.40, 3.90. Resp. 
Commiphora kraeuseliana. 
Commiphora dinteri, Vom-
miphora wildii. Commiphora 
glaucescens. 



3i-8-'07. Inheemse bloemen. 
Standard mail, Non-standard 
mail, inland registered mail 
paid. Verschillende bloemen. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
i-3-'o7. Eilanden. 
1,2, 3,4, 5; 104, 285,335, 
405, 500 c. Resp. vlag 
Bonaire en twee duikers, 
vlag Cura9ao en bloeiende 
boom (Delonix regia), vlag 
Saba met hoofdstad The 
Bottom, vlag St. Eustatius en 
kanonnen Fort Oranje, vlag 
St. Maarten en cruiseschip; 
(contouren eiland en:) 
flamingo's (nationale vogels 
Bonaire), landhuis Chobo-
lobo op Curasao waar likeur 
wordt gemaakt van Lahara 
(Citrus aurantium curras-
suviencis), huizen op Saba, 
olietanks in haven St. Eusta
tius, fabriekje op St. Maarten 
waar likeur van guavabessen 
wordt gemaakt. 

2i-3-'o7. Tekenfiguren, 
Ananzi de spin. 
Achtmaal 104 c. 'Nanzi' in 
gesprek met acht op Antillen 
voorkomende dieren en oud 
gezegde in Papiaments en 
Nederlands. 
20-4-'07. Sabaans kantwerk. 
59,80,95,104,155,159 c. 
Verschillende voorbeelden 
borduurwerk. 
22-5-'o7. Wereld onder 
water. 
104,155,195,335,405, 
525 c. Resp. vis, inktvis, ko
raal, schildpad, koraal, vis. 
i9-6-'07. Fruit en groentes. 
10,25,35,65,95,145,275, 
350 c. Resp. druiven met to
maten en bananen en spruit
jes met paprika, pompoenen, 
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komkommer met tomaat en 
prei en maïs, perzik en ana
nas met aardbei en sinaasap
pel, avocado's, citroenen, 
paprika's en champignons 
met aardappel en maïskolf en 
tomaat, mango's. 

fwr^' 

NEPAL 
2o-i2-'o6.2550™ geboorte
dag Boeddha. 
30.- R. Boeddha met ladders 
en twee volgelingen. 

25-6-'o7. Kabels op zeebo
dem. 
280 F. Schip en kabels. 

6-2-'o7. Chhatrapati-kliniek 
vijftig jaar. 
2.- R. Beeldmerk gelegen
heid, kliniek met mensen en 
gebitten. 
i4-3-'07. Mount Everest. 
5.- R. Mount Everest 
(8.848 m). 

NEVIS 
i-5-'07. Wereldkampioen
schap cricket 2007 in West-
Indie. 
$ 0.90, 2.-; blok 6.-. Figuurtje 
met slaghout en resp. kaart 
en nationale vlag, portret 
Runako Morton; figuur met 
twee slaghouten, op rand 
Caribisch gebied en vlaggen. 

NIEUW-CALEDONIË 
ii-5-'07. Verdrag van Rome 
vijftig jaar. 
n o F. Europese sterren over 
kaart Europa en jongeren 
bij zee. 
i3-6-'o7. Visafslag. 
35, 75,110 F. Resp. Siganus 
lineatus, Lutjanus adetii, 
Naso unicornis. 

i4-6-'07. Dertiende spelen 
van de Zuid-Pacific in Samoa. 
75 F. Beeldmerken en zwem
ster. 

NIEUW-ZEELAND 
6-6-'07. Zuidelijke ster
renhemel. 
50 c., $ I.-, 1.50,2.-, 2.50. 
Observatorium en sterren, 
resp. Stardome en Zuider-
kruis, McLellan (Mt. John) en 
Plejaden, Ward en Trifid-
nevel, MOA (Mt. John) en 
Zuidelijk Windmolenstelsel, 
grote telescoop Zuid-Afrika 
en Grote Magelhaese Wolk. 

4-7-'o7. Klassiek kiwi. 
Vel met twintigmaal 50 c. 
Twintigmaal kiwi-slanguit-
drukking (door huidwarmte 
komt 'Engelse vertaling' 
tevoorschijn) met kleine 
illustratie. 

NIGERIA 
September 2006. Tweeënvijf-
tigste conferentie parlemen
ten Gemenebest in Abuja. 
20, 50 N. Resp. internatio
naal conferentie centrum in 
Abuja, parlementsgebouw. 

NIUE 
i5-2-'07. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
(1606-1669). 
75 c. $ 1.25,1.50, 2.-; blok 
$ 3.- Tekeningen, resp. 
Jonge man trekt aan touw, 
zelfportret. Jozef vertelt zijn 
dromen. Blindheid van Tobit; 
detail schilderij Christus in 
de storm op het meer van 
Galilea. 
i5-2-'07. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 1.50; 
blok $ 3.-. Verschillende 
foto's koningin. 

OEZBEKISTAN 
2007. Winterspelen. 
250.-, 350.- (S). Resp. kunst
schaatsster, slaloraskiër. 

2007. Oezbekistan vijftien 
jaar lid Verenigde Naties. 
410.- (S). Beeldmerk VN en 
vlag Oezbekistan. 
2007. Voorjaarsvakantie. 
Blok 1.440.- (S). Dansende 
mensen. 

PAKISTAN 
8-3-'07. Internationale 
vrouwendag. 
10 R. Vrouwen in verschil
lende beroepen. 

PALAU 
i5-2-'07. Paddestoelen. 
Vel met viermaal $ i.-; blok 
$ 2.-. Resp. Entoloma hoch-
stetteri, Aseroe rubra, 
Omphalotus nidiformis, 
Amanita sp.; Aseroa rubra. 
26-2-'o7. Honderd jaar gele
den eerste helikoptervlucht. 
10,19, 20, 22,75, 84 c., 
$i.-;blok$2.-. Resp. Bell 
206B Jetranger III vliegende 
taxi, McDonnell Douglas 
MD500D helikopter, Mc
Donnell Douglas AH-64A 
Apache, AS 332 Super Puma 
helikopter, AS 355-Fi Squir
rel, MBB Eurocopter BO 105 
DBS/4 lucht-ambulance, 
Sikorksy MH-53J 'Pavo Low 
IIP; Boeing 234RChinook. 

i-3-'07. Inheemse vogels. 
Twee vel met zesmaal 50 c. 
Resp. Cyornis rufigastra, 
Rhipidura lepida, Psamathia 
annae, Megazosterops palau-
ensis, Zosterops cinereus, 
Aerodramus pelewensis; 
Pyrroglaux podarginus, Pti-
linopus pelewensis, Gallico-
lumba canifrons, CoUuricin-
cla tenebrosa, Megapodius 
laperouse, Todirhamphus 
cinnamominus. 

PITCAIRNEILANDEN 
i3-6-'07. Vroege nederzet
tingen, II, steenbewerkers en 
-handelaren. 
Velletje met 60 c , $ 1.20, 
2.-, 2.50 (doorlopend beeld). 
Mannen bezig met resp. 
rotstekening, beeldhouwen, 
maken begraafplaats, maken 
bijl; op rand kaartje en meer 
stenen voorwerpen. 

m^ 
POLYNESIË 
23-5-'o7. Kokosnoot. 
90 F. (geurende zegel). Door
gesneden vrucht van Cocos 
nucifera. 

22-6-'07. Beroemde schepen. 
Tweemaal 250 F. La Zélée, Le 
Sagittaire. 
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SENEGAL 
28-2-'o5. Kindertekeningen. 
50, 75,100, 425 F. Resp. twee 
handen, huizen en waterput, 
vogel met blaadje, vlaggen en 
muur met huizen. 
i4-i-'o6. Achtentwintigste 
rally Parijs-Dakar. 
500, i.ooo F. Resp. auto en 
tentoverkapping, auto en 
twee mannen met portieren 
en helikopter. 
5-4-'o6. Strijd tegen HIV*. 
200, 250, 290, 425 F. Resp. 
rood strikje en gezin in 
gesprek, symbolische 
afbeelding, driemaal man 
en vrouw, huizen en kring 
mensen. 

:zL 
5-4-'o6. Afrikaanse poppen. 
200, 250, 375, 425 F. Resp. 
'Toorodo Peuhl', koningin 
Signare, zoeloe uit Zuid-
Afrika, Woloff-vrouwen. 

3-5-'o6. Mondiale dag digi
tale solidariteit. 
200, 250, 370, 380 F. Resp. 
wereldbol met satelliet en 
schotel, wereldbol en ineen
geslagen handen, satelliet 
en printkaart, satelliet met 
monitor en hand. 
io-7-'o6. Bloemen. 
100,150, 300, 450 F. Resp. 
Malva silvestris, Moringa 
oleifera, Cichorum intybus, 
paardebloem. 
io-7-'o6. Traditioneel wor
stelen. 
100, 200, 250, 500 F. Ver
schillende worstelscènes. 

23-8-'o6. Senegalese dag van 
de wensen. 
200,450 F. TWeemaal beel
den Demba en Dupont. 
Afbeelding uolijendc pagina 



9io'o6. Honderdste 
geboortedag Leopold Sedar 
Senghor(i9o6200i). 
200, 450 F. Tweemaal portret 
Senegalese dichter, politicus 
en filosoof en vlag. 
20i'07. Negenentwintigste 
rally ParijsDakar. 
450, 550 F. Resp. twee auto's 
en twee motoren, motorrijder 
en publiek. 

SIERRA LEONE 
2ii2'o6. Ruimteonderzoek. 
Vel met zesmaal 2.000 Le.; 
drie vel met viermaal 
3.000 Le.; viermaal blok 
6.000 Le. Resp. ruimtevaar
tuig en MIR ruimtestation, 
ruimteveer Challenger, 
komeetverkenner Giotto, 
Loenag, Vikingi, interna
tionaal ruimtestation; satel
lieten Cloudsat en Calipso 
met raketlanceerinstallatie, 
Calipso, Cloudsat, zes 
satellieten; bemanning reis 
naar maan, ruimtevaartuig 
en internationaal ruimtesta
tion, astronaut en nieuwe 
maanlander, parachutes; 
internationaal ruimtestation: 
361999, 2122000,156
2002, 682005; Apollo XI 
in 1969, Columbia in 1981, 
Tempeli in 2005, Mars 
Reconnaissance Orbiter in 
2005. 
2ii2'o6. President John F. 
Kennedy C19171963). 
Twee vel met viermaal 
2.000 Le. Speech Kennedy, 
portret en inauguratiepro
gramma, speech en medaille, 
met Robert Frost en gedicht 
'The gift outright'; Ken
nedy en kaart Cuba, Nikita 
Chroesjtsjov en kaart Ver
enigde Staten, Kennedy en 
Andrej Gromyko met kaart 
Cuba, zegel Verenigde Staten 
en Kennedy in Witte Huis. 

2ii2'o6. Marilyn Monroe 
(19261962). 
Velletje met viermaal 
2.000 Le. Verschillende 
portretten actrice. 

2ii2'o6. Tweehonderd
vijftigste geboortedag W. A. 
Mozart (17561791). 
Blok 7.000 Le. jonge inozart 
aan de vleugel, op rar . dame 
en man met viool. 
i53'07. Concorde. 
Viermaal 2.000 Le. i' .vee 
vel van zes. Snelheid .eter 
(record op 26 maan jf^.,), 
silhouet Concorde; ^"n
corde met Royal Air , ree bij 
gouden jubileum kr igin 
Ehzabeth II, ConLi'^^s bo
ven Buckingham i' ce. 
i53'07.Tiende fdag 
prinses Diana. 
Vel met zesmaal 1.500 Le.; 
blok 7.0001.1.. Verschillende 
portretten Diana. 

SINGAPORE 
38'o7. Postzegeltentoon
stelling Bangkok 2007. 
Velletje met i" local, $ 2.. 
Zegels van i9i'o7, Chinees 
nieuwjaar (melding 12/868), 
op rand beeldmerk tentoon
stelling. 
88'07. Asean"*̂  veertig jaar, 
gezamenlijke uitgifte met 
tien lidstaten Asean. 
Tienmaal i" local. Beeldmerk 
gelegenheid en tienmaal een 
oud of modern gebouw uit 
hdstaten (voor Singapore: 
Nationaal Museum van 
Singapore). 
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98'o7. Nationale dag 2007, 
toeristische bezienswaardig
heden. 
i"Mocal, $ 0.65, 0.80,1.10; 
blok $ 5.. Resp. Chinatown, 
Kampong Glam, Little India, 
Orchard Road; Merlion met 
Marina baai en Esplanade. 

ST. HELENA 
i26'07. Datum melding 
6/440, Birdlife. 
g-y-'oj. Honderd jaar scou
ting, wereldjamboree 2007, 
honderdvijftigste geboor
tedag Robert BadenPowell 
(18571941). 
15, 30, 50 p., £ I.; vel met 
tweemaal £ i.. Resp. beeld
merk, BadenPowell inspec
teert scouts, BadenPowell 
met andere leider, portret 
BadenPowell; i" Jamestown 
Scout Group, portret Baden
Powell. 

■ 
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ST. PIERRE ET MIQUELON 
265'o7. Schilderij. 
€ 0.80. 'Les Mi'Kmaqs ä 
Miquelon' door JeanClaude 
Roy. 

66'07. Lokale uitdruk
king: nevel in late lente die 
komst capelan (kleine vis) 
aankondigt. 
€0.30. Huis in nevel. 
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206'07. Marianne de 
Lamouche. 
ei.15,1.30, 2.11. Franse ze
gels 'Marianne de Lamouche' 
met overdruk StPierre en 
Miquelon. 

SURINAME 
235'o7. Vogels. 
T,SR$ 0.20, 0.45,0.80, 
1.20, 2., 4., 5., 10.. Resp. 
Agamia agami, Botaurus 
pinnatus, Rallus longiro
stris, Melanerpes cruenta
tus, Piculus chrysochloros, 
Paroaria gularis, Cyanicterus 
cyanicterus, Tersina viridis, 
Sicalis flaveola. 

276'o7. Vissen. 
SR$ 1.20,1.70, 2., 3., 3.50, 
8.60. Resp. Brachydanio re
rio, Pterois miles, Pomacan
thus annularis, Balistoides 
conspicillum, Plectorhyn
chus orientalis, Chaetodon 
auriga. 

S U R I N A M E 

SRD1.70 

SWAZILAND 
85'o7. Postgeschiedenis 
(eerder met verkeerde datum 
gemeld, 11/792). 
0.90,1.15, 2., 2.55, 3.50 E. 

Resp. kar bij postkantoor 
Manzini (1920), rij ossen 
voor wagen steekt rivier over 
(1890), postkantoor Baevers
dory (1893), man met stok 
waarop brieven, tent (tijdelijk 
postkantoor Mbabane, 1902). 

SYRIË 
September 2006. Frankeer
zegels. 
£ 100. Portret president 
Baschar alAssad (1966) met 
jaartal 2006. 
279'o6. Internationale dag 
toerisme. 
Tweemaal £ 10. Verteller over 
geschiedenis met toehoor
ders, doopbekken uit Umayy
adenmoskee in Damascus. 
9io'o6. Wereldpostdag. 
£ 17. Verschillende vormen 
vervoer post. 
i2ii'o6. Beeldhouwers. 
Viermaal £ 10. Fateh al
Mudarres (19221999), 
Adham Isma'il (19221963), 
Burhan Karkutli (19322003), 
Michael Kirsheh (19001973). 
i6ii'o6. Omwenteling 16 
november 1970 zesendertig 
jaar geleden. 
£ 15. Assadcultuurcentrum. 
26i2'o6. Vissen. 
Driemaal £ 15. Barbus 
grypus, Glyptothorax sp., 
Liza abu. 
26i2'o6. Dag van de 
bomen. 
£ 15. Pistacia atlantica. 

TADZJIKISTAN 
2007. Overdruk frankeer
zegel. 
0.75 S. over 160 Tr. Academie 
(Yvert45). 
2007. Slangen. 
Velletje met tweemaal 2. S. 
Echis carinatus, Naja oxiana. 

TANZANIA 
9i2'o6. Vijfenveertig jaar 
onafhankelijk. 
350, 400, 600, 800; vel met 
zesmaal 600; blok 400 Sh. 
Resp. Julius Nyerere, 
universiteit Dar es Salaam, 
Abeid Karume, Nyerere; 
Mfauma Kawawa, Nyerere, 
Kurame, Ali Hassan Mwinyi, 
Benjamin W. Mkapa, Jakaya 
Mrisho Kikwete; nationaal 
monument Uhuru. 

THAILAND 
24'o7. Dag van behoud 
erfgoed. 
Viermaal 5. B. Waaiers ter 
gelegenheid feest koning 
Rama V, resp. 10.000 dagen 
regering (1895), kroning 
(1873), regeert net zo lang 
als Rama IV (1885), 10.000 
dagen regering (1895). 

55'o7. Tachtigste ver
jaardag koning, ontvangt 
UNDP*prijs. 
9.B. Portret. 
65'o7. Vierentachtigste 
verjaardag prinses Galayani. 
3.B. Portret. 
3i5'07. Boeddhistische 
feestdag 'Visakhapuja' (de 
vollemaansdag in mei, her
denking dat de Boeddha als 
mens werd geboren). 
3.B. 
i6'07. Watervallen. 
Viermaal 3. B. Waterval, 
resp. 'Mae Ya', 'Kaeng 
Sopha', 'Huai Mai Khamin', 
'Man Daeng'. 

236'07. 'Phi Takhon'mas
kers uit district Dan Sai in 
provincie Loie. 
Viermaal 3. B.; blok 10. B. 
Verschillende versierde mas
kers van kokosnoot. 

TRISTAN DA CUNHA 
i6'07. Zestigjarig huwelijk 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
Viermaal 50 p. (in velletjes 
van zes); blok£2.. Verschil
lende afbeeldingen echtpaar. 

i7'07. Birdlife Internatio
nal, grote pijlstormvogel. 
Velletje met zesmaal 50 p. 
(doorlopend beeld). Beeld
merk birdlife en verschil
lende afbeeldingen Puffinus 
gravis. 
g7'o7. Honderd jaar scou
ting, wereldjamboree 2007, 
honderdvijftigste geboor
tedag Robert BadenPowell 
(18571941). 
15, 20 p., £ 1.25,1.40; vel met 
tweemaal £ 1.50. Viermaal 
verschillende afbeeldingen 
scouts; scout Marr met 
scheepskat, portret Baden
Powell. 



Tristan da Cunha 

TUNESIË 
7-5-'o7. Dialoog tussen 
culturen, beschavingen en 
godsdiensten. 
600 m. Twee duiven in vorm 
wereldbol en symbolen. 

i8-5-'07. Archeologische 
plaatsen en monumenten. 
250, 250, 600, 600 m. Resp. 
Punische stad Kerkouan, 
thermen van Caracalla in 
Diugga, baden van Makthar, 
hoofdstad van Sbeitla. 

TURKMENISTAN 
2007. President Turkmeni
stan. 
Twee vel met dertienmaal A. 
Vellen met verschillende ach-
tergrondkleur en dertienmaal 
verschillende foto president. 

TUVALU 
i'5"'°7- Tiende sterfdag 
prinses Diana. 
Vel met zesmaal $ i.-.; blok 
$ 3.-. Zesmaal verschillende 
foto Diana; Diana in tombe 
koning Seti I in Dal der 
Koningen. 

fe k » I r V 
VANUATU 
27-6-'o7. Tropisch fruit. 
30,40, 70,100, 250 vt. in 
vorm fruitafbeelding. Resp. 
bananen, watermeloen, 
citroen, papaja, kokosnoot. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EiWIRATEN 
3i-i-'07. Frankeerzegels. 
I.-, 1.50, 2.-, 3.-, 3.50, 4.-, 
5.- Dh. Zevenmaal vogel met 
verschillende achtergrond-
kleur. 

9-5-'07. Overwinning voetbal 
in 18"' Gulf Cup. 
I.-, 3.-; blok 10.-Dh. 
22-5-'o7. Telecombedrijf 
Etisalat dertig jaar. 
I.-, 3.-, 3.50, 4.- Dh. Vier
maal beeldmerk. 
i7-6-'o7. Mondiale dag 
bloeddonatie. 
Velletje met i.-, 3.- Dh. Resp. 
rood hart, rode druppel; 
aanhangsels met tekst. 

VERENIGDE NATIES 
g-8-'o7. Werelderfgoed, 
Zuid-Amerika. 
Zw.Fr. I.-, 1.80; US$ 0.41, 
o.90; € 0.55, 0.75. Resp. 
Tiwanaku (hoofdstad pre-
Columbiaans rijk) in Bolivia, 
restanten Inca-nederzet-
ting Machu Picchu in Peru; 
schildpad op Galapagos-
eilanden in Ecuador, stenen 
beelden (moai) op Paaseiland 
(Chili); watervallen in natio
naal park Iguagu in Brazilië, 
handafdrukken in Cueva 
de las Manos in Argentinië 
(9500 tot 13000 jaar oud). 

WALLIS EN FUTUNA 
22-5-'o7. Inheemse vissen. 
40, 50 F. Resp. 'Eviota', 
'Trimma'. 

RF Walhs et Futuna 50F'. 

TRIMMA o a U n I 

28-6-'o7. CPS (Secretariat 
general de Ia Communauté 
du Pacifique) zestig jaar. 
155 F. Beeldmerk en tekst. 

WEST-SAMOA 
i6-5-'o7. Kerken. 
Vel met steeds vier zegels van 
50 c ; $ I.-; 2.-. Resp. Piula 
College (Upolu), protestante 

kerk in Apia, anglicaanse 
kerk (Apia), SDA kerk Fusi 
Saoluafata; raethodistenkerk 
Matafele, EFKS in Apia, 
Mauga (Apia), theologisch 
college Malua; LDS tempel 
in Pesega, EFKS Sapapaii, 
Mulivai kathedraal (Apia), 
Bahai tempel (Apia). 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALIË 
7-8-'07. WWF* Schlegelpin
guin. 
50, 50 c , $ I.-, I.-. Beeld
merk WWF en Eudyptes 
schlegeli, resp. op weg naar 
nesten, met ei, vechtend, 
knuffelend. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
i-6-'07. Verspreide Eilanden 
in de Indische Oceaan 
een district van de Franse 
Zuidelijke en Antarctische 
Gebieden. 
Velletje met vijfmaal € 0.54. 
Eilandjes, resp. Tromelin, 
Glorieuzen, Juan de Nova, 
Bassas da India, Europa; op 
rand kaartje en zeeschildpad. 

2i-6-'o7. Zon bij Dumont-
d'Urville op 21 juni. 
€ 0.90. Zon boven horizon. 

*: Gebruikte afkortingen: 
APEC Asia-Pacific Eco

nomie Coopera
tion 

Asean Association of 
Southeast Asian 
Nations 

Escap Economie and 
Social Commis
sion for Asia and 
the Pacific 

FAO Food and Agricul
ture Organization 

HIV Human Immuno
deficiency Virus 

ISAF International Sai
ling Federation 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 

Sepac Small European 
Postal Administra
tions Cooperation 

UNDP United Nations 
Development 
Programme 

Unesco United Nations Ed 
ucational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espaüay Portugal 

WHO World Heal± 
Organization 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i8-2-'o7 tot 6-2-'o8 
Jaar van het varken. 

SPOOKACHTIGE COLLECTIE TREKT BELANGSTELLING, 
MAAR REDT HET uiteindeli jk NIET OP EBAY 

'Het is niet mijn gewoonte 
om anderen te wijzen op 
vreemde voorvallen in de 
filatelie,' zo mailde Dick 
Dijk ons in april jl. 'Maar 
de reden die een verkoop
ster op eBay opgeeft om 
zegels te verkopen, is toch 
wel het vermelden waard.' 
En daar heeft Dick een 
punt, want zo luidde de 
toehchting van de ver
koopster: 

'STAMP COLLECH'ION AND 
THE GHOST THAT GOES 
WITH IT! 
This stamp collection has U.S. 
Postal stamps with the names 
of various countries on them. 
The countries are Greece, 
Albania, Belgium, Yugosla
via, Luxembourg, France, 
Czechoslovakia, Austria, 
Denmark, Poland, Nether
lands, and Norway. They are 
jive cent stamps. They are m 
sheets ojjijty stamps. They 
are unused. 
This stamp collection is being 
sold because it is haunted. I 
Jound the collection in an old 
trunk that was in my mother's 
house when she moved in with 
me and my children. 1 have 
been storing the stamp col
lection m a desk in my home. 
We have been hearmg what 
sounds like the drawer to the 
desk opening and closing, but 
when you check the desk every
thing isjine. My children told 
me they saw a man sitting at 
the desk, but when they went 
into the room he disappeared. 
When they described the man 
to me I realized that they were 
describing my mother's second 
husband, who has been dead 
/or over ten years. My child
ren and I are tired ojhaving 
thisghost around the house. I 
wasn't very Jond of the man 
when he was married to my 
mother and I don't want him 
hanging around my house 
now. My kids said we should 

1 put the collection up/or sale 
j and since he seems to bejbl-

lowing the stamp collection he 
should go with the stamps to 
where ever they go when they 
are sold. I would like to make 

' it clear that he is not mean or 
( scary,just annoying to me 

because oJwho he was, my 
mother's second husband.' 

Kort samengevat: dochter 
vindt postzegelvellen in 
een oude koffer. De col
lectie was ooit in het bezit 
van wijlen haar (kennelijk 
niet zo heel erg geliefde) 
stiefvader, die vanaf het 
moment dat zijn stief
dochter de zegels in een 
laatje opborg, 'spirituele 
bezoekjes' aan haar huis 
brengt en met dat laatje 
begint te schuiven. Omdat 
de dochter de bezoekjes 
van haar overleden stief
vader beu is, wil ze van de 
zegels af 
Het lijkt een onwaar
schijnlijk verhaal en de 
kans bestaat dan ook dat 
de verkoopster een niet 
al te interessant partijtje 
postzegels met behulp van 
een ghost story wat interes
santer heeft proberen te 
maken. De waarde van 
de collectie vlagzegels uit 
1943 (het een jaar later 
gedrukte vel met de zegel 
van Korea ontbreekt) is 
namelijk niet al te hoog: 
ergens rond de tweehon
derd euro, volgens de 
Michel-catalogus. 
Op 2 mei jl. liep de veiling 
op eBay af. Het bieden viel 
wat tegen: het hoogste 
bod bedroeg nog geen 
vijftig euro, waarmee de 
verkoop niet doorging. 
Ofwel de eBay'ers ver
trouwden het niet, ofwel 
ze zagen er tegenop om 
een lastig spook in hun 
huis halen... 
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MICHEL MET REEKS 'MOTIV-KATALOGE' 
OP DE THEMATISCHE CATALOGUSTOER 
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U verzamelt Spoorwegen, 
Vogels of Bloemen? Dan 
zit u gebeiteld voor een 
passend kerstgeschenk. 
Maar het is heel goed 
mogelijk dat u niet zo 
lang kunt of wilt wachten. 
Uit het kopje hierboven 
hebt u al kunnen afleiden 
dat de uitgever van de 
bekende Duitse Michel-
catalogi, Schwaneberger-
Verlag, heeft besloten 
voortaan ook zogenoem
de Motiu-Katalo^e uit te ge
ven. Br wordt dit jaar een 
begin gemaakt met drie 
stuks. In de afgelopen 
jaren hebben thematische 
verzamelaars de Michei-
catalogi leren kennen als 
een uitstekende informa
tiebron. Die lijn wordt nu 
als het ware doorgezet in 
de thematische catalogi. 
Voldoende reden dus 
voor een vooraankondi
ging in deze rubriek. Ik 
baseer me daarbij op het 
Gesamtpro r̂amm 2007/08 
dat Michel onlangs publi
ceerde. 

Het zal u niet verbazen 
dat veel verzamelde 
thema's de beste kans 
hebben om in de nieuwe 
reeks opgenomen te wor
den. De thema's Vogels, 
Bloemen en Spoorwegen 
hebben al jaren een vaste 
plaats in de Thematische 
Top Tien. De twee andere 
grote uitgevers van the
matische catalogi, Domfil 
en Stanley Gibbons, voe
ren hetzelfde beleid, met 
als resultaat themacata-
ligi die hun eigen voor- en 
nadelen hebben. Domfil 
laat zijn catalogi al een 
tijdje in kleur verschij
nen, maar thematische 
registers ontbreken nog 
steeds. Die registers 
zijn er wel bij Stanley 
Gibbons, maar omdat 
de afbeeldingen hier in 
zwart-wit zijn gedrukt, 
beginnen deze catalogi 
toch achter te lopen bij de 
huidige ontwikkeling. 
Wat mag u van Michel 
verwachten? In de eerste 
plaats afbeeldingen 
in kleur en dat is een 
duidelijk pluspunt. Nieuw 
is ook dat behalve de 
normale gedrukte catalo
gus ook een combinatie 
van catalogus en cd-rom 
verkrijgbaar zal zijn. Over 
de inhoud van de cd-rom 

is nog geen informatie 
verschaft. 
Laat ik hier voorlopig 
volstaan met een opsom
ming van de belangrijkste 
gegevens. 
De drie genoemde cata
logi tellen circa duizend 
bladzijden met circa 
twaalfduizend afbeeldin
gen en zo'n vierduizend 
prijsnoteringen. Bij het 
thema 'Spoorwegen' 
worden ook baantechni-
sche onderwerpen, zoals 
spoorbruggen en tunnels, 
behandeld. De Vogelca-
talogus bevat ook een 
register met de Latijnse, 
Duitse en Engelse vogel-
namen. In de Bloemen-
catalogus worden zoveel 
mogelijk de Latijnse en 
Duitse namen vermeld. 
De drie catalogi kosten 79 
euro per stuk (versie met 
cd-rom: 8g euro). 
Voor de catalogus Blumen 
2008 moet u helaas tot 
eind december wachten, 
Eisenbahnen 2007-2008 en 
Vô el 2007-2008 ver
schijnen in oktober. Als 
ik af mag gaan op een 
voorbeeldpagina uit de 
catalogus Eisenbahnen dan 
zijn de beschrijvingen van 
de afbeeldingen thema
tisch toereikend. Als deze 
pagina maatgevend is 
voor het niveau van de 
rest, dan hebben de ver
zamelaars geen reden tot 
klagen. De aanschafprijs 
is nogal pittig, maar het 
ziet er naar uit dat u veel 
waar voor uw geld krijgt. 
Bovendien is het maar 
helemaal de vraag of 
het nodig is om jaarlijks 
de nieuwste druk aan 
te schaffen - dat is wel 
gemakkelijk, maar ook 
nogal prijzig. 

BELADEH ESTLAHDSE 
UITGIFTE: 'DEPORTATIE' 

Het kan u nauwelijks zijn 
ontgaan dat er in de Est-
landse hoofdstad Tallinn 
in april van dit jaar rellen 
ontstonden toen het beeld 
van de Bronzen Soldaat 
uit het centrum naar een 
oorlogsbegraafplaats zou 
worden verplaatst, aan de 
rand van de stad. Etnische 
Russen, die eenderde van 
de bevolking uitmaken, 
zagen er een gebrek aan 
eerbied in voor de solda

ten van het Rode Leger 
die in de strijd tegen de 
nazi's zijn gevallen. Maar 
de meeste Esten ervaren 
het beeld juist als een 
pijnlijke herinnering aan 
de Sovjetoverheersing. 
Tegen deze achtergrond 
krijgt de uitgifte van het 
Estse blokje 'Deportatie', 
dat een zegel van 8 k. 
(51 eurocent) bevat en 
op 14 juni jl. verscheen, 
een enigszins beladen 
betekenis. Eesti Post zegt 
dat het blokje de door 
Stalin verordonneerde 
volkerenmoord op de Est
landers herdenkt. Nadat 
de Sovjets Esdand in 1940 
waren binnen gevallen, 
begonnen ze met het 
organiseren van massale 
deportaties. Vooral de 
Russische acties uit 1941 
en 1949 roepen bij de Es-
ten nog steeds gruwelijke 
herinneringen op. Op 14 
juni 1941 werden bij de 
eerste grote deportatie 
meer dan tienduizend 
mensen, onder wie bijna 
tachtig procent vrouwen, 
kinderen en ouderen, 
zonder enige vorm van 
proces en onder bedrei
ging van wapens uit 
hun huizen gehaald. Ze 
werden in veewagens ge
dreven en per spoor naar 
afgelegen delen van Rus
land vervoerd. Bijna acht 
jaar later, op 25 maart 
1949, werden nog eens 
meer dan twintigduizend 
mensen op dezelfde wijze 
afgevoerd. 

De ontwerper heeft de de
portaties op indringende 
wijze verbeeld door op de 
spoorlijnen gegevens van 
afzonderlijke deporaties 
te vermelden. Die op 
de losse zegel hebben 
betrekking op de periode 
1941-1951, zoals blijkt uit 
de Engelse tekst Grand 

deportations o/riDÜ people 
jrom Estonia during 1941-
1951. De betekenis van de 
spoorlijnen op de zwarte 
balken is onduidelijk, 
maar dat komt doordat 
de toelichting in het Ests 
is gesteld; de post geeft 
hierover geen nadere 
informatie. 
Mogelijk biedt dit blokje 
thematische mogelijkhe
den voor thema's rond 
de Tweede Wereldoorlog. 
De spoorlijnen deden mij 
meteen denken aan kamp 
Westerbork. 

BURGERS' ZOO: TOCH 
NOG MATERIAAL 

In het artikel Op vakan
tie.' Allemaal naar de Zoo' 
- Dierenporkcn tonen dieren 

de vorm van postzegels. 
Daarmee is er toch een 
mogelijkheid om in een 
verzameling 'Dierentui
nen' aandacht te schen
ken aan Burgers Zoo! 

BOEIEND 
HEELAL 

Je zou mogen verwachten 
dat het thema Astronomie 
veel wordt verzameld. 
Met het blote oog heb
ben we weliswaar maar 
een beperkt zicht op het 
heelal, maar de dagelijkse 
journaals en aansluitende 
weerpraatjes wijzen ons 
geregeld op interessante 
verschijnselen en ontwik
kelingen op dit terrein 
(halo's rond de zon, het 
Noorderlicht en derge
lijke). Kortom, het heelal 
boeit ons kennelijk en 
daarom en daarmee is het 
een fascinerend verzamel-
thema, waarvoor gelukkig 
geregeld nieuw materiaal 
beschikbaar komt. 

Ierland gaf op 25 mei vier 
zegels uit met afbeel
dingen van planeten. 
Het gaat om de eerste 
serie uit een reeks (in 
2008 volgt een tweede 
aflevering) met steeds 
tweemaal twee samen
hangende zegels. Door 
het brede formaat zijn 

ï)ag ra/ï äejeugdßtatelw 2006 -,:^niiwm 

in hun tigtn lee^ebied (Fila
telie van mei) ontbraken 
afbeeldingen die betrek
king hadden op Burgers 
Zoo in Arnhem: fran-
keerstempels zijn helaas 
niet beschikbaar. Maar 
Harry de Kok, penning
meester van JeugdFilatelie 
Nederland, zond mij een 
exemplaar van de ten
toonstellingsenvelop van 
de Dag van de Jeugdfilate-
lie 2006. Die is gefran
keerd met de persoonlijke 
zegel met het toenmalige 
logo van Burgers Zoo (het 
aapje) en voorzien van 
hetTPGPost-stempel met 
de giraffe met vlekken in 

het aantrekkelijke en 
sfeervolle zegels gewor
den. 
Op de zegels van 55 cent 
zijn Jupiter en Neptunus 
in beeld gebracht en op 
die van 78 cent Saturrnus 
en Uranus. De goud
kleurige druk is niet al 
te duidelijk, maar zegels 
vermelden aan de onder
zijde de relatieve grootte 
van de planeten ten op
zichte van de aarde (Size 
relative to Earth). De zegels 
zijn ook beschikbaar in 
een velletje en mijn col
lega Walter de Rooij zal u 
zeker informeren over het 
bijbehorende prestige-

mailto:D.VEENSTRA@CHELLO.NL
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boekje, dat ongetwijfeld 
de moeite waard zal zijn. 

De wonderbaarlijke 
schoonheid van de nach
telijke sterrenhemel op 
het zuidelijk halfrond 
is door NieuwZeeland 
in beeld gebracht in de 
uit vijf zegels bestaande 
serie Southern Skies (6 
juni). Het zijn aantrek
kelijke dubbelzegels: op 
iedere zegel is niet alleen 
een bekend sterrenbeeld 
afgebeeld, maar ook 
een sterrenwacht. Vier 
van die observatoria 
staan in NieuwZeeland, 
terwijl de sterrenwacht 
op de zegel van $ 2.50 
in ZuidAfrika te vinden 
is: de Southern African 
Lar̂ cTelescope (SALT), de 
grootste op het zuidelijke 
halfrond. De SALT werd 
in 2005 voltooid als een 
gezamenlijk project met 
onder andere Nieuw
Zeeland. Die sterren

wachten leiden wellicht 
de aandacht enigszins 
af, maar omdat er naar ik 
aanneem genoeg zegels 
met sterrenbeelden zijn, 
kunnen observatoria toch 
een aanwinst zijn. Een 
voordeel van deze serie 
is dat de informatie over 
de afbeeldingen in een 
strook onder de zegels te 
vinden is. 
Op de zegel van 50 cent 
is het sterrenbeeld Zui
derkruis afgebeeld, samen 
met de Stardome Observato
ry (voorheen Auckland Ob
servatory, 1967). Hetzelfde 
sterrenbeeld is opgeno
men in de nationale vlag 
van NieuwZeeland. 
De Pleiaden, die we op 
de zegel van $ i.oo zien, 
danken hun plaats in de 
serie aan de viering van 
JVIatariki, het nieuwjaars
feest van de Maori's. 
Hier zien we ook Mount 
John Observatory bij Lake 
Tekapo. 

Op de zegel van $ 1.50 
zien we de Trijid Nebuia 
(Messier 201) en Ward 
Observatory (1901) bij 
Wanganui. De combina
tie van Southern Pinivheel 
(Messier 83) met Mount 
John Observatory heeft een 
plekje gekregen op de ze
gel van $ 2.00, terwijl de 
zegel van $ 2.50 de Grote 
Maflclhaese Wolk en de al 
eerder genoemde SALT 
samenbrengt. 

Dat GrootBrittannië het 
thema Astronomie een 
warm hart toedraagt, 
hebben de verzame
laars van dit thema op 
13 februari weer eens 
kunnen merken: toen 
verscheen de prachtige, 
uit zes zegels bestaande 
serie The Sky at Night Ook 
in 1984 (Greenwich) en in 
1990 (Astronomy) werden 
aantrekkelijke series 
uitgegeven. 

WINDMOLENS 
OP DE AZOREN 

Portugal IS informatief 
gezien een 'lastig' land; 
de folders van de post zijn 
niet erg toegankelijk en 
ook de website is verre 
van ideaal. Toch toont de 
folder met afbeeldingen 
van de uitgifte 'Windmo
lens van de Azoren' (28 
mei) aan dat het hier om 

een aantrekkelijke aanvul
ling op het thema Molens 
gaat. 
De Molencatalogus van 
Millcat (editie 2005) 
maakt overigens duidelijk 
dat Portugal, de Azoren 
en Madeira in het verle
den ruime aandacht heb
ben geschonken aan dit 
nationale molenerfgoed, 
met als uitschieters de 
postzegelseries uit 1971, 
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1986 en 1989. Maar met 
de zegels van 2007 pak
ken de Azoren nog eens 
écht goed uit. Behalve 
vier losse postzegels werd 
er ook een velletje met 
daarin twee zegels uitge
geven, zodat er in totaal 
zes molens geportretteerd 
zijn. 
Het vrij summiere Engels
talige achtergrondverhaal 
op de website meldt dat ^ 
de eerste windmolens => 
op de Azoren werden ge- ^ 
bouwd naar het voorbeeld = 
van de bekende achtkan- '^ 
tige Nederlandse wind- S 
molens. Er wordt geen = 
informatie verstrekt over ;^ 
wat er op de afzonderlijke -■ 

(oduertentie) 

webwinkel ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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afbeeldingen te zien is, 
maar men volstaat met 
'groepsgewijs' gepresen
teerde informatie. 
Op de zegels in de Por
tugese informatiefolder 
zijn de eigennamen van 
de molens nauwelijks 
leesbaar en hun soortna
men zijn in het Portugees 
vermeld - de identificatie 
van de afgebeelde molens 
wordt voor de Molenver-
zamelaars dus een aardige 
puzzel. Gelukkig zijn de 
postzegels op de website 
www.umsstamps.ch in volle 
glorie te zien, zodat ik 
hieronder toch nog een 
overzichtje van de eiland
namen kan geven; 

Losse zegels: 
30 e. - S. Miguel, Gracio-
sa, Terceira en Faial; 
45 c. - S. Jorge, Terceira 
en Faial; 
61 e. - Corvo; 
75 c. - S. Jorge, Terceira, 
Pico. 

Velletjes: 
45 c. - S. Miguel en Santa 
Maria; 
2 euro - S.Jorge. 

Aantrekkelijk is dat aan 
elke op een postzegel 
afgebeelde molen ook 
nog een schematisch 
model van die molen is 
toegevoegd. 

WEITKARTE 
WALDSEEMÜLLER 

Cartografieverzamelaar 
Mark Honig wijst me er per 
email op dat het interes
sant kan zijn om niet al
leen de losse zegel, maar 
ook een compleet vel van 
tien zegels van de Duitse 
emissie 5 00 Jahre Weltkarte 
non Martin Waldseemüller 
(Filatelie, juni 2007) aan 
te schaffen. Op de velrand 
staat namelijk ook een 
deel van de kaart. Opmer
kelijk is dat daarop aan 
de onderzijde het woord 
America en een afbeelding 
van een schip in plaat-
druk zijn aangebracht. 
Een afbeelding van het 
complete vel is te vinden 
op de website van de 
CartoPhilatelic Society www. 
maponstamps.com. 

Het loont trouwens ook 
de moeite om een bezoek 
te brengen aan de website 
u)iüU).iompost.com, want 
het eiland Man gaf op 
I augustus een aantrekke
lijke serie van zes zegels 
getiteld Maps of the Isie of 
Man uit. Afbeeldingen en 
informatie zijn te vinden 
onder de knop Future 
issues. 

THEMATISCH KWARTET 
FRANKEERSTEMPELS 

Wieg van de luchtvaart 

Een recent frankeerstem-
pel van het Verband Berliner 
Philatelisten-Vereine e.v. 
(website: u;u;u).ubphu.de) 
valt op door prominente 
plaats die de figuur van 
Icarus uit de Griekse 
mythologie heeft gekre
gen. Daedalus en Icarus 
werden door koning 
Minos op Kreta gevangen 
gehouden. Daedalus 
bedacht een middel om te 

ontsnappen. Hij bouwde 
vleugels van een houten 
raamwerk, veren en was. 
De was mocht natuurlijk 
niet smelten en daarom 
waarschuwde Daedalus 
Icarus om toch vooral niet 
te dicht in de buurt van 
de zon te vliegen. Maar 

in zijn enthousiasme 
werd Icarus roekeloos. 
Hij vloog toch te hoog, 
waardoor de was smolt, 
de vleugels loslieten en 
hij in zee stortte. 
De betekenis van de vier 
robotachtige personages 
in het stempel is niet ge-
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heel duidelijk. Wie weet 
heeft de ontwerper een 
relatie willen leggen met 
de tekst BERLIN Wiege der 
Lujtfahrt. Luchtvaartverza
melaar Andre'Scheer uit Den 
Haag vond op internet 
informatie door deze 
slogan als zoektekst in te 

tikken; lucht
vaartverzame
laars doen er 
goed aan zijn 
voorbeeld te 
volgen. 

Post dingt naar uw gunst 

Het thema Post heeft 
thematische verzamelaars 
ondanks de directe relatie 
met de filatelie nooit erg 
kunnen bekoren. 
Toch leent dit thema zich 
wel degelijk voor het in 
beeld brengen van deze 
uiterst belangrijke com
municatievoorziening. 
Daarbij zijn talrijke bena
deringen mogelijk, waar
bij je het in de breedte 
kunt zoeken, maar ook 
in de diepte. Er komt bo

vendien geregeld nieuw 
materiaal beschikbaar. 
Geheel passend in de 
tegenwoordig heersende 
trend tot privatisering 
(en de daarmee gepaard 
gaande commercialise
ring) is er volgens mij 
ruimte voor een interes
sante verzameling op het 

thema 'De post dingt naar 
uw gunst'. 
Zo'n collectie zou als een 
inzending voor de Open 
klasse kunnen worden 
opgezet, maar ook in de 
vorm van een eenkader-
verzameling zou het kun
nen. De stads- en regio
postdiensten passen erin, 
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vooral met het oog op de 
voorgenomen liberalise
ring van de postmarkt. 
Het valt bijvoorbeeld op 
dat er ook in ons buur
land Duitsland nogal wat 
van zulke postdiensten 
actief zijn, die soms ook 
een frankeermachine ge
bruiken. Een voorbeeld is 

het afgebeelde 
stempel van 
Citipost uit 
Hildesheim. 

F 712979 

Lang kan moeilijk zijn 

Een groot deel van de 
wereldbevolking leeft 
in luxe. Dat het leven in 
een welvaartsstaat ook 
kwalijke - of op z'n minst 
vervelende - gevolgen kan 
hebben, zult u vast wel 
weten. 
Helaas wordt de lijst van 
dergelijke gevolgen steeds 
langer: denkt u maar aan 
de gezondheidsrisico's 
die de uitstoot van fijnstof 
in grote steden oplevert; 
het is een onderwerp dat 
in ons land momenteel 
volop in de belangstelling 

staat. En ook de forse 
gewichtstoename van 
jonge kinderen door een 
ongezond eetpatroon kan 
hier genoemd worden. 
Medisch gezien wellicht 
wat minder spectaculair 
(maar voor de betrokken 
soms toch wel problema
tisch) is het verschijnsel 
dat de mens langer en 

langer wordt. Een niet 
geringe groep mensen 
bereikt tegenwoordig een 
lengte die in het dagelijks 
leven de nodige proble
men oplevert. Dat geldt 
niet alleen voor de gerin
ge beenruimte in vliegtuig 
of auto, maar ook voor 
het vinden van passende 
kleding. Gespecialiseerde 

Edk \er von F. 
SPEZIALIST FUR 
UBERGBÖSSEN 
Postfach 10 10 30 
41010 Mönchengladbach 
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winkels voorzien daar 
dan wel weer in, maar hoe 
belicht je dat in een ver
zameling Textiel, Kleding 
of anderszins? Een zegel 
met een extreem lange 
basketbalspeler kan uit
komst brengen, maar veel 
leuker is het stempel van 
de Duitse speciahst voor 
grote maten Edler uon F. 

uit Mönchen
gladbach. 
Het is echt 
een stempel 
dat 'op maat 
gesneden' is. 

Contant is voordeliger 

De banken hebben 
langzaam maar zeker ons 
betalingsgedrag drastisch 
veranderd - vrijwel ieder
een heeft (of krijgt) er 
mee te maken. 
Tegen de achtergrond 
van die constatering trok 
een Duits frankeerstem-
pel mijn aandacht. De 
C&A-vestiging in Dort
mund vond het in 1952 
wenselijk om de geachte 
clientèle er op te wijzen, 
dat contante betaling 
toch voordeliger was. 
Welk voordeel men 
daarbij nu precies op 
het oog had, is mij niet 
geheel duidelijk. Het 

stempel krijgt van mij 
trouwens een plekje in 
een stockboek met stem
pels die ik vergaarde in 
de tijd dat een toenmalig 
kabinet bezig was met 
een drastische bezuini
gingsdrift. Ik wilde op 
die manier materiaal bij 
elkaar brengen dat had 
kunnen dienen voor een 
artikel over 'filatelistische 

bezuinigingsadviezen', 
maar het is er jammer ge
noeg niet van gekomen. 
En minister Gerrit Zalm 
had er al helemaal geen 
belangstelling voor... 
Thematisch gezien is 
het onderwerp wellicht 
geen topper, maar voor 
een verzameling in de 
Open klasse (onder de 
titel 'Tel uitje winst'?) is 
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er wel een aantrekkelijke 
hoeveelheid materiaal 
beschikbaar. Weliswaar 
gaat het dan hoofdzake
lijk om frankeerstempels 
- ook uit het buitenland 
- maar er zijn ook wel 
zegels denkbaar die er in 
passen (bijvoorbeeld van 
markten, toen de gulden 
nog een daalder waard 
was). Het is volgens mij 

echt een on
derwerp voor 
verzamelaars 
die wel eens 
iets anders 
willen. 

I 
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VIJFENDERTIG JAAR RAPPVEILINGEN: 
FIUTEUST KOMT ER NIET AAN TE PAS 
Wil, Zwitserland. Een klein 
plaatsje in het kanton Sankt Gal
len. Toch bevindt zich hier zich 
één van de grootste postzegelvei
lingen ter wereld. De catalogus, 
een echte zwaargewicht van bijna 
vier kilo met 672 pagina's in 
kleurendruk, moet aan druk
en verzendkosten een fortuin 
hebben gekost. De veiling, 
gespreid over vier dagen, is een 
perfect voorbeeld van modern 
management. Een flink aantal 
medewerkers, een professionele 
beveiligingsdienst en de bekende 
Zwitserse klokvastheid zorgen 
er voor dat alles precies volgens 
plan verloopt. De veilingzaal zit 
voortdurend vol met zo'n 180 
bieders. En er zit 'kapitaal' in de 
zaal  met een budget van minder 
dan 25.000 euro heb je hier echt 
niets te zoeken. Dit is een veiling 
waar uitsluitend de grote jon
gens, mensen met een meer dan 
behoorlijk gevulde portefeuille, 
zitten. Veilingmeester, Peter 
Rapp is sinds ik hem in 1982 
voor het eerst ontmoette, geen 
haar veranderd: nog steeds die 
behoorlijke omvang, een beetje 
nors en afstandelijk, maar wel 
succesvol. 

Op de veiling gaat het er bik
kelhard aan toe. Elke kavel wordt 
in de zaal verkocht voor een veel
voud van de inzet. Soms vraagje 
je af wat iemand in een normaal 
ogend kavel zien om er duizen
den Zwitserse franken voor neer 
te tellen. 
De perfecte organisatie houdt 
ook in dat er 's middags een 
gratis warm buffet is voor alle 
aanwezigen  en om vijf uur 's 
middags, net voor de avondses
sie, nóg eens! Na die avondsessie 
volgt dan nog een koud buffet 

met wijn en borrels, alles erop en 
eraan. Gelukkig is er een gratis 
shutdeservice van en naar de 
hotels. Zelfs tijdens de veiling 
brengt men je op het gevraagde 
tijdstip terug naar hotel of 
station! 
Wie dit alles overdenkt moet 
het wel opmerkelijk vinden dat 
het er in Zwitserland  qua op
pervlakte en inwoneraantal te 
vergelijken met België  totaal 
anders aan toegaat. De top in 
België, (Balasse, Williame en Van 
Looy) moeten jaarlijks tussen de 
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drie en vijf van steeds zo'n 2.400 
kavels organiseren om het hoofd 
boven water te kunnen houden; 
de totale bruto jaaromzet van 
deze veilingen ligt dan tussen i 
en 2 miljoen eurot. Rapp houdt 
slechts één veiling van 300 kavels 
loten per jaar en behaalt een 
omzet van maar liefst zestien 
miljoen euro! 
Het grootste verschil met België 
(en ook Nederland) is dat er 
eigenlijk geen verzamelaars in 
de zaal zitten, omdat de kavels 
 met uitzondering van de losse 
topnummers  zo groot zijn. In 
Nederland en België zit de zaal 
vol met verzamelaars; de grotere 
partijen en collecties worden 
eindeloos wordt verkaveld in 
kleine losse nummers, zodat 
het voor de handelaars (met 
kapitaal) totaal niet interessant 
is. De handel wordt er letterlijk 
geofferd voor de verzamelaar die 
een los zegeltje of briefje wil. Die 
pikt er die ene krent uit en laat de 
restvan het brood onaangeroerd. 
Bij Rapp wordt élk lot verkocht 
aan handelaren en investeerders, 
die het op hun beurt, al dan niet 
verkaveld, doorverkopen aan 
de eigen klantenkring. Geen 
retourkavels! En dat komt niet 
doordat de opbrengsten laag zijn, 
integendeel! 
Al metal was het jubileum '35 
jaar Rapp een leuke belevenis'. 
Ik kijk al uit naar het volgende 
jubileum! 

PaulWijnantsAIJP 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FIUTELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken: per 

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht. 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie is verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

AHENTIE! 

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

oAANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

I 
10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

ao.50 euro 

14.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 

Naam: zijn/haar eigen bankof gironummer. 

Straat en nummer: 

PC+Plaats: 
(handtekening) 

Telefoon: 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 

Giro/banknummer: met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 

Ten name van: verschijnen van'Filatelie'. 



^ m o l i 
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 (ODERNAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

ISl 

AANGEBODEN 

www.postzegelonline. 
nl Voor uw Nederlandse 
postzegels Pzh. Jansen. 
Telefoon 0493320949. 

Ned. Verzamelaars kijken 
voor iets nieuws op www. 
postzegelfouten.nl A. 
Spijkman. Telefoon 0598
393841. 

Duitsland 2006: pfr. 87 
euro, 2005: 78 euro. Gest. 
2005 en 2006 ook lever
baar. Zwitserland pfr. '04 
49 euro, '05 49 euro, '06 
56 euro. Oostenrijk pfr. 
'06, mooi NL v.a. nr. 3 
2.40 euro. Euromunten: 
San Marino '06 cpl. 65 
euro, De i, 2 en 5 et. 2 
euro, speciale 2 euro van
af 3.25 euro Belg/Lux./It. 
etc. VerseveldBoschman, 
De Olmen 80, 6903 BP 
Zevenaar. Telefoon 0316
343537. Giro 5312882. 
Bank 304810398. 

www.motiefonIine.nl 
Voor motief postzegels 
met scan Pzh. Jansen. 
Telefoon 0493320949. 

Duitsland 85 versch. van 
20042006 voor 10 euro, 
500 versch. van ig90he
den 50 euro. Verseveld
Boschman, De Olmen 
80, 6903 BP Zevenaar. 
Telefoon 0316343537. 
Giro 5312882. Bank 
304810398. 

Polen, Joegoslavië, 
Roemenië, Albanië, 
Hongarije, Bulgarije, 
TsjechoSlowakije. Pzh. 
Wiktor, Hodgesstr. 13, 

r~ 6135 CS, Sittard. Telefoon 
° 0464512751. Email: 
~ robenwiktor@home.nl 

DDR 25% Bund, Berlin, 
Reich, NL. en div. Euro
landen v.a. 35%. FDC's 
etc. J. Römkens. Telefoon 
0455462894. 

ï www.philatoon.nl scherp 
^ aanbod plaatfouten/ 
"■ p.boekjes/ Ned.Ant./ rolt. 

530 A. Stegeman. Telefoon 
0545295508. 

Eurocat Europa Cept. 
Inkoop de hoogste prijs. 
Cept en uitgebreid meelo

pers. Ook voor uw man
co's. A van der Pluijm. 
Telefoon 0180520069. 
Email: 
pluijmpies@hotmail.com 

6 Veilingen, 6 clubbladen 
voor verzamelaars van 
Italië en geb. voor 12 euro 
p.j. J. de Rijke. Telefoon 
0165535859. 
luiuuj.jïlitalia.nl 

Gratis prijslijsten 
postfrisse zegels van vele 
thema's. Wien, Postbus 
22517, iioo DA, Adam 
Z.O. Telefoon 020
6974978 en www.wien.r\l 
www.librenphilatelie. 

Uitgebreide voorraad 
NL+Koloniën enz. F.C. 
Stavast. Telefoon 045
5251176. 

Vele partijen, collecties, 
restanten. Centro Filate
lico Woerden: 
www.centrofilatelico.nl 
Ook goede voorraad 
NOR, België, Frankrijk, 
Duitsland, Israël en Indo
nesië. Telefoon 0348
423885. 

Wegens beëindiging 
hobby; grote partij 
frankeermachine
stempels duizenden 
stuks. G. Wieldraayer. 
Telefoon 0653809061. 

Davo albums luxe België 
deel 2, 3 en 4 als nieuw 
125, euro + verzend
kosten. W. Meulendijks. 
Telefoon 0495539458. 

Ned. Blokken van 4 pfr. 
No. 617 t/m 1459. Pr. 
5000. euro ex. 11081118, 
Amphilex en 1043 t/m 
1045. W. Kok. Telefoon 
0251243898. 

Vel: 200 jr. buskruitramp 
Leiden. F.Hemelop. Tele
foon 0715212938. Email 
ƒ.hemelop(3)u;xs.nl Leidsche 
Ver. v. Postzegelverzame
laars. 

Postzegels uit diverse lan
den losse zegels, series en 
verzamelingen. Stamps-
marinus offreerkmarir\us((i) 
planrt.nl F. JVlarinus. 

Telefoon 0516-513337. 

Gr. Britt. 300 versch. 
10 euro, Zweden of 
Noorwegen 400 versch. 
12 euro per land. P. Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX 
Best. Giro 1324692. 

Kilowaar Duitsland 
400gr. grf w.b. nieuw 12 
euro. Bank 894812335. 
H.J. de Vries, Hillegom. 
Telefoon 0252-518302. 

Gest. van vele landen, 
ook postfr. Vraag mijn 
prijslijst aan. Nergens 
goedkoper! J. Roos, 
Jozefplein 22, 5552 HV, 
Valkenswaard. Telefoon 
040-2017307. 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, 
vlot afgehandeld. W. v.d. 
Berg, Valkhof 94, 2261 
HV Leidschendam. Tele
foon 070-3272108. 

Italië en Koloniën, San 
Marino & Vaticaanverza-
melaars worden lid van 
jilitalia.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 
VN. 31, 3840 AD, Harder
wijk. Telefoon 0341-
417980. E-mail 
jaapmanssen(5)hotmail.com 

Oud-Roemenië & Mol
davië aang. en gevraagd, 
zegels, brieven, bijzon
derheden. R. Brandsen. 
Telefoon 0418-642035. 

Plaat/etsingnummers 
koop/ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst 10, 7909 
CM, Hoogeveen. Telefoon 
0528-268642. 

Verzamelaar zoekt 
brieven uit WW2 periode 
van concentratiekampen/ 
strafgevangenissen & get
to's. C.J.T. van der Togt. 
Telefoon 06-14561586. 
E-mail: couplcfoureiflht(3) 
lüxs.nl 

Wie stuurt 100 Scandi
navië tegen 100 Australië 
en/of New Zealand. D.M. 
Koopmans, Klokbeker
weg 21, 8081 LH, Elburg. 
Kwaliteit: wat u stuurt 
komt ook terug. 

Orchideeën: zoek Ne
derland no. 2081, Ned. 
Antillen no. 1288,1291, 
1402 t/m 1405, Aruba no. 
300, 301 ong. of gebr. 
serie of blok. G. Sweijen. 
Telefoon 035-5421789. 
3SU)eijen@hrtnrt.nI 

Siam, Thailand collecties, 
losse zegels, briefkaarten, 
brieven etc. L. de Groot. 
Telefoon na 19.00 uur 
0184-412001. E-mail: 
pran46kor(3)pIanrt.nl 

DIVERSEN 

Spanje en/of Portugal? 4 
x p.j. bijeenkomsten in 
Utrecht met veiling (ook 
sehr.). Ook niet-leden 
mogen bieden. Kwartaal
blad en rondzendingen. 
22.- euro p.j. Inlichtin
gen: 079-3611910 of 
wiüUJ.ksp-iberia.nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle ver
zamelaars 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! 

Maandblad Filatelie inge
bonden jaargangen 9.50 
euro per jaar. Wij kunnen 
ook voor u inbinden. H. 
Kuipers, Beethovenlaan 
15, 7604 GC, Almelo. 
Telefoon 0546-532155. 
E-mail: 
hkuipers.3@hccnrt.ni 

Postzegelbeurs en an
sichtkaarten en munten 
zaterdag 25 augustus 
NVPV afd. Bodegraven 
van 9.30 tot 16.30 in Rijn-
gaarde i, Dronenwijk, 
Bodegraven. Semihandel 
aanwezig van postzegels, 
munten en ansichtkaar
ten. Inl. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. 
Ruiltafels aanwezig. 

Postzegel- en Ansicht-
kaartenbeurs en munten 
zaterdag 22 september 
NVPV afd. Bodegraven 
9.30-16.30 in Rijngaarde 
I, Dronenwijk, Bodegra
ven. Semihandelaren aan
wezig. Tevens overtollig 
materiaal van postzegels 
enz. voor Stichting de 
Postzegelvriend. Inl. 
D. Verwoerd. Telefoon 
06-53260579. 

Jaarlijkse Postzegel- en 
Muntenmanifestatie op 
zaterdag 3 november, 
gebouw ROC Friese Poort 
Emmeloord, Espelerlaan 
74. Inl. 0527-615628. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

i I i 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.R) 

http://www.postzegelonline
http://postzegelfouten.nl
http://www.motiefonIine.nl
mailto:roben-wiktor@home.nl
http://www.philatoon.nl
mailto:pluijmpies@hotmail.com
http://www.wien.r/l
http://www.librenphilatelie
http://www.centrofilatelico.nl
http://planrt.nl
http://jilitalia.nl
mailto:eijen@hrtnrt.nI
http://www.sgbritannia.nl
mailto:hkuipers.3@hccnrt.ni


B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De vvini«! is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Maandag is de winl<el gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Priisw|KÉiaenvoocbehoudeiL^ 

DE EERSTE TWEE WEKEN VAN AUGUSTUS ZIJN WIJ WEER OP 
REIS OM NIEUWE KILOWAAR EN PARTIJEN IN TE KOPEK VANAF 
13 AUGUSTUS KUNT U DEZE WEER BIJ ONS BEKIJKEN ONDER 

HET GENOT VAN EEN KOPJE KOFFIE. 

AANBIEDING VAN DE MAAND; 
500 gr. AUSTRALIË grootformaat NU 34,50 MET 

GRATIS DE NIEUWE CATALOGUS T.W.V. 17,50 
(voor max. 15 klanten) 

5 kg. MISSIE IERLAND NU 60,00 NET BINNEN 
1 kg. U.S.A. MISSIE NU 15,00 

BINNENKORT HOUDEN WIJ WEER ONZE INKOOPDAGEN 
VRAAG NAAR DE DATUM. 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 
»mjiiimmmviimmim 

^^mÈM^M^MMmmMs^)^ 
PRUZEN PER STUK NORAAAAL lx Jl 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,TO, 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9 50' 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 14,50 13,65 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17 00 16,60 16,00 
BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,50 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 59,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,50 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 64,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 70,00 

9 KILO MISSIE JJ.$.A. NORMAAL 145,00 NU 135,00 

PEDJJSlLDflS'ö' §[!!][?BE[llL@\»aE ( § l O 0 ï g @ m M Ï 
LAND OMSCHRUVING 100 gr 250 gr 500 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 8,00 18,50 34,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,50 34,00 
CANADA MODERNE MIX 19,50 48,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 8,00 18,50 34,50 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 9,00 20,00 37,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 45,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 --
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82 50 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 -
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 
LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 10,00 22,50 42,50 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 11,00 25,00 47,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 62,50 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


Een Schatkamer van 
De Nederlandse Klassieken 

n>.' . « ! 

VEILING 607 ^ " ^ 
11 september 2 0 0 7 's avonds 

de Tweede Van Hussen-veiling 
waarin talrijke topstukken uit de Nederlandse filatelie 

FOit --^^Ar ïfKcn,' L 

VEILING 606 vindt plaats op 10,11 en 12 september a.s. met daarin 
een grote afdeling dozen en collecties, uitgebreid buitenland, 
en bijzondere postgeschiedenis w.o. collecties van de heren 

drs. L. Goldhoorn (Rebut), H. Küster (Nederlandse puntstempels) en 
R.J. Kroesen (1916-2006, oude brieven van diverse landen) 

Surft u naar www.vandieten.com voor 
alle bijzonderheden 

l««awaltomwiiiiiWiiiiMiiw*Hmii»ni«Mni»wiiiiM>it»i>ii<ii^^^ mn^mmmmtimammmm» 

VAN DIETHN 
POSTZEGELVEILINGEN 

Lylantse Baan 3 - 2908 LG Capelle aan den IJssel 
Tel. 010 284 55 60 - fax 010 284 55 65 - in fo®vand ie ten .n l 

http://www.vandieten.com



