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erras uw kleinkind met 
een JETIX postzegelboekje 
Een origineel cadeau, boordevol weetjes, 
grapjes en 9 vrolijke postzegels. J E T I X 

Te koop bij Postkantoor, andere T N T Post verkooppunten en Collect Club. fl> oo© post 



Al m e e r d a n d e r t i g j a a r i n t e r n a t i o n a l e v e i l i n g e n " M a d e in G e r m a n y " 

RARITEITEN, RARITEITEN, RARITEITEN 
VRAAG NU CATALOGUS 119 AAN 
Simpelweg een email (info(g)felzmann.de) sturen of telefoneren (+49{o)2n550 440) om u van de 
nieuwe catalogus te verzekeren. Geheel volgens onze traditie bieden wij ook ditmaal weer een rijk 
aanbod aan verzamelingen en ander kavels aan. 
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■ Thailand rariteit * Luxe exemplaar opn__ 

slechts 50 exemplaren 
* uxe exemplaar 

iEssaai 

iUilMdJl 
• Luxe exemplaar *■ Proefafdruk van de eerste 

Duitse postzegel, frisse kleur 

■ Hoogste waarde m uitstekende conditie 
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Postzegelveiling Wiggers de Vries "v 
G.J. Garritsen Heemraadschapslaan 100 telefoon 020  6249740 
RegisterTaxateur 1181 VC Amstelveen email gjgwdv@xs4all.nl 
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Onze 195^ veiling v^ordt gehouden op 
vrijdag 21 en zaterdag 22 september 2007. 

Met een mooi aanbod van goede losse series en zegels, kleinrond e.a. stempels, 
post(waarde)stukken, Nederlands Indië Japanse bezetting, interimperiode, 

Indonesië proeven en Weense drukken, originele landencollecties, 
prentbriefkaarten en munten 

53J De gehele catalogus vindt u vanaf 1 september op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 

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


19872007: REEDS 20 JAAR TOT UW DIENST!!!! 
INDONESIË: POSTFRISSE JAARGANGEN INCLBLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK(T/M 1988), NIEUWE( VERLAAGDE) PRIJZEN, VANAF 15% 
ZONNEBLOEM! !TOT EN MET JAAR 1983 GELDT: KORTING VANAF 150,00 :15%, NA 1996 SLECHTS BEPERKTE VOORRAAD!! (geen minisheets in 
jaargangen, 1995 zonder Jakarta blokken) 

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

nu 
nu 
nu 
nü 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

10,50 
6,00 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

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

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

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

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

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

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

nü 

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

12,00 
10,00 
13,00 
16,00 
19,00 
20,00 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
hierna 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

op aanvraag 

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

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

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, PARTIJEN SEPTEMBER 2007 

7434 
RUSLAND/SOVUNIE 3 stockb ® 32 biz met n hele mooie ol'l" uitzoek collectie(met 
doubl), klassiek deel heel goed aanwezig o a 399 ' * , 401 o. 462*+o,464*,465*/** etc hele 
hoge ca tw" Was 270,00 nu 40% = 162,00 
7638 
NEP INDIE+NNG DAVO luxe {nw type) voordrukalbum, blanco klemstroken in nieuwstaat, 
nw prilS 71,00 met een op slechts 4 zegels na(frankeerzegels) COMPLETE TOPCOLLECTIE 
(on)geDruikt missende zegels 260,278,287 en 289 Alle zegels m goede kwaliteit < ■(Behalve 
no 2 IS fraai) verder Luchtpost compleet Port compleet op 3 na (1,2 en 52) geen Brandkast, 
verder NNG compleet o / * / * ' , Untea** Een schitterende kans om voor w^einig iets moois in 
huis te halen Was 695,00 nu 20% = 556,00( ZIE KLEURENFOTO'S OP DE WEBSITE) 
7643 
OOSTENRIJK 2 SAFE Luxe voordrukalbums, blanco klemstroken, prima staat, nv» prijs € 260,00 
met een POSTFRISSE collectie 1950 1990 tot 1960 aardig gevuld(op top na) daarna zo goed als 
compleet <' zeer hoge catalogus en nominale waarde'' Was 295,00 nu 30% = 206,50 
7650 
OOSTENRIJKSE GEBIEDEN stockboek met een PRACHT VOORRAAD/COLLECTIE vnl gebruikt 
o a Lombardie/Venetie (tussen haakjes het aantal zegels, nummers volgens Michel) 2X { l x ) , 
3X(16x), 4X(6x), 5X(5x), 3Y(12x), 4Y(5x),5Y(3x),7 l(2x), 9 I (2x), 10 I (lx), 6 ll(6x), 8 ll(lx), 9 
ll(7x), 1011 (7x), 11 ll( ex) Levant o a 1 *, 3/7' , ook 1 gebruikt ( 9x), 2 I (5x) 3 I b met stempel 
SAMSUN(Turkije) no 7 1* (27 X ook**) verder veel goede stempels o a vingerhoed stempel 
Keressunde, Smirna etc etc een PRACHTAANBIEDING voor de kenner/specialist catw ca 
€ 6800,00 was 725,00 nu 35% = 471,25 ( ZIE DIVERSE KLEURENFOTO'S OP DE WEBSITE) 
7654 
INDONESIË DAVO standaard luxe(dus wel alles blanco klemstroken) m goede staat met een 
geheel complete collectie 1948 1989 tot ca 1965 vnl* en iets o vanaf 1966 geheel compleet 
POSTFRIS Z RL incl alle blokken, zegels uit blok dus ook Voetbal 1982, Apen 1989 etc etc incl 
port en Dienst Totale catw ca 5500,00, als complete jaargangen (zie kavel 7076) zou dit ca 
1000 euro kosten, was 695,00 nu 25% = 521,25 ( FOTO'S WEBSITE) 
7674 
FRANKRIJK DAVO luxe (nw type) voordrukalbum V, blanco klemstroken, nw staat nw prijs 
88,00 met een prachtige ogenschijnlijk postfrisse collectie 19952000 incl Blokken, Luchtpost 
plus nog eens 22 automaatboekjes etc catw ruim 1350,00 was 355,00 nu 10% = 319,50 
7681 
JERSEY 2 DAVO luxe voordrukalbums periode 19692002, nw type t cass m perfecte 
nieuwstaat(de originele verpakking zit er nog om heen ■ ■) nw prijs 145,00 met een postfrisse 
collectie, zeer goed gevuld periode 19691999 met heel veel blokken Bizar hoge catalogus

waardei i Was 295,00 nu 20% = 236,00 
7716 
SOV.UNIE 4 Schaubek voordrukalbums periode 19451984, tot 1964 standaard, dus zonder 

klemstroken daarna alle bladen mer blanco klemstroken, in prima nieuw( 2 banden zijn NA

GELNIEUW') stata nw prijs € 670,00" Met een prachtige gebruikte collectie tot 1964 schaars 
gevuld daarna ogenschijnlijk geheel compleet Zeer hoge cataloguswaarde en dit geheet kost 
nog geen 60% van de albumpri js' Oftewel slechts 395,00 
7727 
POLEN 5 Leuchtturm voordrukalbums periode 1918 1997(tot 1944 blanco bladen, 1945

1959 voordruk met blanco klemstroken, daarna vnl zwarte kistr, geheel in goede staat nw 
prijs ca 700 euro ■, hier in een gebruikte collectie, heel veel zegels met giga cat waarde, 
tevens diverse lokale uitgiften o a Przedbórz etc Nu 550,00 
7731 
OUD DUITSE STATEN stockboek 16 bIz, met een PRACHTCOLLECTIE ol'l" aanwezig Baden 
24 stuks o a 2/8 o, 9 o, 11 o etc Bergedorf 4 (*), Lübeck 5b*, Hamburg 5 stuks o a 12*, 20/21 *, 
Schleswig Holstein 4 o, Hannover 8 stuks o a 1 o, 3/5 o, 16 o, 19 o BRAUNSCHWEIG 7 stuks 
o a 7 0,80,11 o, 18/20(*), Preußen 22stuksoa 1/8o, 16/18 etc Bayren 385stuks, waaron 
div types, watermerken etc, Nord Postbezirk 18 stuks o, Helgoland 7 stuks*, Thurn & Taxis 30 
stuks o/*, Württemberg 134 stuks o/*/**, Sachsen 18 stuks o Catalogus Waarde is 6200,00 en 
IS gebaseerd op goede zegels, dus Bkeuze etc zijn met of heel laag mgeteld nu 595,00 
7733 
ISRAEL 2 luxe KABE voordrukalbums, blanco klemstroken prima/nw staat nw priis € 472,00 
met een vn l * * In begin deels* collectie 1948 1991 voor 1954 schaars aanwezig daarna 
praktisch compleet** met full tab Tevens vel no 286 gebruikt, zeer hoge catw en dat voor 
maar dehe l f t vd nw prijs albums 2 3 5 , 0 0 ' " " 
7745 
CURACAO nieuw stockboek 16 bIz met een mooie GEHEEL ONGEBRUIKTE (zelfs 
iets**) collectie 1889 1948 aanwezig onder andere 13/27,29/31,36/37,44/55,57/67

65,69,73,82/88,90/9993,135/37,142/49,151,152,153/78,182/205, LP 4/16,18,21,26/44,61/82 
Port 11/20 17 etc Catw 1 636,00 nu SUPERDEAL 225,00 (41 FOTO'S WEBSITE) 
7750 
NEDERLAND DAVO crystal(oud type luxe)voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat 
met een GEHEEL COMPLETE ongebruikte en grotendeels postfrisse collectie frankeerzegels 
19461976, dus ook de langlopende series zoals Harz, En Face, lage en hoge waarden. En 
Profil f fosfor, Regina + fosfor en alle kindvellen Tot 1953 vnl ongebruikt, ook wat postfris 
daarna alles postfris" Catw 3800,00 Nu 650,00(44 FOTO'S WEBSITE) 
7790 
NEDERLAND IMPORTA JUWEEL luxe voordrukalbum, blanco klemstroken per 18521958 incl 
Cass nw prijs 88,00 m perfecte nieuw staat(kleur bordeaux) met een PRACHTCOLLECTIE die 
GEHEEL POSTFRIS ZONDER PLAKKER IS DUS OOK HET DEEL VOOR 1940' aanwezig o a 
51,87,88,121,122,132 139,168,199,200,207,242,252,267,271,275/6,281,283/5,287,291,293/312, 
323/43,350/70,verder zeer goed gevuld (geen Kerken en ITEP) Catw voor 1941 = 640,00 daarna 
1050,00 Totaal dus 1690,00 onze priJS slechts 395,00 (ZIE KLEURENFOTO'S OP WEBSITE) 

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

^TAMPg 

GLOBAL STAMP DEALERS* 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirk N Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands  geen winkel. 
Tel: overdag 0555884387  vanaf 19 0023 OOuur: 0229261611 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email: stampsdns@hetnet.nl  POSTBANK rek.nr. 528501 

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

mailto:stamps-dns@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com
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* E X C L U S I E F V D D R N B F V - L E D E N 

W W W . P R E S E N T C D M P A N Y . N L 
HOOFDWEG 6 3 9 1 D 4 BC D A M W O U D E THE NETHERLANDS 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€ 0,30 per 1 CAD. 
e 0,08 per 1 DKK. 
€0,06 per IFF. 
€ 0,90 per 1 GBP. 
€ 0,50 per 1 GBP. 
€0,40 perl SFR (vanaf 1996) 
€ 0,45 per 1 USD. 
€ 0,05 per 1 ZWKR. 
€0,40 perl SFR. 
€ 0,80 per 1 euro. 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 netto per boekje, 
(losse zegels 0,25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

Tel-Fax: 040 2044684 - E-Mail: f.vergossen@hetnet.nl 

NIEUWE PRIJSLIJSTEN 
W I.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 

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 

Posl/est'lHanclcl 

\.isk' kl.uik'iik,uu 

www.filateliehpz.nl 
hpzh@planet.nl 

www.librenphilatelie.com 
Postfris, (on)gebruikt en FDC's 

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Duitsland 

Frankrijk 
Groot Brittannië 
Nederland 
Oostenrijk 
(Rep.)Suriname 

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

Telefoon: 045-5245256 

BELANGRIJK NIEUWS IN SEPTEMBER 
nu beschikbaar: 
Duitsland catalogus 2007/8 in kleur 34,80 
|EK 1, Centr Europa, 

o.a. Tsjechië, Hongarije, Alpenlanden 46,— 
iEK 2, Zuidwest Europa, o.a. Frankrijk, Spanje 46,— 
IEK 3, Zuid Europa, o.a. Italië, Balkanlanden 46,— 
EK 4, Zuidoost Europa, o.a. Griekenland, Turkije 46,— 
EK 5, Noord Europa, Scandinavië en Baltic 46,— 
EK 6, West Europa, o.a. Benelux, G.B. Ierland 46,— 
EK 7, Oost Europa, o.a. Polen, Rusland 46,— 
alle Europa delen in kleur 

Overzee Band 10, Nabije Oosten 2007/2008 1408 bidz. 74,— 
12 oktober worden de volgende edities verwacht: 
Almanak Bundesrepublik Deutschland, voor de beginners, in kleur 9,90 
Klassiek Europa tot 1900 in kleur, nog meer info dan in EK 1-7 98,— 
De MOTIEF catalogi Vogels-Europa en Schepen-wereld komen 9 november. 

auf der heide 
www. aufderheide nl - e-mail aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 
fax 030-6933011, postgiro nr 1700 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

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

Mobiel: 00 31 (0)653447302 
e-mail: geertzen.philaPwxs.nl 

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

Kijkt u ook eens op onze website www.geertzenphilatelie.nl. 

Wij maken graag kennis met u op de vele postzegelevenementen in 
binnen en buitenland waar wij met een stand zijn vertegenwoordigd. 

U i<unt bij ons ook elektronisct) betalen. Lid van IFSDA en NVPH. 

mmm 
^muM^^^m msmmmsmmm 

http://WWW.PRESENTCDMPANY.NL
mailto:f.vergossen@hetnet.nl
mailto:boomstamps@home.nl
http://www.filateliehpz.nl
mailto:hpzh@planet.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:libren@home.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag. 
De officiële mededelingen van de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Nederlandse Bond van Filatelisten ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Verenigingen NBFV en de pagina's van 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten Colofon, inhoudsopgave en advertentieindex 
verantwoordelijkheid van de redactie.  3Q 
Hoofdredacteur; Üit de wereld van de filatelie 
AadKnikmanAIJP ■■ 55°/55l/552 
Klipper 2,1276 BP Huizen. Nieuw op het postkantoor 
Telefoon: 03552 54391 55^ 
Telefax: 0355240926 Verzamelgebied Nederland 
Email: phiIntfliRffitip.nl ° 
Website: UJUJUJ filatclie.iys " ', ,"."■;*'"■/"■" ^^^ 

Verzamelgebied België 
Advertentieverkoop: 55^/557 
Bureau de Troye De Posthoorn  jaargang 5 6  september 2007 
Prieelvogelweg5,i349CGAlmere SSS/SSO/SÖO/SÖI 
¥ e S n ' : ^ S  5 3 845.8 Postzegelboekjes 
Telefax: 03653 84 880 ••; 5Ö2/5O3 
info@bureaudetrovt.nl Maximaflhe 

564 
Abonnementen en bezorgklachten: Luxemburg, culturele hoofdstad van Europa 
Abonnementenland 'i6SK6ol'i7ol'i71 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest nZ^iii:^::^;^'^]: 500/509/570/571 
Telefoon: Ó25.3139 39 Bondspagina's 
Telefax: 0251310405 57^/573 
Email: viaujuiui.abolQnd.tiI Postwaardestukken 
Adreswijzigingen: informatiepagina's van deOT^^ 
Adreswijzigmgen geeft u op aan de ° g(__^ 
secretaris van de vereniging waarvan u ö " K' l" "1^ ' J / / 
lid bent. Individuele abonnees zenden BoekenplanK 
hun adreswijziging aan de administra 57"/579 
tie (zie 'Abonnementen'). Filatelistische evenementen 

580/581 
'Hoe word ik abonnee?' Nederlandse Stempels 
Er zijn twee abonnementsmetlioden: ^ o 
1. een collectief abonnement: ;•*. •••■■• • 5"^ 
U kunt lid worden van een vereniging Vervalsingen herkennen 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het 582/583 
abonnementsgeld maakt dan deel uit Wij lazen VOOr U 
van uw verenigingscontributie. E;84/'^8'; 
2. een individueel abonnement: vTVI!̂ ^V^V,';V,V:*ó.*™ ^ J J 
hiervoor kumu zichm.u.v. België Nieuwe Uitgiften o^, o , 00, o , . , 
aanmelden bij Abonnementenland •. 5ÖÖ/587/5ÖÖ/509/590/591/592 
in Uitgeest (zie 'Abonnementen') Thematisch panorama 
voor €23.10 (Nederland), €36.50 594/595/590 
(buitenland, standaard) of €58.50 j)^ editie 2008 van de NVPHcatalogus komt eraan! 
(buitenland, priority). Een mdividueel 
abonnement gaat per de eerste van " ,' ;','". 5 9 / 
een willekeurige maand in; het loopt Bon voor het opgeven van een kleine annonce 
minimaal één jaar (11 nummers). 597 
Abonnementsbeëindiging: zie 'Opzeg Kleine annonces 
ging abonnement'. rng 
Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement €24.10. Stort dit bedrag 
op rekening 000035088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

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

Filatelie 

Bii de voorpagini 

Losse nummers: 
Nummers van de lopendejaar̂ ang kun
nen (mits voorradig) voor € 2.50 per 
nummer (inclusief porto) worden be
steld via postgiro 8591403 van Abon
nementenland in Uitgeest; vermeld de 
gewenste editienummers. 
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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 
8736 Afrikaanse landen. Prijs: € 300,00 
Prachtig mooie ongebruikte collecties Togo, Tunesië, Marokko en Ghana, 
cat.w. circa 1500 euro, in zelfgemaakt album. Mooie collectie! 
8678 Alderney 1983-2001. Prijs: € 160,00 
Postfrisse complete collectie incl. blokken, op Davo de luxe albumbladen. 
8679 Australië 1937-1949. Prijs: € 175,00 
Ongebruikte/postfrisse serie(S.G. 164/178) met de schaarse 3d met diverse 
dies (totaal 6 zegels), 5sh en lOsh in beide papiersoorten, op albumblad, 
cat.w. circa 700 pond = 1050 euro 
8701 Bahamas 1911-1980. Prijs: € 150,00 
Ongebruikte/postfrisse collectie incl. betere langlopende series t/m hoge 
waarden en blokken, in insteekboek 
8735 België 1849-2003. Prijs: € 825,00 
**/*/0 collectie met goed klassiek aandeel incl. betere zegels en series, veel 
goede series jaren 30 ongebruikt, (periode 1947/1973 ontbreekt), in zeer 
goedgevuld Davo album 
8754 België 1939-1981. Prijs: € 225,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie met betere uitgaven jaren 40/50, moderner 
deel postfris, in dik insteekboek 
8732 Berlijn 1953-1990. Prijs: € 120,00 
Postfrisse collectie, vanaf 1960 vrijwel compleet, in speciaal album 
8761 Brazilië vanaf begin. Prijs: € 250,00 
Gebruikte partij met ook klassiek in aantallen w.o. betere zegels, in 2 in-
steekboeken. Leuke snuffelkoop 
8747 Bund 1946-1994. Prijs: € 350,00 
Gebruikte collectie incl. dure uitgaven zones, ook met band- en netopdruk-
ken, verder Bund met beter beginjaren, in 2 albums. Enorme cat.w. 
8739 Bund 1982-1991. Prijs: € 375,00 
Prachtige overcomplete postfrisse verzameling incl. heel veel semi-particu-
liere toeslag automaatboekjes, in 3 hele dure albums. Mooie collectie 
8711 Bund/Berlijn 1 e dagbladen collectie t/m 2001. Prijs: € 200,00 
Complete collectie Ie dagbladen Bund 1974-2001 en Berlijn 1975-1990, in 
23 speciale albums, in grote doos, koopje 
8750 Bund/Zones/Berlijn 1946-1983. Prijs: € 1.150,00 
Meest gebruikte collectie, Zones bijna compleet incl. dure uitgaven, Bund 
compleet inc. top beginjaren + 1949 Hannover blok, Berlijn op 3 zegels na com
pleet (+ blok 1 mist) in meest mooie kwaliteit, in 2 Davo albums. Enorme cat.w. 
8781 Canada. Prijs: € 150,00 
Meest postfrisse partij met beter uitgaven jaren 30, later in aantallen t/m 
1988, in insteekboek. Hoge nominale waarde 
8778 Chili t/m 1923. Prijs: € 130,00 
Ongebruikte/gebruikte betere zegels en series, in handelaren boekje, hoge cat.w. 
8748 Curagao/Antillen 1873-1988. Prijs: € 200,00 
**/*/0 collectie incl. redelijk goedgevuld beginperiode met betere uitgaven, in 
Davo Cristal album. Zeer hoge cat.w. 
8715 D.D.R. 1949-1966. Prijs: € 190,00 
**/*/0 collectie incl. veel goede beginjaren gebruikt, betere blokken w.o. 
Engels, in Zweeds(?) album 
8730 D.D.R. 1949-1980. Prijs: € 250,00 
Prachtige gebruikte collectie, nagenoeg compleet zonder blokken, met de 
goede beginseries, in 2 albums. Zeer hoge cat.w. 
8714 D.D.R. 1961-1982. Prijs: € 210,00 
Postfrisse vrijwel complete collectie, ten dele dubbel postfris aanwezig, in 
Lindner album en Schaubek album, cat.w. ruim 2000 euro 
8772 D.D.R. 1967-1982. Prijs: € 120,00 
Postfrisse complete collectie incl. blokken, In duur Leuchtturm album 
8716 D.D.R. 1977-1981 + blokken. Prijs: € 170,00 
Postfrisse collectie + de blokken vanaf 1954 vrijwel compleet, deels ge
bruikt, in album 
8752 Denemarken 1855-1976. Prijs: € 700,00 
**/*/0 collectie, soms iets gespecialiseerd en dubbel verzameld, goed 
oud/klassiek aandeel met betere uitgaven, dienst en port, vanaf 1918 gro
tendeels compleet, in duur Safe album 
8790 Denemarken 1858-2004!! Prijs: € 200,00 
Gebruikte collectie incl. betere uitgaven in redelijk gevuld Davo album 
8684 Denemarken 1956-1990. Prijs: € 175,00 
Gebruikte redelijk complete collectie + port, luchtpost, dienst en samenhan
gende zegels vanaf het begin, op Davo albumbladen 
8751 Duitse Reich 1872-1945. Prijs: € 800,00 
Prachtig mooie gebruikte en ongebruikte collectie in vaak mooie kwaliteit, 
veel goede dure uitgaven aanwezig met Brustschilder, de goed uitgaven ja
ren 30, Zeppelin 1928/31 serie. Polarfahrt 1 mark, Chicago 1 en 4 mark (al
le gebruikt) etc. in album. Cat.w. circa 6200 euro 
8764 Europa Cept 1956-2001! Prijs: € 1.000,00 
Geheel complete luxe ongebruikte collectie incl. de blokken, in frisse kwali
teit, door de verzamelaar postfris aangeschaft en met plakker ingeplakt 
in 3 Davo albums. Zeer hoge cat.w. 

8775 Europa Cept 1957-1977. Prijs: € 800,00 
Complete meest postfrisse collectie incl. de toppers en de blokken, ook di
verse meelopers aanwezig, in uitpuilend Davo album 
8776 Europa cept voor-en meelopers t/m 1999. Prijs: € 350,00 
Meest ongebruikte nagenoeg complete collectie incl. goede voorlopers als 
België serie + blok *, Berlijn, Saar serie gebruikt etc. in Davo album. Zeer 
hoge cat.w. 
8779 Europese landen. Prijs: € 190,00 
Ongebruikte/gebruikte verzameling in klassiek Schaubek album w.o. aardig 
België en Duitsland 
8753 Europese landen. Prijs: € 275,00 
Oud Kabe album met nog leuk Italië, Tsjecho-Slowakije, Rusland, Spanje, 
Zwitserland en Hongarije. 
8774 Finland 1866-1981. Prijs: € 250,00 
Leuke 01*1** collectie in frisse kwaliteit incl. betere uitgaven, in goedgevuld 
Davo album 
8773 Frankrijk 1853-1983. Prijs: € 375,00 
Begin gebruikte verzameling met betere zegels en series, vanaf 1960 t/m 
1983 nagenoeg compleet en meest postfris, in Kabe album 
8786 Grand Liban. Prijs: € 135,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie incl..1e serie, 1924 Olympische Spelen, ook 
leuk fiscaal, in zelfgemaakt album 
8682 Grieks en Turks Cyprus 1965-1980. Prijs: € 175,00 
Postfrisse complete collectie incl. blokken en de vroeger zo schaarse 
Europa Cept series, op Kabe bladen 
8780 Guernsey 1969-1983. Prijs: € 115,00 
Postfrisse collectie incl. de goede Ie serie + de lOsh en 1 pond in de dure 
tanding, Ie portserie etc. in stockboek 
8788 Hongarije 1871-2000! Prijs: € 1.000,00 
Prachtig mooie grotendeels complete collectie met veel goede uitgaven be
ginjaren in meest mooie kwaliteit, de goede blokken en luchtposten, opgezet 
in 4 albums. Prachtkoop met enorme cat.w. 
8717 IJsland 1875-1982. Prijs: € 185,00 
In het begin gebruikte collectie, oudere deel spaarzaam aanwezig, vanaf 
1960-1982 ogenschijnlijk compleet postfris aanwezig, in Kabe album 
8777 Israël 1948-1983. Prijs: € 190,00 
**/*/0 collectie, begin zonder tab of half tab, later vrijwel compleet full tab + 
blokken, in album en insteekboek 
8700 Liechtenstein 1958-2001. Prijs: € 130,00 
Postfrisse collectie in insteekboek, hoge nominale waarde 
8784 Liechtenstein 1962-1995. Prijs: € 225,00 
Postfrisse vrijwel complete collectie + diverse uitgaven voor 1962 in Kabe al
bum (ook iets Baltische Staten) 
8689 IVIalawi. Prijs: € 170,00 
Postfrisse collectie incl. langlopende series en blokken, veel goede motie
ven, in map 
8765 IVlidden Oosten. Prijs: € 150,00 
Leuke gebruikte/postfrisse partij van veel verschillende landen, ouder en 
moderner materiaal, in dik goedgevuld insteekboek 
8766 IVIotief bloemen. Prijs: € 300,00 
Prachtige meest postfrisse collectie, heel veel series w.o. moderne lastige 
uitgaven + blokken, in dubbeldik insteekboek 
8770 IWotief dieren. Prijs: € 170,00 
Meest gebruikte collectie van landen buiten Europa, veel ouder en ook 
beter materiaal, ook Portugese en Engelse koloniën, in 2 zelfgemaakte al
bums 
8767 IVIotief luchtvaart. Prijs: € 125,00 
Dik zelfgemaakt album vol met vliegtuigen, ruimtevaart, luchtballonnen, 
meest gebruikt w.o. betere uitgaven 
8769 IVIotief schepen. Prijs: € 200,00 
Postfrisse collectie series en blokken w.o. veel moderne uitgaven West 
Europa, in stockboek 
8768 Motief voetbal. Prijs: € 170,00 
Postfrisse collectie met blokken en velletjes, ook ongetande uitgaven, in al
bum 
8771 IVIotief zeeleven. Prijs: € 140,00 
Gebruikte/postfrisse collectie met vissen en schelpen, in 3 insteekboeken 
8782 Nederland 1852-1966. Prijs: € 300,00 
Meest gebruikte collectie, begin spaarzaam, vanaf 1925 bijna compleet, in 2 
dure Lindner albums. Zeer hoge cat.w. 
8712 Nederland 1852-1975. Prijs: € 750,00 
Nette gebruikte collectie met o.a. 1/3, 7/12, 13/18, 34/47, 90/100, 104/105, 
vanaf 1924 nagenoeg compleet zonder blokken, in Importa album, cat.w. 
4600 euro! 
8734 Nederland 1933-1992. Prijs: € 340,00 
Ongebruikte/postfrisse collectie met veel betere zegels en series, in 2 Davo 
albums. Zeer hoge cat.w. en nominale waarde 

http://WWW.FILATELIE.NET


8746 Nederland 1945-1991. Prijs: € 350,00 
Meest postfrisse collectie, vanaf 1954 vrijwel compleet Het moderne deel 
zit er vaak 2 tot 3x extra in, in 2 dure Davo albums 
8763 Nederland 1960-1981. Prijs; € 125,00 
Gebruikte bijna complete collectie incl Kindblokken en veel combinaties uit 
boekjes, in duur Davo LX album 
8742 Nederland 1966-1997. Prijs: € 340,00 
Postfnsse nagenoeg complete collectie in 2 hele dure Safe albums, zeer ho
ge nominale w/aarde en cat waarde 
8762 Nederland 1967-1976. Prijs: € 120,00 
Postfnsse collectie wo Amphilexblokken, in duur Leuchtturm album (bladen 
lopen t/m 1987) 
8722 Nederland 1967-1986. Prijs: € 210,00 
Postfrisse vrijwel complete, meest dubbele verzameling (zowel postfris + ge
bruikt aanwezig), incl Amphilex velletjes, in 2 dure Lindner albums 
8789 Nederland 1967-1991. Prijs: € 160,00 
Meest postfrisse nagenoeg complete collectie incl. blokken en nominaal, in 
2 dure Lindner albums 
8718 Nederland 1970-1991. Prijs: € 115,00 
Meest gebruikte collectie met o a veel combinaties uit boekjes en blokken, 
in zelfgemaakt album 
8738 Nederland 1972 boekje 6fFq. Prijs: € 400,00 
Compleet pakje van 50 van deze lastige boekjes (met het kruis rechts') nog 
in onginele verpakking incl 5x boekje met telblok, lastig boekje, cat w 
1947,75 euro, slechts 20% cat w 
8744 Nederland en Overzee 1852-1981. Prijs: € 175,00 
**/*/0 verzamelaar nalatenschap begin met spectaculair, later goedgevuld 
incl betere zegels en senes + nominaal aandeel, in 2 album 
8675 Nederland fdc's t/m 2005! Prijs: € 475,00 
Complete collectie Ie dagenveloppen vanaf nr E51, vanaf E51 alle 
onbeschreven t/m E521, in 5 zelfgemaakte albums, catw circa 2300 
euroi 
8677 Nederlands Indie Japanse bezetting. Prijs: € 520,00 
Leuke partij wo betere zegels, afstempelingen, diverse opdrukken, ook iets 
intenm, vaneteiten etc in map 
8760 Nederlandse Antillen 1949-1983. Prijs: € 130,00 
Meest postfrisse bijna complete collectie, ook wat ouder Curagao incl lucht
posten, in Davo Cnstal album 
8758 Nederlandse Antillen 1949-1983. Prijs: € 125,00 
Bijna complete meest postfnsse collectie, in Davo de luxe album (bladen lo
pen vanaf 1873) 
8725 Nederlandse Kolonien. Prijs: € 150,00 
Ongebruikte/gebruikte beginnersverzameling incl betere uitgaven, in goed
gevuld Importa album 
8759 Noorwegen 1856-2004. Prijs: € 250,00 
Gebruikte collectie incl betere zegels en senes, latere deel vrijwel com
pleet, in goedgevuld Davo album 
8702 Noorwegen 1858-1980. Prijs: € 425,00 
Gebruikte collectie met ook betere beginpenode, later zeer goedgevuld, in 
Davo album Enorme cat w 
8724 Overzee 1870-1975. Prijs: € 190,00 
Ongebruikte/gebruikte beginnersverzameling van Nederlands Indie, Nw 
Guinea, Curagao/Antillen en Sunname, in goedgevuld Davo album 
8726 Overzee. Prijs: € 210,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie in meest mooie kwaliteit wo Indie met 
Jubileum 1923 serie, 5 gulden met mooie afstempeling, in zelfgemaakt al
bum Hoge cat w 
8755 Portugal 1961 -1981. Prijs: € 350,00 
Mooie complete postfrisse collectie incl de fosforsenes. Europa's en blok
ken, in duur Safe album Cat w 1500 euro 
8720 Scandinavië 1851-1983. Prijs: € 700,00 
**/*/0 collectie van Denemarken, Finland, Faeroer en Groenland, beginperi
odes meest gebruikt, moderner deel redelijk compleet en postfns, in dik en 
goedgevuld Kabe album Enorme cat w 
8783 Scandinavië t/m 1970. Prijs: € 700,00 
Meest gebruikte verzamelingen incl betere zegels en senes van 
Denemarken, Finland, IJsland, Zweden en Noorwegen in goedgevuld Kabe 
album 

8741 Siam/Thailand vanaf 1883. Prijs: € 125,00 
Meest gebruikte collectie incl goed beginjaren, ook Vietnam en Laos, in al
bum Interessante collectie 
8731 Sovjet Zone/DDR 1948-1975. Prijs: € 425,00 
Prachtige gebruikte bijna complete collectie met de goede beginjaren se
nes, Mao sene met hoekvelranden + plaatnummer, Goethe en Debria blok, 
beide Markx getande blokken etc in Schaubek album Mooie collectie 
8733 Sowjet Zone/DDR. Prijs: € 300,00 
Prachtige meest gebruikte collectie incl heel uitgebreid aandeel Zone, op 
typen verzameld, veel betere zegels aanwezig, in zelfgemaakt album 
8728 Spanje 1850-1982. Prijs: € 300,00 
**/*/0 collectie incl betere oudere uitgaven, in 3 redelijk gevulde Davo al
bums Hoge cat w 
8691 St. Helena. Prijs: € 170,00 
Postfrisse collectie meest moderne uitgaven incl. blokken, in map 
8692 St. Kitts t/m 1991. Prijs: € 170,00 
Mooie postfrisse collectie mcl langlopende senes en blokken, op insteek
bladen, in map 
8687 Taiwan 1980-1989. Prijs: € 300,00 
Postfrisse collectie, redelijk compleet incl blokken (deze vaak 2x aanwezig, 
ook om de sene eruit te halen), op insteekbladen 
8713 Turks and Caicos 1955-1992. Prijs: € 300,00 
Postfnsse nagenoeg complete collectie incl de goede langlopende senes 
t/m de hoge waarden en de blokken, in album Ook veel goede motief uitga
ven aanwezigi 
8683 Turks Cyprus 1974-1992. Prijs: € 150,00 
Postfnsse complete collectie incl blokken, op Schaubek albumbladen 
8719 U.S.A. 1851-1975. Prijs: € 375,00 
Meest gebruikte collectie incl beter klassiek deel, in goedgevuld Kabe album 
8729 Verenigde Naties 1951-1987. Prijs: € 200,00 
Nagenoeg complete postfrisse collecties VN New York incl blok 1 luxe post
fns, Geneve en Wenen, in 2 hele dure Safe albums, koopje 
8697 Wereld diversen. Prijs: € 130,00 
Leuke gebruikte collectie wo veel Tsjecho-Slowakije, Bulgarije, Polen, 
Turkije, Scandinavië en Saoedi Arable, in dubbeldik insteekboek 
8745 Wereld fiscaal en Cinderella's. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met een interessante selectie met ongebruikelijk matenaal met 
o a fiscaal en stadsposten, in insteekboek Veel ouder matenaal 
8721 Wereld. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie met o a beter Duitsland Franse Zones, 
Hongarije, Nederland, Polen, Joegoslavië en Zwitserland, in goedgevuld 
Harns album 
8699 West Europa blokken Prijs: € 150,00 
Postfns en gebruikte blokken van Zwitserland, Zweden, IJsland en 
Noonwegen t/m modern, in Davo album 
8743 West Europa. Prijs: € 150,00 
Leuk lot diversen wo postfns België, Denemarken, Finland, USA en veel 
goede uitgaven Ierland wo jaren 50 senes in blokken van 4, in 2 insteek-
boeken 
8757 Zweden 1858-1980. Prijs: € 350,00 
Hele leuke gebruikte collectie, vanaf 1933 bijna compleet met heel veel sa
menhangende paren, in goedgevuld Davo album 
8756 Zweden 1981-2003! Prijs: € 175,00 
Gebruikte bijna complete collectie in heel goedgevuld Davo album, leuk 
8749 Zweden vanaf 1855. Prijs: € 200,00 
Gebruikt in aantallen met ook betere zegels, interessante snuffelkoop voor 
stempels, typen etc 
8698 Zwitserland 1862-1985. Prijs: € 650,00 
**/*/0 collectie, spaarzaam in de beginjaren, later zeer uitgebreid met o a 
blokken van 4 postfns, luchtposten, dienst en betere blokken, ook o a 7x de 
beruchte zijde geborduurde postzegel, in Yvert album Hoge catw + nomi
nale waarde 
8696 Zwitserland 1915-1969. Prijs: € 475,00 
**/*/0 vaak dubbele collectie met veel betere zegels en senes, betere blok
ken en luchtpost, opgezet in Leuchtturm album Zeer hoge cat w 
8695 Zwitserland 1960-1984. Prijs: € 240,00 
Postfrisse bijna complete collectie + diverse uitgaven voor 1960, in Davo al
bum Hoge nominale waarde' 

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

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

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



Luk Vanduffel bvba 
45STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 6 OKTOBER 2007 

OM 13 UUR IN HET R A M A D A P L A Z A H O T E L TE ANTWERPEN 

Cg= Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
Mooi klassiek (nieuw & gestempeld) 
reeksen  variëteiten/curiositeiten. 

'^^ Nederland 
Liechtenstein 
verzamelingen 

■ Luxemburg  Frankrijk 
 enz. + Talrijke 
stocks en restanten. 

Alle goede 

 Oostenrijk 
interessante 

Bezoek onze website ! 
www. vanduffel.be 

Postzegelhandel 

| c CD 

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

Voor onze volgende 
verzamelingen of goede 
bezoek aan huis). 

veilingen kan 
series inleveren 

u steeds 
(eventueel 

Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 
Aankondiging van de veiling en afbeelding van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet. 
Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

Openbare Veilingen 

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

(3) 00 323 233 89 70 
Website: www.vanduffel.be  Email: info@vanduffel.be 

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

p   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  n 
1 1 AANBIEDINGEN POSTFRIS NEDERLAND \ \ 

110-113 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
166-168 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252255 
256 
257260 
267264 
265256 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 

72,90 
62,50 

165,00 
15,00 
20,10 
13,50 
24,50 
48,50 
23,40 

119,00 
33,00 
36,00 
51,00 
47,00 
47,00 

365,00 
62,50 
89,50 

162,50 
82,50 
42,00 
20,50 

102,00 
72,00 
44,00 
52,50 
20,50 
75,00 
78,00 
42,00 
89,00 
54,00 
10,50 
37,50 

293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 
350-355 
356-373 
356a/d 
374-378 
379-391 
379a/d 
402-403 
402b/3b 
428-442 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 
550-555 

8,00 
37,50 
29,50 
26,50 

9,35 
29,50 
26,50 

9,75 
73,75 
27,00 
18,10 

320,00 
24,50 
97,00 
57,50 

8,75 
6,50 
6,75 
4,55 

140,00 
6,25 
7,25 

89,00 
3,50 
2,25 
3,20 
2,55 
6,75 

165,00 
615,00 

8,40 
5,20 

10,40 
28,80 

556560 
567562 
563567 
568-572 
573-577 
578-581 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
602-606 
607-611 
672676 
67 7636 
637640 
641-645 
647-648 
649-653 
654 
655659 
667665 
666670 
677675 
676-680 
881-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
713-714 
715-719 

45,50 
4,80 

15,00 
19,25 
12,00 
13,00 
10,50 
4,50 

39,00 
6,80 

13,20 
8,40 

10,40 
6,00 

14,00 
16,50 
2,10 
7,35 
0,40 

10,15 
6,65 
8,05 

79,25 
5,60 

57,50 
5,60 
7,35 
2,40 
3,50 

10,25 
7,35 
9,60 
2,75 
5,25 

722-726 
727-728 
731-735 
738-742 
743-744 
747-751 
752-756 
759-763 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
786-790 
854 
886-888 
vellen 
899 
917 
925-926 
932-936 
937 
965-969 
971-2 
978-982 
983 
985-989 
990-991 
1001 
1007-1008 
1024 
1030-1 
1042 
1052paar 

Op aanvraag GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen / ^ 
van postfrisse en gestempelde zegels, boeltjes, 
van Nederland en Overzee 

fdc etc m/ 

't POSTZEGELHOES (Hans Mans] 
Venloseweg 43 
5993 PH Maasbree 
E-mail: info@postzegelhoes.nl 

7,70 
11,00 
4,30 
8,40 
3,15 
7,35 
4,55 
2,80 
3,15 
1,20 
7,90 
0,80 
2,60 
3,25 

19,50 
6,50 

62,50 
2,45 
4,20 
2,25 
2,10 
4,55 
2,40 
2,60 
2,20 
9,10 
3,00 
2,10 
5,95 
2,75 
4,20 
2,50 
5,45 
6,30 

§ 
'° 

Tel: 077-35 12 698 
Fax: 084 - 75 96 330 
Postbank: 346 82 65 

Website: www.postzegelhoes.nl Rabobank: 10.77.01.766 

1 AANBIEDING: serie 592-595 POSTFRIS voor slechts € 39.- \ 
b a i B ■■ mÊ ^ ^ ■ ■ ■ i l ■ ^ ■ ■ ^ ^ ^ ^ ^ . i J 

Postzegelhandel Zeist 
Het adres voor verzamelingen, collecties, partijtjes, 

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

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

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

(industrieterrein) tel 0346351705 
onze gratis maandelijkse prijslijst zend ik u toe na een 

telefoontje of (brief)kaartje. 

Te koop gevraagd !! 
Wegens het toenemende succes, zijn wij continu op 
zoek naar naar verzamelingen en/of doubletten, voor 

u overweegt het naar een veiling te brengen kunt u 
veel geld besparen, neem eerst vrijblijvend contact 

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

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

3706BD Zeist 
Tel: 0346351705 Fax:0306560277 
EMail: info@postzegelhandelzeist.nl 

Internet: www.postzegelhandelzeist.nl 

http://vanduffel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl


I PostzegelshoLu 
i P O S T E X 2007 20 Oktober 
■ 21 
; Rpeldoorn 
De NederlandscheVereeniging van Postzegelverzamelaars 

Organiseert op verzoek van de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen, 
een samenwerkingsverband van 

de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 

en TNT Post 

Voor de negende maal de nationale 

PostzegelshDUU 

P05TEX 2007 
RpeldDorn 

19, 20 en 21 oktober 2007 
Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin met o.a. 

Junior Plaza 
Multimediacafe 

Handelarenstands 
Dag van de Postzegel 

Promotie en wedstrijdtentoonstelling 
Postzegelberg, gratis postzegels uitzoeken 

Computers, filatelistische software en internet 
Jeugdfilatelie met stripfiguren en postzegelberg 

Gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels 
Viering 20jarig jubileum Filatelistenvereniging Duitsland 

Viering 40jarig jubileum Contactgroep Frankrijk verzamelaars 
Viering 25jarig jubileum Filatelistische Contactgroep OostEuropa 
Viering 30jarig jubileum Vereniging voor Tsjechoslowakije Filatelie 

Ruime aandacht voor nietfilatelisten met o.a. 
Creatief met / door postzegels 

Tentoonstelling van onderzeeërs 
Tentoonstelling van tinnen soldaatjes 

Tentoonstelling van de Nederlandse Miniatuurautoclub 

Op 19 en 20 oktober geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op 21 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegangsprijs € 5,00. Jeugd t/m 17 jaar gratis toegang. Parkeren is gratis. 

Americahal, Laan van Erica 50 te Apeldoorn 
Voor het laatste nieuws: www.nvpv.nl 

http://www.nvpv.nl


V FILATELIE DE BOEIER A 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 
^Neder land & OR -^Indonesië 
4-Rep-Suriname ^Zwi tser land 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
De nieuwe editie verschijnt medio oktober 

(relaties krijgen deze automatisch toegestuurd) 
U kunt ons b e z o e k e n op : www. f l la te l iedeboe ie r .n l 

S E L E C T I E U I T O N Z E P R I J S L I J S T (pr i jzen in euro's) 

Z W I T S E R L A N D P O S T F R I S (n rs . v igs . M iche l ) 

95-97 
98-100 
lOlx 
106x 
107x 
107y 
107z 
108x 
109z 
111 II 
1131 
114-116 
127 
130-32 
133-35 
142 
143-44 
146-48 
149-51 
153-55 
171x 
171z 
172-74 
175-78 
185-88 
209-12 
214-17 
218-21 
222-25 
226 
229-32 
235-8 
246-49 
250-55 

8,50 
9,50 

14,40 
24,65 
18,80 
15,90 
10,20 

109,00 
22,50 
23,00 

7,80 
46,50 
47,50 
88,50 
45,00 

179,00 
30,00 

6,80 
14,70 
17,50 
27,00 
16,00 
16,00 
16,00 
11,00 
2,50 
2,25 
2,25 
2,25 

80,00 
2,25 
2,25 
6 75 

47,00 

266-69 
270-6 
281-84 
287-90 
294-96 
blok 2 
306-09 
321-24 
326z 
blok 4 
328-30V 
328-30W 
328-30X 
335-43 
359-62 
377-85 
387-94 
blok 6 
405-07 
blok 7 
412-5 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
431-34 
438 
439-42 
blok 11 
blok 12 
447-59 
460-63 
465-68 
470 
471-74 

4,75 
55,00 
4,90 
4,90 
4,00 

45,00 
5,10 

11,10 
17,50 
37,00 

125,00 
100,00 
20,00 
14,25 
2,50 

29,50 
44,00 
62,50 

7,50 
52,50 

2,05 
50,00 
52,50 
42,50 

3,40 
6,50 
2,25 

110,00 
90,00 

250,00 
8,00 
2,20 

12,50 
5,10 

479 
480-83 
492x-5x 
500-5 
506-7 
508-11 
blok 13 
518 
525-28 
529-40 
541-44 
545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 
570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 
641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 

8,00 
5,10 
2,50 

24,00 
35,00 

3,60 
45,00 
19,90 
4,10 

11,80 
2,00 
9,50 
6,00 
9,50 

145,00 
4,80 
2,50 
6,75 
4,70 
6,60 
2,75 
5,20 
2,75 
6,10 
5,75 

52,50 
6,80 
5,70 
5,10 
3,60 
4,50 
3,30 
4,00 
7,90 

674-8 
683-86 
696-713x 
696-712y 
696-04RX 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 
blok 18 
764-67 
768-73 
blok 19 
831-32 
862-65 
1120-7 
blok 23 
1196 KIb 
1236-40 
1242-4 
1321-6ya 
1335-9 
1369Klb 
1405-8 
1483-7 
1502-5 
1548-51 
blok 27 
1597-00 
1655-7 
1663-6 
1681-4 

3,05 
7,80 

11,00 
9,00 

19,00 
4,20 
5,20 

19,00 
3,40 
2,50 

31,00 
2,70 
6,75 
2,95 
3,40 
2,10 
6,50 
2,80 
2,95 

15,00 
2,05 
4,20 
1,80 
2,40 

14,00 
2,50 
3,60 
3,40 
3,40 
4,90 
4,50 
4,80 
4,60 
4,60 

Een groot gedeelte van ons assortiment is ook leverbaar in complete jaargan
gen (financieel voordelig) Zie onze prijslijst voor nadere gegevens 

I N D O N E S I Ë P O S T F R S (n rs . v Igs . Z o n n e b l o e m ) 

1-8 
9 
33-38 
101-06 
119-26 
142-45 
B9 
BIO 
688-89 
690-92 
817 
B18 
707-09 
710-12 
731-33 
739-41 
756-58 

4,00 
35,00 
145,00 
12,00 
14,00 
3,00 
10,50 
10,50 
10,50 
16,60 
19,00 
9,00 
10,50 
4,25 
10,00 
7,90 
8,50 

760-85 
B20 
B21 
B22 
B23 
B25 
892-94 
921-23 
B33 
B42 
1005-09 
B43 
B44 
B49 
B50 
B51 
B53 

39,50 
8,00 
3,00 
2,70 
7,50 
8,25 
4,00 
3,60 
3,50 
5,50 
5,40 
9,00 
5,00 
2,50 
25,00 
25,00 
67,50 

B54 
B56 
B57 
B58 
B63 
B64 
B65 
B66 
B67 
B68 
B69 
B70 
B71 
B72 
B73 
B74 
B77 

67,50 
8,50 
6,50 
6,50 

22,75 
10,50 
12,00 
12,00 

5,00 
16,00 
6,00 

18,50 
6,00 
7,00 
9,00 
3,75 
9,50 

B82-83 
B96 
BI 00 
B118 
B119 
B123 
B124 
MSI 
MS1A 
MS2 
MS4 
IVIS5 
MS6 
8154 
RIAU23-5 
PORTI-3 
P0RT4-13 

70,00 
3,90 
4,00 
6,80 
5,00 
6,50 

35,00 
7,50 
1,50 
3,50 
3,10 
3,30 
1,40 
9,75 

11,50 
4,20 
7,60 

Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of e-mail. Levenng aan nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling Bij bestellingen tot €-120,- -i- € 2,- admin. 
kosten; daarboven franco aangetekend. Mm.order svp €-20,-. 
Levering zolang de voorraad strekt. Type-/zetfouten voorbehouden. 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting (boven € 500- 8%) 
Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax: 0180-690811 
Postbank: 2718493 ABN-AMRO: 50.50.44.978 
E-mail: info@filatelledeboeier.nl geen winkel 

Dag van de Postzegel Amsterdam 
tentoonstelling (200 kaders) 

Categorieën 2 en 3 - alle klassen 

Amsterdam 2007 

Openingstijden: 
zaterdag 10 november van 10.00 tot 17.00 uur 
zondag 11 november van 10.00 tot 16.00 uur. 

In het prachtige - Marcanti College -
Jan van Galenstraat 31 te Amsterdam. 

Bereikbaar met o.a. bus 18 (bijna voorde deur) 

Wij nodigen iedereen van harte uit te komen 
kijken naar en genieten van de prachtige 

collecties die er ook dit jaar weer te zien zijn. 

Toegang en catalogus gratis, 
net als - op zondag - parkeren gratis 

Verder: negen handelaren, een tombola en 
een stuiverhoek. De jaarli jkse, speciale DvdP 
enveloppen zijn hier te koop, alsmede die van 

de meeste voorgaande jaren. Bestellen kan 
ook tel. 020-6405039/mmkleii(ahetnet.nl 

Informatie: G. Blik: 020-4823148/qabblik@xs4all.nl 
of de sites v/h maandblad FILATEUE en de NBFV. 

nsulindc 
Postzegel-enMunfhandel 

WIJ KOPEN 
(NOG STEEDS) 

ALLES! 
SPECIAAL GEZOCHT: 
TOPKOLLEKTIES 

* Nederland 
* Wereld 

Wij kopen óók munten, goud en zilver. 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 251 
2563 AG Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 
E-mail: 
insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0 5 4 1 - 5 1 5 8 7 9 / 5 1 1 1 9 0 
Fax 0541-520302 
E-mail: 
kienhorst@planet.nl 

lentiorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

http://www.fllateliedeboeier.nl
mailto:info@filatelledeboeier.nl
mailto:qabblik@xs4all.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:kienhorst@planet.nl


Postzegelveiling 
Rijnmond 

Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond(|)xs4all.nl 

Onze volgende (58-ste) veiling is eind November. 
Inleveren is mogelijk t/m 12 Oktober. 

Enkele opbrengsten zonder commissie uit onze 57-ste veiling 

06 NEDERIANDSCHE PADVINDERS 
DISTRICT ROTTERDAM 

J tv " 

^^J^JA.CiA.oJ<i h'U.'^ y\yl/- i. 

^/^^i'fti';?ii#i#iiiiniii ;iiingi|5iuu : 

^sraKi t 

•^ ^AJ/} ^ / v^ ̂  

Bijzonder padvindersstuk opbrengst € 3300,-

Amsterdam-13 echt 
gebruikt 

opbrengst € 140,-

Mooi Breskens-C 
op nr. 2 

opbrengst € 625,-

PRC "red monkey" 
postfns 
opbrengst € 240,-

Postfrisse collectie cat 10000 opbrengst € 3350,-

nr. 80 ongebruikt 
pracht ex. 

opbrengst € 430,-

Large Dragon 
ongebruikt 

opbrengst € 290,-

Stempels op nr 66 in paar 
opbrengst € 110,-

Falklands ongebruikt cat £ 3000 opbrengst € 1800,-

Er zijn vele voordelen om in te leveren bij Rijnmond. 
Om er enkele te noemen: 
- Kopers voor klassiek Nederland ook buitengaats in 

bijv. USA, Duitsland, Hongkong, Noorwegen etc. 
- Uitstekende internationaal klantenbestand mede 

door regelmatig bezoek van buitenlandse beurzen. 
- Voorschot tot 80% van de getaxeerde waarde. 
- Gratis taxaties op kantoor na afspraak. 



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) 

546 

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 J0^ 

kriesl^(%]^la 
J>^y Een grote postzegelbeurs 

met demonstraties, een mini
tentoonstelling, een speciale 
jeugdboek met deskundigen, 
speciale herinnerings
postzegel (kost € 1,- per 
stuk), presentatie van de 
nieuwe plaatfoutencatalogus 
van Mast, met ruim 400 
nieuwe plaotfouten. 

Deze beurs vindt plaats 
in de sporthal Kalverdijkje in 
Leeuwarden. Hierbij is vol
doende parkeergelegenheid. 

^^^^^^-j» 

<j. 
^äi 

v i ^ ^ H ^ k t o b e r 
13.00 uur-18.00 uur 

zaterdag 13 oktober 
10.00 uur-lZ.00 uur 

zondag 14 oktober 
10.00 uur-16.00 uur 

Gratis toegang 

Tel. 023 

Postzegel en Muntenhandel 
"HOLLANDS GLORIE" 

Camplaan 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

Winkelverkoop en Verzending per Post 
Geopend : Woensdag t/m Zaterdag 09.30 -18.00 uur (za 17.00) 
DAVO - IMPORTA - LEUCHTTURM - LINDNER 

WERELDNIEUWTJESDIENST & MANCOLIJSTEN 
afwikkeling nalatenschappen 

INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 
POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN - GOUD - ZILVER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl


^ostzegelhandel KAR€L DGM H € R T O G MlAI IGh 

Nr. 1 ongebruikt zonder gom. 
€ 150,— 

Nr. 237 Postfris met versctioven I 
rode opdruk 

€ 375 . -

nn 
Nr 1117a postfrisse versneden i 

folzegel 
€40,— 

Nr 1165 postfris met foutieve 
perforatie 

€66,— 

Nr 1166 f Gestempelde foutdruk 
zonder Nederland i Met certificaat 

€ 7 5 0 , -

Nr. 1270 f Gestempelde foutdruk 
zonder blauwdruk veilig verkeer 

€ 350,— 

Nr. 1193 postfris met verschoven 
zwarte druk 

€99,— 

Nr. 1483 postfris met foutieve perforatie 
€ 9 5 , -

Zoek het verschil; 1322 € 0,25 of 1322 € 3,50 I 

Wij hebben een grote voorraad plaatfouten voor de gevorderde en voor de 
beginnende plaatfout verzamelaar Voor de startende verzamelaar hebben 

wij de volgende postfrisse plaatfouten aanbiedingen; 

- 50 verschillende plaatfouten van Nederland voor € 175,— 
-100 verschillende plaatfouten van Nederland voor € 400,— 
- 200 verschillende plaatfouten van Nederland voor € 950,— 

Alle zegels die in deze samenstelling geleverd worden zijn 
van uitstekende kwaliteit 

3 goafs roltanding nr 32 ongebruikt 
(linksboven bruin piekje) 

met certificaat 
€ 2500,— 

Combinatie uit postzegelboekje 6ffq nr. 35f € 13,— 

Ivlomenteel kunnen wii U een COMPLETE postfrisse 
set combinaties uit postzegelboekjes aanbieden 

voor € 495,— (nr. 1 t /m nr. 499) 

VRAAG NU ONZE PRIJSLIJSTEN AAN! 
Geachte filatelist, 
Regelmatig treft u in dit blad onze odvertentie aan. Hierin 
kunnen wij slechts een klein gedeelte van ons brede aanbod 
onder uw aandacht brengen Omdat wi) u graag een betere 
indruk van onze uitgebreide voorraad willen geven, hebben 
wij de afgelopen zomer een aantal prijslijsten gemaakt. 
Inmiddels kunnen wij u de volgende prijslijsten presenteren: 

1. Nederland postfris 1940-2006 
2. Nederland eerste dag enveloppen, 

beschreven en onbeschreven 
3 Nederland postzegelboekjes- automaatboekjes 
4. Nederland PTT mapjes 
5. Nederlandse Antillen postfris en gestempeld 
6 Nederlandse Antillen eerste dag enveloppen 
7. Aruba postfris en gestempeld 
8 Aruba eerste dag enveloppen 
9. Nederlands Nieuw Guinea postfris en gestempeld 

10. Suriname postfris 1946-1975 

Portzegel nr 48af ongebruikt met foutdruk 
Ent I in plaats van Cent 

Met certificaat 
€ 175,— 

TE KOOP GEVRAAGD! 
Q Nederland en Overzee postfris voor 

1940, eventueel ook losse waarden 
Q Nederland en Overzee postfris 

engrosposten 
Q Nederland Dienst 41-43 postfris 
Q Nederland plaatfouten voor 1940 

postfris, in het bijzonder IS lp en 151pl 
ü Nederland postzegelboekjes tot en met 

1950 en versnijdingen etc. vanaf 1964 

Dienstzegel nr. 17af gestempeld met plaatfout 
Gent I in plaats van Cent. met certificaat 

€ 425,— 

Beste l l ingen z e n d e n naa r : 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstraot 4 
4132XGVianen 
Tel. 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42 69.335 

Bestellingen boven de € 35,— worden f ranco toege
zonden. Verzending geschiedt na ontvangst bedrag 
o p postbank 42 69.335. 
Ons bekende klanten betal ing binnen 14 dagen . 
Levering zolang d e voorraad strekt. 

Kantoor open op 
donderdag 9.00-12.30 
en van 13.30- 18.00. 
Op andere dagen regelmatig 
open, even bellen van tevoren. 
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E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl Zetfouten voorbetiouden. 
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'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

- 14 oktober 2 0 0 7 
VAN 9.30-17.00 UUR 
GROTE VEEMARKTHAL 

UTRECHT 
gelegen aan de Sartreweg, 

nabi| rotonde "De Berenkuil" en A27 
680 kramen vol verzamelitems! ENTREE € 4,-

nlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 8i 

Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

DE POSTZEGEL 
Maak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 

Nederlandstal ig t i jdschr i f t uit België dat maandel i jks verschi jn t 
met de nieuwe Belgische en Nederlandse ui tgi f ten. Verder 

v indt u In DE POSTZEGEL interessante art ikels over klassieke, 
themat ische en actuele ondenwerpen. Ook wordt speciaal 

aandacht besteed aan de uitgi f ten van de overige landen, aan 
de f l latel ist ische manifestat ies en dr iemaal per jaar verschi jnt 

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

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

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

Het jaarabonnement bedraagt s lechts 15 euro. 
Voor advertent ies in DE POSTZEGEL: 

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

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

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 

I f ^ l 
^iij^ 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdtieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
O n z e w inke l is dage l i jks g e o p e n d van 9 .30 -17 .30 uur, 
m a a n d a g s v a n 13 .30 -17 .30 uur, d o n d e r d a g s k o o p a v o n d . 

6Je Capelse postzegetbetirs 
Zaterdag 29 en zondag 30 september 2007 
Capella a/d l|ssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

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

Voor Inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr. A.j. Elshoff) 
Internet: http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/ 

IJ (FILATELISTENVERENIGING)-< 
SSEL- & LEKSTREEK^ 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

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

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

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z J[ RON HERSCHEIT 

Postbus 23, fC"-*!?)'] 
6950 AA Dieren ^ ^ 0 ' 
Tel: 0313-419041 
Fax-0313-413295 
e-mail pzhronh@bart.nl 

De volgende Capelse postzegelbeurs in 2007 
24 en 25 novembef. 

NIEUW-ZEELAND 
AUSTRALAZIË, PACIFIC, WERELD 

Series, couverts en verzamelingen: iedere maand 
meer dan 3.000 kovels! Gratis maandelijlcse catalogus 
iKSchikbaor. MOWBRAY COLLEaABLES, P.O. Box 80, 

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

mailto:kvbp.depostzegel@skynet.be
http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
mailto:mowbray.stamps@xtra.co.nz


FNIP A ntwerpfïla 

Internationale Postzegel
en Muntenbeurs 

29 & 30 sept. 2007 antwerp e)<po 
Jan van Rijswijcklaan 191 
2020 Antwerpen 

ZatercCag van lOuOO tot 18uOO 
Zondag van lOuOO tot 16uOO 

Toegangsprijs: € 3.00 

FNIP v z w BOEKENBERGLEI 1813 BE2100 DEURNE 
www.fnip.be  info@fnip.be  tel.:+32(0)486 96 22 85  fax: +32(0)3 233 89 70 

^ 

■ In sannenwerking nnet FNIP bieden wij onze lezers gratis toegang aan: 
■ 

Geef deze bon af aan de ingang voor gratis toegang op zat 29 sept. of op zon 30 sept. 2007 
naam; 
adres; 

I FNIP] 

http://www.fnip.be
mailto:info@fnip.be


SiM^nyL E 

ENJOY COCA COLA; 
OOK ONDER WATER 

In 1941 ging de Ameri
kaanse legerleiding er 
nog vanuit dat Japan op 
de knieën zou moeten 
worden gebracht met een 
invasie uit zee. Van een 
atoombom was toen nog 
geen sprake. Om zich op 
die invasie voor te berei
den, bevoorraadde het 
leger een eiland  het stra
tegisch in de Stille Oceaan 
gelegen Vanuatu  met 

een enorme hoeveelheid 
militair materieel. Ook 
werden zo'n half miljoen 
soldaten op de eilan
dengroep gestationeerd. 
Maar nog voordat de 
spullen waren uitgepakt, 
konden de manschappen 
alweer vertrekken, omdat 
de opmars voorspoe
diger verliep dan werd 
verwacht. Het materieel 
bleef achter. Een paar jaar 
later was alles verroest, 
verouderd of onklaar 
geraakt. Tussen augustus 

1945 en december 1947 
werd negen miljoen ton 
aan materieel, met een 
waarde van vier miljard 
dollar, in zee gedumpt: 
jeeps, bulldozers, sche
pen, trucks, hijskranen en 
zelfs hele voorraden Coca 
Cola verdwenen onder de 
zeespiegel. Een klein deel 
van de spullen  zo'n tien 
procent van de gehele 
voorraad  bleef dit lot be
spaard: dat werd gebruikt 
voor de wederopbouw op 
de eilanden in de Stille 
Oceaan. 
Vandaag de dag staat de 
plek waar voor miljarden 
werd gedumpt bekend als 
Million Dollar Pomt  iets 
te bescheiden uitgedrukt 
dus. Het is een populaire 
bestemming voor mensen 
die de duiksport beoefe
nen. Vanuatu Post zorgde 
ervoor dat die bekendheid 
nóg groter werd, door de 
uitgifte op 30 april jl. van 
twee blokjes en een serie 
van vier zegels. 

FOUTE MICHAEL 
TOCH VERKOCHT 

Ze zijn bij de Oosten
^ rijkse posterijen toch 
= zuiniger dan we dachten. 
■̂  Enkele maanden geleden 
~ vertelden we u dat een 
" Oostenrijkse zegel met 
^ het portret van de for
^ mulei coureur Michael 
" Schumacher op het 
S nippertje werd ingetrok
i ken. De reden was dat de 
2 tekst op de zegel onjuiste 
= informatie verstrekte 

__T over de door de coureur 
Kjy behaalde successen. Er 

werd snel een nieuwe, 
correcte zegel ontworpen 
die sprekend op de eerste 
leek. De eerste oplage 
zou  zo was de algemene 

verwachting  wel in de 
versnipperaar terecht 
komen. Niets blijkt echter 
minder waar: de 'foute' 
zegels werden kennelijk 
netjes bewaard. En nu ko
men ze dan te voorschijn, 
in een mapje dat Austria 
Post sinds 29 mei jl. voor 
twee euro verkoopt en 
dat behalve de incorrecte 
versie ook de juiste zegel 
bevat. De lezers van het 
Oostenrijkse Bondsblad 
Die Briefrnarke hoeven dat 
mapje overigens niet te 
kopen, als ze de foute ze
gel aan hun collectie wil
len toevoegen, want hun 
blad voegt de ingetrokken 
postzegel later dit jaar, als 
Jahres^abe 2007, voor alle 
leden van de Bond bij... 

LA POSTE PRESENTEERT 
VERKEERDE 'BALLON' 

Fouten op postzegels: 
het is een thema dat veel 
verzamelaars boeit. Het 
heeft dan ook wel wat, 
als een officiële instantie 
(want dat zijn postadmi
nistraties immers) in de 
fout gaat. Michel Rundschau 
wist laatst weer een fout 
te melden. Het gaat om 
een Franse zegel die in 
februari jl. verscheen en 
die een bekende Elzas
ser berg in beeld brengt: 
de Ballon d'Alsace. Maar 
ook al lijkt de berg op de 
zegel er sterk op, 't is 'm 
toch niet, zo blijkt: want 
niet de Ballon d'Alsace is 
afgebeeld, maar de Grand 
Ballon. 'Dat is toch wel het 
toppunt', grapt Rundschau 
heel toepasselijk... 

POSTZEGELS: HET ZIJN 
NÉT AANDELEN 

We leven in een tijd 
waarin het motto meer 
dan voorheen 'ieder voor 
zich' lijkt te zijn. Geluk
kig zijn er ook mensen 
die zich met andere zaken 
dan alleen eigenbelang 
bezig houden. Neem de 
Amerikaanse miljardair 
en filatelist William 
Gross (foto), oprichter 
van Pimco Investments. 
Hij zorgde onlangs voor 
grote krantenkoppen 
toen bekend werd dat hij 
van plan was een deel van 
zijn postzegelcollectie te 
verkopen en de opbrengst 
aan een liefdadig doel te 
schenken. De zegels, die 
inmiddels onder de ha
mer zijn gekomen, kocht 
Gross hoofdzakelijk tus
sen 1998 en 2000; hij leg
de er zo'n 2 miljoen dollar 
voor op tafel. De veiling 
leverde maar liefst negen 
miljoen dollar op, bijna 
het dubbele van de ge
schatte vijf miljoen dollar. 
De opbrengst gaat naar 
Artsen zonder Grenzen. 
Afgezien van bewonde
ring voor het feit dat 
Gross anderen van zijn 
bezit laat profiteren is 
er ook verwondering 
over de werkwijze van de 

miljardair: hoe slaagde 
hij erin de juiste zegels 
te kiezen voor zó'n grote 
waardestijging? Gross 
zegt dat teveel verzame
laars 'op hun gevoel' 
kopen. Hij doet dat niet: 
de miljardair zegt gebruik 
te hebben gemaakt van 
methoden die hij ook 
toepaste om aan zijn aan
delenbezit te verdienen. 
Het geheim schijnt erin te 
zitten dat bepaalde zegels 
'aan de hand lopen' van 
de ontwikkeling van het 
Bruto Nationaal Product. 
'Door goed naar de finan

ciële geschiedenis van 
bepaalde zegels te kijken 
en hun prijsontwikke
ling te koppelen aan de 
groei van de Amerikaanse 
economie kon ik er voor 
zorgen dat ik niet het 
schip inging,' zegt Gross. 

ZEGEL UIT BLOKJE ' 1 7 5 JAAR DEMOCRATIE 
WINT 'GROTE PRIJS AMBASSADEUR 2 0 0 6 ' 

Jaarlijks worden in België 
de 'Grote Prijzen van de 
Belgische Filatelistische 
Kunst' toegekend. Ook 
uit de zegels die in 2006 
door De Post werden 
uitgegeven is weer een 
selectie gemaakt. Bij de 
beoordeling had een jury 
van 25 deskundigen 70 
procent van de stemmen; 
de overige dertig procent 
kwamen voor rekening 
van de lezers van het 
postzegelblad PhilaNews. 
De prijzen worden op 8 
september 2007 over
handigd in de Maxi

miliaanzaal van het 
stadhuis van Brussel. 
De 'Grote Prijs Ambassa
deur' (mooiste Belgi
sche postzegel van het 
jaar 2006) gaat naar de 
zegel met het portret van 
koning Leopold I uit het 
blokje '175 jaar demo
cratie' (foto), ontworpen 
door Eddie Van Hoef 
Als mooiste gegraveerde 
zegel van 2006 binnen de 
Europese Unie werd ge
kozen de Italiaanse post
zegel 'Corte Costituzio
nali', die werd gestoken 
door Antonio Ciaburro. 



IN MEMORIAM 
DREWESVEENSTRA 

Op zaterdag 4 augustus 
jl. overleed Drewes Veenstra 
(75), redacteur van de 
rubriek Thematisch pano
rama in dit blad, na een 
jarenlange strijd tegen 
een ziekte die niet te 
overwinnen bleek, maar 
die hem nooit verhin
derde zijn bijdragen op 
tijd in te leveren. Dat de 
afleveringen van zijn ru
briek door velen werden 
gewaardeerd, bleek wel 
uit reacties die bij de re
dactie en bij Drewes-zelf 
binnenkwamen. 
Drewes was een on
vermoeibaar en vurig 
pleitbezorger van de 
verzamelspecialiteit die 
'thematische filatelie' 
heet. Die gedrevenheid 
was ook in zijn rubriek 
terug te vinden. Zijn 
grote verdienste zat 'm 
in de manier waarop hij 
in Thematisch panorama 
nieuwe uitgiften bena
derde: die zag hij niet 
zozeer als een aanvulling 
op bestaande collecties, 
maar als het beginpunt 
van nieuwe en uitdagende 
verzamelingen. Drewes 
Veenstra gedroeg zich 

HELGOLAND: DUITS 
EILAND TOT ELKE PRIJS 

Op 20 maart 1890 ont
sloeg de Duitse keizer 
Wilhelm II zijn uiterst 
krachtige rijkskanselier 
von Bismarck, die hij liet 
opvolgen door generaal 
Georg Leo Caprivi (1831-
189g). Een van de eerste 
opdrachten die deze na 
zijn aantreden kreeg, 
was het sluiten van een 
verdrag met Engeland, 
waarbij het vijftig kilo
meter uit de Duitse kust 
gelegen Noordzee-eiland 
Helgoland voorgoed 
Duits bezit zou worden. 
Duitsland, dat zich in de 
voorgaande jaren enorm 
had verrijkt met koloniën, 
wilde nu een rol van 
betekenis gaan spelen in 
de wereld. Daartoe moest 
onder andere een oorlogs
marine worden opge
bouwd die kon wedijveren 
met de Royal Nauy. Een 
Engels eiland vlak voor 
de Duitse kust was voor 
Wilhelm onaanvaardbaar. 
Die positie daar was ook 
ongewenst met het oog 
op het nieuwe Noord-
Oostzeekanaal. Op I 
juli 1890 werd het door 
Wilhelm beoogde verdrag 
ondertekend door Caprivi 
en Sir Henry Percy An-

daarmee als een soort 
'thematische zendeling': 
met zijn rubriek wilde hij 
de lezers van Filatelie (die 
soms ook zijn Jans waren) 
vooral op ideeën brengen. 
Hij schrok er daarbij niet 
voor terug om 'moeilijke' 
onderwerpen naar voren 
te schuiven. Wat dat be
treft was hij gewoon een 
nuchtere Fries die geen 
taboes kende: een thema
tische collectie behoefde 
wat hem betreft niet 
altijd over nostalgische, 
romantische of kleurrijke 
zaken te gaan. Minder 
vrolijke onderwerpen, 
zoals alcoholmisbruik, 
de bestrijding van Aids 
of de vereenzaming van 
ouderen, beval hij van 
harte aan en hij schrok 
er ook niet voor terug de 
vele mogelijkheden van 
een verzameling over de 
dood te schetsen. 
Toen Drewes in 1986 de 
fakkel overnam van de 
thematische autoriteit 
J.Ph. de Leeuw, was niet 
te voorzien tot welke 
omvangrijke redactionele 
productie dat zou leiden. 
In de loop van de ruim 
twintig jaar die Drewes 
voor Filatelie actief was, 
produceerde hij meer dan 

» » u ' « l l l i | i < l 

L I 
derson. De feitelijke over
drachtsdatum was 9 au
gustus 1890. De Duitse 
keizer was er die dag zelf, 
met in zijn kielzog een 
garnizoen van circa 2.300 
man. Het rotseiland, 2.09 
vierkante kilometer groot 
en uit rood zandsteen 
opgetrokken, had twee 
stadskernen en een ha
ven. De kanselier werd in 
de adelstand verheven en 
heette voortaan von Capriui 
di Caprara di Montecuccoli. 
Engeland kreeg het eiland 
Zanzibar (2.642 vierkante 
kilometer groot) in ruil, 
25 mijl uit de kust van 
oostelijk Afrika (des
tijds Duits Oost-Afrika, 
nu Tanzania), alsmede 
enkele kleinere eilanden. 
Het gebied gold naar de 
normen van die tijd als 
bijzonder welvarend, 
onder andere vanwege de 
handel in kruidnagelen. 
Engeland greep het over
leg aan om alle nog open
staande zaken in Afrika 
voorgoed te regelen. De 

Drewes Veenstra met de gouden 
medaille van Filatelie. 

220 afleveringen van zijn 
vaste rubriek. Hij bouwde 
de anderhalve pagina die 
de rubriek in het begin 
telde in no time uit tot drie 
pagina's - en dat hadden 
meer kunnen zijn, als 
financiële beperkingen 
het niet verhinderd had
den. Maar niet alleen 
op de enorme productie 
van zijn gecumuleerde 
rubriekafleveringen kon 
hij bogen: in de loop van 
de tijd groeide ook het 
aantal aparte, losse arti
kelen dat hij voor Filatelie 
schreef gestaag. In 2004 
bereikte hij de mijlpaal 
van honderd artikelen: 
bijdragen die soms kort, 
in andere gevallen langer 
en in een enkele geval-

grenzen tussen koloniën 
werden definitief vastge
steld. De Engelsen kregen 
in alle opzichten hun zin. 
In Duitsland zeiden critici 
dan ook: Deutschland habe 
jiir einen alten Hosen-
knopjeinen neuen Anzû  
hinflê eben. Wilhelm dacht 
daar anders over. Hij gaf 
opdracht Helgoland uit 
te bouwen tot vesting. 
Dat voorkwam niet dat de 
bevolking tijdens de Eer
ste Wereldoorlog moest 
worden geëvacueerd. Na 
afloop lieten de geallieer
den de vestingwerken en 
ten dele ook de haven af
breken. Vanaf 1935 werd 
het eiland in opdracht van 
HiÜer opnieuw versterkt. 
Op 9 augustus 1940 
vierde Duitsland-Oosten
rijk het vijftigjarig bezit 
van Helgoland met de 
uitgifte van een postze
gel van I Reichsmark, 
waarvan 0.94 Rpf toeslag 
ten bate van het 'Cultuur
fonds van de Führer'. Een 
foto van Franz Schensl<y 
diende daarbij als model. 
Rechts domineert de 
veertig meter hoge rots 
'Lange Anna' het beeld. 
Rudolf Mensendieck 
heeft, na jarenlang stude
ren en verzamelen, vast
gesteld dat die postzegel 
om meerdere redenen 

len zo uitvoerig waren 
dat spreiding over twee 
of meer nummers nodig 
was. Al die bijdragen 
waren vanzelfsprekend 
thematisch van aard. 
Het was dan ook volko
men terecht dat Drewes 
in 1996 werd onderschei
den met de Spoorenberg-
medaille, een ereteken 
voor mensen met grote 
verdiensten voor de the
matische filatelie. Het 
tekende hem dat hij in 
zijn dankwoord een deel 
van de eer aan de redactie 
van dit blad doorgaf, een 
sympathiek gebaar, maar 
volkomen onnodig, want 
die medaille kwam hem 
voor de volle honderd 
procent toe. Eind 2005 
kreeg hij van Filatelie de 
gouden medaille voor 
twintig jaar medewerking 
aan ons blad. Hij was er 
heel blij mee - en dat ter
wijl de geleverde prestatie 
vele malen groter was 
dan de onderscheiding 
die er het gevolg van was. 
Tijdens een bescheiden 
uitreikingsceremonie (in 
zijn huis in Buitenpost, 
want reizen was inmid
dels vrijwel onmogelijk) 
liet hij mij zijn 'maand
bladwerkplek' zien: hier 

een verzamelgebied op 
zich vormt (onder andere 
gelet op de verschillende 
heersers over het eiland, 
de uitzonderlijke ruil, 
de Duits-Oostenrijkse 
postgeschiedenis, de 
bijzondere stempels, 
plaatfouten, het - tot nu 
toe - bestaan van slechts 
één postzegel met 
velrandnummer en de 
naoorlogse geschiede
nis). Ter gelegenheid van 
de honderdveertigste 
verjaardag van de eerste 
postzegel van Helgoland 
liet hij, uit eigen mid
delen, een klein postmu-
seum bouwen op dit door 
toeristen drukbezochte 
eiland. De twaalf vierkan
te meter expositieruimte 

MUTATiEOVERZICHT 
VERENIGINGSADRESSEN 

In de afgelopen maand 
werden de volgende 
twee verenigingsmu
taties doorgevoerd: 

E.N.P.V. Lekkerkerk: 
J. de Bruin, Hoge Park 
24, 2923 VN Krimpen 
aan de Lek, telefoon 
0180-513348 

De Globe, Zutphen: 
P.J.J. de Leeuw, Haydn-

stond zijn bureau, daar 
had je de computer, dat 
waren de boeken en cata
logi die hij raadpleegde, 
daar stond de muziek die 
hij draaide. Het was een 
ontroerend moment: de 
werkplek van een mede
werker op afstand, maar 
tegelijkertijd de broed
plaats van iemand die 
dankzij telefoon en email 
toch steeds heel dichtbij 
was. Tot het allerlaatst 
bleef hij betrokken bij 
zijn rubriek. Zelfs toen de 
gevolgen van de ziekte zo 
ondraaglijk waren gewor
den dat een ziekenhuis
opname onvermijdelijk 
was, uitte hij nog zijn 
zorg over de continuïteit 
van zijn rubriek - plichts
betrachting tot het bittere 
eind. 
Redactie en Bestuur van 
Filatelie zijn Drewes 
Veenstra bijzonder dank
baar voor het vele werk 
dat hij voor ons blad heeft 
gedaan. We zullen hem 
niet vergeten; Drewes 
blijft in ons hart. Zijn 
vrouw Betty wensen we 
de kracht toe die nodig is 
om het verdriet van zijn 
overlijden te dragen. 

Aad Knikman 
Hoofdredacteur Filatelie 

die hij ter beschikking 
heeft, gebruikt hij om zijn 
diverse malen bekroonde 
collecties en naslagwer
ken tentoon te stellen. De 
Duitse posterijen stelden 
ter gelegenheid van de 
opening een gelegen-
heidsstempel ter beschik
king. Het eiland, dat na 
de Tweede Wereldoorlog 
door de Royal Air Force 
gedurende enige tijd werd 
gebruikt als afwerpterrein 
voor bommen, is uit zijn 
as herrezen, zo blijkt uit 
artikelen in de Deutsche 
Briefrnarken-Reuue nummer 
5-2007 (Insel Helgoland be
kommt eigenes Postmuseum 
en Das anhängende Leerfeld 
ist immer noch ein Unikat). 

G.A. GEERTS 

straat 130, 7204 RW 
Zutphen, telefoon 
0575-526299 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadres
sen kunt u zenden aan: 
Mevrouw E. Braakensiek 
Wiliem-Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 

Een volledig overzicht 
van de bij Filatelie aan
gesloten verenigingen 
vindt u in het num
mer van oktober a.s. 



VEL TARAJARA: 
DUBBELE BODEM? 
Een merkwaardig bericht, 
toegestuurd door Willem 
Hogendoorn uit Leiden, 
maakt melding van de 
uitgifte van een velletje 
zegels van Tarajara, een 
onafhankelijke repu-
bliek(?) in het gebied van 
de Stille Zuidzee. Tarajara 
zou presently at war ('mo
menteel in oorlog') zijn 
met Nieuw-Zeeland en 
Australië, waaruit mag 
worden afgeleid dat de 
Tarajaranen in ieder 
geval niet bang zijn. Het 
velletje waar het hier om 
gaat toont twaalfmaal het 
portret van Donald Ion, 
leider van de campagne 
tegen de corruptie in de 
filatelie. Donald heeft zijn 
sporen verdiend: hij heeft 
in het verleden geprotes-

POSTI FINLAND: 
FOTOALBUMS OPEN! 

Vroeger bepaalden de 
postadministraties zelf 
wel welke afbeeldingen 
er op hun postzegels 
terecht moesten komen. 
Tegenwoordig, met de 
'nomineercultuur' die we 
vooral aan de commerci
ële televisieprogramma's 
danken, kan dat natuur
lijk niet meer: als er ook 
maar iets te beslissen valt, 
laatje dat bij voorkeur aan 
het publiek over. Meeste 
stemmen gelden, toch? 
Ook de Finnen doen 
het ZO: aan de hand van 
zesduizend foto's die 
door enthousiaste Finnen 
in het kader van de actie 
Memories qfpmland bijeen 

teerd tegen de praktijk 
van het terugdraaien van 
datumstempels om op die 
manier mooie eerstedag-
enveloppen te creëren en 
hij is ook de man die Neu; 
Zealand Post er toe aanzette 
om een serie, gewijd aan 
de Maori's, in te trekken 
omdat die in strijd met 
de goede zeden zou zijn. 
Prima kerel dus, die 
Ion - maar waarom staat 
zijn portret dan op velletje 
van een 'land' met een 
onduidelijke status? En 
waarom is die ene zegel 
kopstaand in het velletje 
opgenomen? Is dat iets 
wat we van een strijder 
tegen het filatelistisch on
recht mogen verwachten? 
Een emissie met een dub
bele bodem, als je het ons 
vraagt. We zullen Donald 
in de gaten houden... 

werden gebracht, mocht 
het Finse publiek een wel
overwogen keuze maken. 
Het leverde vier best wel 
aardige kiekjes op die het 
op 2 november a.s. tot 
een zegel zullen brengen. 
Maar Posti, de Finse PTT, 
vertrouwde het publieks-
oordeel kennelijk toch 
ook weer niet helemaal, 
want de leden van een 
aparte vakjury mochten 
eveneens een kritische 
greep in de foto's doen. 
Resultaat: nóg eens vier 
nostalgische zegels. 
Van de in totaal acht 
gekozen foto's beelden 
we er linksonder twee af 
De bovenste - gekozen 
door het grote publiek 
- toont twee tweelingen 
op een skihelling anno de 
jaren vijftig van de vorige 
eeuw, de andere (de keuze 
van de jury) brengt een 
gemoedelijke koffiepauze 
op het platteland in beeld. 
Ook op de andere zes 
zegels veel sneeuw, na
tuur en sport - maar dat 
ziet u pas later dit jaar, 
als de zegels verschenen 
zijn (emissiedatum: 2 
november) De acht zegels 
herdenken de negentigste 
verjaardag van de Finse 
onafhankelij kheid. 

BOKITO AL OP EEN 
ZEGEL VEREEUWIGD 

In één klap wereldbe
roemd was-ie, de tijdelijk 
ontsnapte zilverruggorilla 
Bokito van Blijdorp in 
Rotterdam. Zijn portret 
verscheen in talloze me
dia, in de krant en op de 
televisie. En nog niet zo 
lang geleden was de go
rilla wéér in het nieuws, 
toen hij voor het eerst 
weer in de open lucht 
(veilig achter een hoge 
barricade) te zien was. 
Veel filatelisten moeten 

FOREVER STAMP: EEN 
DOMME INVESTERING 

Een tijdje terug schreven 
we over de Foreuer Stamp 
die de Amerikaanse post 
aan de loketten bracht 
om de pijn van alweer 
een tariefverhoging wat 
te verzachten. Met de 
Foreucr Stamp kun je je hele 
verdere leven toe: de post 
garandeert dat de post
zegel eeuwig geldig blijft 
voor het verzenden van 
een binnenlandse brief 
In Pennsylvania schijnt 
een klant van een van 
de postkantoren aldaar 
achtduizend dollar te 
hebben neergeteld voor 

POSTEX 2 0 0 7 
KOMT ERAAN! 

Ook in 2007 organiseert 
de Nederlandsche Vereenî in^ 
van Postzegelverzamelaars 
(NVPV) in samenwerking 
met de Gezamenlijke Stuur
groep Euenementen (GSE) de 
jaarlijkse Postex-tentoon-
stelling, voor de negende 
keer in successie alweer. 
Het wordt ook ditmaal 
een groot filatelistisch 
evenement voor verza
melaars en hun gezins
leden. Trouwe bezoekers 
weten wat hen te wachten 
staat: een actief kijk- en 
doeprogramma, met 
onder andere stands van 

het gevoel hebben gehad 
dat ze Bokito al ergens 
van kenden. En dat klopt: 
de oplettende verzame
laars André en Martin 
Scheer van de Zuid-Hol
landse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
(ZHVP) waren de eersten 
die zich herinnerden dat 
er vorig jaar een velletje 
met 'Blijdorp-dieren' 
uitkwam, met op een 
van de zegels het portret 
van Bokito. Ook in het 
bijbehorende prestige-
boekje wordt de zilverrug 
opgevoerd, wrang genoeg 

een 'voorraadje' Foreuer 
Stamps. Is dat slim? Nee, 
zegt Nathaniel Rich van 
de website ujwui.slate. US: in
tegendeel, dat is vrij dom. 
Rich (nomen est omen) legt 
haarfijn uit dat de ontwik
keling van de posttarieven 
in de Verenigde Staten tot 

leugdfilatelie Nederland, 
de NVPH en TNTPost. 
De Dag van de Postzegel 
wordt gevierd, er worden 
stands van studiegroe
pen en gespecialiseerde 
verenigingen ingericht 
en nog veel meer. 
Als u meer over het 
evenement wilt weten, is 
het handig om een kijlqe 
te nemen op de website 
u)u;u).postex.inJo, want daar 
is alle informatie over 
Postex 2007 overzichtelijk 
samengebald. In het vol
gende nummer van Filate
lie, dat van oktober, leest 
u uiteraard weer uitge
breid over dit belangrijke 
filatelistische evenement! 

met de aantekening dat 
zulke gorilla's een zacht
aardig karakter hebben. 
Maar ja, er staat ook in 
het prestigeboekje dat de 
enige vijand die de goril
la's hebben de mens is... 

dusver steeds is achter
gebleven bij de prijsin
dex. De twintig cent die 
Amerikanen in 1981 voor 
een postzegel betaalden, 
zou - als die prijsindex 
consequent zou zijn 
aangehouden - nu 45 
cent hebben gekost: vier 
cent meer dus dan het 
huidige tarief En dat 
blijft ook zo, zegt Rich, 
want president Bush 
heeft vorig jaar de Postol 
Accountabilitij and Enhan
cement Act ondertekend. 
In die wet is vastgelegd 
dat toekomstige aanpas
singen van de postzegel-
prijs altijd lager zullen 
uitvallen dan de inflatie. 

GEVOELVOL 
VERZAMELEN 

Datje een postzegelver
zameling van tijd tot tijd 
eens rustig kunt doorbla
deren is een groot goed: 
heel veel verzamelaars 
ontlenen juist aan het 
rustig bekijken van hun 
collectie veel plezier. 
Maar hoe zit dat met 
blinde verzamelaars? 
Nou, die zullen in 2006 
heel blij zijn geweest met 
de uitgifte van de Duitse 
zegel 'Tweehonderd jaar 
Blindenschool Berlijn'. 
De zegel bevat namelijk 
een tekst in braille (lui
dend: 'met handen zien') 
en ook de waardeaandui
ding is in braille aange
bracht. De braillezegel 
heeft ook de aandacht 
getrokken van de jury van 
de Red Dot Aujords 2 o o 5. 
In de categorie 'com
municatiedesign' kreeg 
het ontwerp van Christof 
Gassner de onderschei
ding 'Best of the Best'. 
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I De Nederlandsche Verceni^mg van PostzegeKfefZtm^afi orgamseeft 1 s m de Geiammtpce 
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Fteldoorn 21 
Een groots filatehsttsch evenement voor de verzamelaar en het hele gezn Met een actief lojk-
doe programma met onder ander« 
JeugdfHatehe NVPH handelaren»tands, TNT Post verlcoop. Dag van de PosUegel, 
promotiestands van gespecialiseerde filateksten veremgirtgen, promotictentoonstell»ig 

edstnjdtentoonsteBmg, con^ ter en filatelie postzegeft>erg voor jeugd, grafts taxaties van 
venamelmgen en losse postzegels en nog veel meer 
Ook voor net filatelisten is ruime aandacht zoals een tentoonstelling van de Nederlandse 
Mvwatuurautoclub, een tentoonsteling v*n ortderzeeers. Creatief met / door postzegels «n een 
teritMnctelng van tvmen slodaaQas. 



KIKV)U9ioö 
15 AUGUSTUS 2007: 
MN DEN HAAG 
Den Haag is de laatste 
plaats die thuishoort in 
de serie van vijf velletjes 
'Mooi Nederland' die een 
relatie met Nederlands 
bekendste zeeheld Mi-
chiel de Ruyter hebben. 
De andere vier zijn 
Vlissingen, Hoorn, Den 
Helder en Lelystad. De vijf 
velletjes bevatten alle een 
verborgen verwijzing naar 
de admiraal. Zo staat het 
standbeeld van Johan de 
Witt, de in Den Haag wo
nende vriend van De Ruy
ter, ergens op het vel - het 
staat niet op zijn 'echte' 
plek (de Haagse Plaats), 
maar op het strand, bij de 
pier. De Ruyter en De Witt 
streden samen voor het 
behoud van de Republiek 
der Nederlanden. 

Regeringszetel, woon
plaats van koningin 
Beatrix, vestigingsplaats 
van diverse internatio
nale gerechtshoven: geen 
andere stad in Nederland 
is zo verbonden met de 
landelijke en wereld
wijde politiek als Den 
Haag. Met zo'n 475.000 
inwoners is het de derde 
stad van het land. Den 
Haag bestaat sinds 1230. 
Omstreeks dat jaar liet 
graaf Floris IV van Hol
land er een bescheiden 
kasteel bouwen, nu bijna 
acht eeuwen geleden 
dus. Büro Overburen, het 
bureau dat de Mooi-Ne-
derlandzegels van 2007 
vormgeeft, verwerkte nog 
veel meer Haagse beelden 
in het op 15 augustus 
verschenen velletje. 'De 
ooievaar is het symbool 
van Den Haag,' zegt Jeen 

Berting van het bureau. 
'Daarmee stond van meet 
af aan vast dat de vogel 
een prominente plek op 
het vel moest krijgen. 
Tegelijkertijd wilden we 
een 'gulden sfeer' bij Den 
Haag creëren. De ooievaar 
moest uit een gouden 
stad stappen - het is een 
koninklijke stad - en dat 
aspect wilden we op de 
postzegel uitvergroot 
symbohseren.' Heront
werp toont Den Haag als 

een hemelse sprookjes
stad, met diverse torens, 
paleizen en poorten 
bijeengebracht op één 
postzegel. De stad is als 
het ware doorspekt met 
moderne architectuur en 
dat zie je ook in het ont
werp terug: wie een beetje 
bekend is in de Hofstad 
herkent ongetwijfeld het 
gebied rondom het Cen
traal Station, waaronder 
zulke moderne gebouwen 
als de 'netkous' en het 

Haagse viaduct van Rand-
stadrail. 
De koninklijke aspec
ten van Den Haag zijn 
vertegenwoordigd in de 
afgebeelde paleizen, het 
hof en de gouden koets. 
Wie goed kijkt, ziet 
bovendien een goud
haantje, een vogel die ook 
nog eens verwijst naar de 
overheersende kleur van 
het postzegelvelletje. 
Het Haagse blokje in de 
reeks 'Mooi Nederland' 
is alleen in Den Haag 
verkrijgbaar en verder bij 
de CoUectClub in Gronin
gen (u)u;u).collertclub.nl). 
De zegels zijn geldig tot 
een nog nader te bepalen 
datum. De postzegelvel
letjes, die vijf zegels van 
44 cent bevatten zijn 
door Joh. Enschedé in 
een oplage van 159.000 
exemplaren gedrukt. 

3 SEPTEMBER 2007: 
WEKEN VAN DE KAART 

Vorig jaar Karel Appel, 
ditmaal Jan Wolkers: al 
de jaarlijkse emissies 
'Weken van de kaart' heb
ben een artistiek tintje. 
De genoemde emissie, 
die sinds 3 september 
weer als premium bij de 
aanschaf van wenskaarten 
verstrekt wordt, is een 
initiatief van TNTPost en 
de stichting Wenskaart 
Nederland. Tijdens de 
Nationale Weken van de 
Kaart krijgt u bij aankoop 
van drie wenskaarten het 
blokje met drie speciale 
postzegels cadeau. Op die 
manier wordt het verstu
ren van kaarten bevorderd 
en dat is precies wat de 
beide Initiatoren willen. 
Jan Wolkers, een van 
Nederlands belangrijk
ste auteurs van proza en 
poëzie, schreef speciaal 
voor het postzegelvelletje 
'Weken van de Kaart' 
een gedicht. De zee, de 
ruimte en het licht van 

Texel en natuurlijk 'De 
geboorte van Venus' - het 
bekende doek van de Itali
aanse schilder Botticelli 
- inspireerden Wolkers 
tot het gedicht voor de 
postzegels van het speci-

i ale postzegelvel 'Weken 
i van de Kaart'. Ontwerper 
I Lex Reitsma zorgde er 

voor dat het gedicht en 
de abstracte kunstwerken 

' Sneeuwstormen van kleur 
(ook van Wolkers) een 
hecht geheel vormen. Hij 

' maakte uitsneden uit vier 
^ doeken die de reliëfstruc-

tuur duidelijk laten zien. 
Rechts naast de postze
gels zien we een afdruk 

' van de stempel van Wol-
' kers' handtekening en het 

haantje. 
' Het velletje bevat drie 

gegomde zegels met een 
' frankeerwaarde van 44 
{ cent. Het is verkrijgbaar 
( bij verkooppunten van 
^ Bruno, Expo, Primero, The 

Read Shop, TotaalGemak, 
I V&D, bij de betere wens-

kaartwinkels en op grote 
, postkantoren. 
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21 SEPTEMBER 2007 : 
HERFSTBOMEN 

Het is jammer, maar in de 
loop van deze maand zit 
de zomer er weer op; dan 
breekt de herfst aan. Tijd 
dus voor de derde afleve
ring in de reeks 'Spaar de 
bomen'. Na de lente- en 
zomerbomen zijn de 
herfstbomen aan de 
beurt: ze worden geëerd 
met een velletje van tien 
zegels van 44 cent in twee 
verschillende versies. De 
uitgiftedatum is toepasse
lijk: 21 september. Met dit 
velletje (en met de overige 
drie) steunt TNT Post de 
Nationale Boomfeestdag, 
een evenement dat tot 
doel heeft kinderen (en 
hun ouders) van jongs 
af aan bij de natuur te 
betrekken. De herfst en 
de woorden 'vruchten' en 
'oogsten' zijn onlosmake
lijk met elkaar verbonden. 
Ontwerpster Marlous 
Bervoets fotografeerde 
de nootvrucht van de 
Noorse esdoorn en als 
tweede boom de Bruine 
beuk. Het leuke van de 
bomenvelletjes zit 'm voor 
een deel in de tabjes die 
aan de zegels zitten: die 
bieden heel veel informa
tie over de afgebeelde bo
men. De gedachte achter 
deze vierdelige emissie is 
dat mens en natuur geen 
gescheiden entiteiten zijn, 
maar juist deel uitmaken 
van eikaars werelden. 

EMISSIEKALENDER 
SEPTEMBER/OKTOBER 

3 september: 
Weken van de kaart; vel met 
drie zegels van 44 cent 
(gegomd). Verkrijgbaar 
als premium tijdens de 
'Weken van de Kaart'. 
II september: 
zoo jaar predikaat 'Konink
lijk'; zegel 6.45 euro 
(gegomd, gouddruk). 
21 september: 
Herfstbomen; vel met 10 

gegomde zegels van 44 c. 
3 oktober: 
Mooi Nederland (Utrecht); 
velletje met vijf zegels van 
44 cent (gegomd). 
10 oktober: 
Mooi Nederland (Edam); 
velletje met vijf zegels van 
44 cent (gegomd). 
17 oktober: 
Mooi Nederland 
(verzamelvelien2); 
twee velletjes van vijf 
verschillende zegels van 
44 cent (gegomd). 



äSSmS\iS SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
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NEDERLANDSE RODE 
KRUIS 1867-2007 

In 2007 wordt gevierd 
dat 140 jaar geleden het 
Nederlandse Rode Kruis 
werd opgericht. Deze 
hulporganisatie is een 
afgeleide van het Interna
tionale Rode Kruis, dat 
drie jaar eerder, in 1864, 
zijn beslag kreeg. 
De vraag waarom er een 
blokje voor het Neder
landse jubileum moest 
worden uitgegeven lijkt te 
moeten beantwoord met: 
omdat de continuïteit van 
de vijfjaarlijkse emissies 
dat vereist. Vijfjaar gele
den, in 2002, verscheen 
voor het laatst een blokje 
met zes zegels van ̂ g-t-iQ 

cent, waarvan de toeslag 
(net zoals nu) ten bate 
komt van het Nederlandse 
Rode Kruis. Het levert in 
ieder geval grafisch leuk 
verzorgde zegels op, die 
ook nog eens - voor de 
afwisseling - in Oosten
rijk werden gedrukt: in 
offset bij de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij in Wenen. 
Minder plezierig is dat de 
opbrengst wordt opge
stuwd door de verplich
ting om drie blokjes 
tegelijk af te nemen, als 
service voor de klant ver
pakt in een envelop! Losse 
blokjes ook te koop: in 
een presentatiemapje, 
maar daarvoor geldt een 
kleine verpakkingstoeslag 
van vijftig cent... 

illil illil illil 
140 JAAR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS « O W I 

SCOUTINGBEWEGING 
HONDERD JAAR OUD 

Dit jaar is het 100 jaar 
geleden dat de Scou-
tingbeweging (lange tijd 
'padvinderij' genoemd) 
werd opgericht. In Enge
land legde een kamp van 
Robert Baden-Powell op 
Brownsea Island de basis 
voor de beweging. Eind 
juli begon in Engeland de 
2iste Wereld Jamboree. 
Nederland haakt er op 
in met de uitgifte van 
Europapostzegels, gewijd 
aan Scouting: een blokje 
met tweemaal vijf zegels 
in twee verschillende ver
sies. Ook verscheen een 
prestigeboekje met daarin 
drie blaadjes die elk twee 
zegels bevatten. 
Tussen de losse zegels uit 
het blokje en die uit het 
prestigeboekje zit niet 
zoveel verschil, zij het 
dat de papierrichting wel 
verschilt: die is staand 
voor het postzegelblokje 
van tien en liggend voor 
de zegels uit de blaadjes 
die in het prestigeboekje 
te vinden zijn. 

NIEUWE AUTOMATEN OP POSTKANTOOR 
WEENA 296-298 IN ROHERDAM 

Op het postkantoor 
Weena Rotterdam zijn 
onlangs twee Nixdorf-
Proposta! automaten in 
gebruik genomen. Er kan 
gebruik worden gemaakt 
van standaard tariefin-

Je penooiUllke roca'i, wenskaarten 
of postzegels xl|n direct kleart 

stellingen voor priority 
en non-priorityzendingen 
die door de brievenbus 
kunnen. Voor zendingen 
binnen Nederland die 
niet door de brievenbus 
kunnen, worden zegels 

met barcode aangemaakt. 
De barcodezegels naar 
een 'antwoordnum
mer' zijn gratis! Eind 
juli 2007 stond de teller 
voor zowel- de linker als 
de rechterautomaat op 
2.400. 

Een minstens zo leuk 

filatelistisch speeltje is 
de OKl-automaat, die het 
mogelijk maakt om blok
ken van tien persoonlijke 
postzegels te produceren. 
Er kan gebruik worden 
gemaakt van een aantal 
door TNTPost aangebo
den plaatjes, maar het 
is ook mogelijk om zelf 

plaatjes mee te nemen 
op een USB-stick. De 
bediening is eenvoudig 
en de prijs niet al te hoog. 
Voor 6.45 euro rolt er een 
blokje met eigen zegels 
uit de printer. De via het 
internet bestelde zegels 
zijn al bij het eerste blokje 
duurder! 
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SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

BELGISCHE EMISSIES IN 
SEPTEMBER 2 0 0 7 

In september 2007 zijn 
drie nieuwe Belgische 
emissies verschenen. Ze 
kwamen alle drie op 3 
september uit. Het gaat 
om de volgende uitgiften: 
- Toerisme; 
- Gemeenschappelijke 
uitgifte met Luxemburg; 
- Belgische film. 

Toerisme 
Op 3 september jl. ver
schenen drie blokken met 
vijfmaal twee priorzegels 
van respectievelijk 52, 65 
en 78 cent, gewijd aan 
scholen en colleges in 
Belgiè. Het gaat om het 
Athenée Franfois Bovenesse 
in Namen, het Heily Hart 
College in Maasmechelen 
en het College St. Michel in 
Brussel. 
De blokken zijn ontwor
pen door het duo MVTM; 
de initialen staan voor 

De waarden op de q̂ cbeelde zegels 
kiinnen ajiuijken mn die in de tekst, 
i.u.m. een tanejtwjzigmg 

Myriam Voz en Thierry 
Martin. De twee werden 
terzijde gestaan door de 
bekende graveur Guil-
laume Broux. 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebel-pers 
van de Zegelwerkplaats 
in Mechelen (diepdruk 
aan de rol); er is gebruik 
gemaakt van rasterdiep
druk in vier kleuren, 
gecombineerd met één 
kleur in plaatdruk. Het 
zegelformaat is 27.66 
bij 40.2 millimeter en de 
perforatiemaat is i i ' t 
(16 tanden horizontaal, 
23 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt in de 
linker- en rechterblok-
rand geheel door; in de 
onderrand is dat met één 
gat. Op de drukcilinder 
zijn de vier panelen ver
moedelijk twee aan twee 
geplaatst (tête-bcche). 
Op de rechteronderrand 

van de blokken is de pro
ductbarcode aangebracht. 

Gemeenschappelijke 
uitgifte met Luxemburg 
Ook op 3 september kwa
men twee blokken uit in 
een gemeenschappelijke 
emissie met het groother
togdom Luxemburg: één 
met vijfmaal twee prior
zegels van 52 cent (gewijd 
aan Botassart, een plaats 
die drie kilometer ten 
noordwesten van Bouil
lon, aan de Semois, ligt) 
en één met vijfmaal twee 
non-priorzegels van 
70 cent (Luxemburg, 
culturele hoofdstad van 
Europa in 2007). 
Beide blokken zijn 
ontworpen door Myriam 
Voz en Thierry Martin 
(MVTM); in het geval van 
het blok met zegels van 
70 cent werd ook samen
gewerkt met de graveur 
Guillaume Broux. 
De zegels van 52 cent 

zijn gedrukt op de 
eerste Goebel-pers van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen (diepdruk aan 
de rol), in vierkleuren 
rasterdiepdruk. Het 
zegelformaat is 27.66 
bij 40.2 millimeter en de 
perforatiemaat is i i ' t 
(16 tanden horizontaal, 
23 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De (scheer)perforatie 
loopt in alle blokranden 
geheel door. Op de druk
cilinder zijn zes blokken 
geplaatst. 
Op de rechterzijrand is de 
productbarcode aange
bracht. 
De zegels van 70 cent zijn 
eveneens op de eerste 
Goebel-pers gedrukt, 
eveneens in vierkleuren 
rasterdiepdruk, maar in 
dit geval gecombineerd 
met één kleur die in plaat-
druk werd aangebracht. 
Het zegelformaat is 27.66 

bij 40.2 millimeter em 
de perforatiemaat is i i ' t 
(16 tanden horizontaal, 
23 tanden verticaal). Ook 
hier vertegenwoordigt de 
korte zijde de cilinderom
trek. De perforatie loopt 
in de linker- en rechter-
blokranden geheel door, 
in de onderrand is dat 
met één gat. Op de druk
cilinder zijn vermoedelijk 
vier panelen twee aan 
twee, tête-bêche, geplaatst. 
Op de rechteronderrand 
staat de productbarcode. 

Belgische film 
De derde emissie die op 
3 september jl. werd uit
gebracht is een blok met 
vijf verschillende zegels 
van 52 cent met scènes uit 
bekende Belgische films. 
De zegels zijn ontworpen 
door Luc Derijcke. De 
volgende filmmakers zijn 
afgebeeld: 
Henry Storck, cineast en 
documentalist, werd in 

mmimmmmmmii 



Oostende geboren op 
5 september 1907 en 
overleed in Ukkel op 
17 september 1999. Sinds 
1930 draaide hij tal van 
documentaires. Hij wordt 
beschouwd als een van de 
pioniers van de Belgische 
Documentaire School. 
De op 21 april 1951 in 
Engis geboren filmmaker 
Jean-Pierre Dardenne draaide 
al zijn producties samen 
met zijn broer Luc. Met de 
film Rosetta wonnen ze in 
1999 de Gouden Palm op 
het filmfestival in Cannes. 
Broer Luc werd geboren 
op 10 maart 1954, in 
Awirs. 
Andre'Deluaux (Heverlee, 
21 maart 1926) studeerde 
Germaanse talen aan 
de Vrije Universiteit van 
Brussel, maar belcwaamde 
zich ook aan de piano en 
in de compositieleer aan 
het Koninklijk Conser
vatorium. Hij begeleidde 
onder andere stomme 
films met de piano. Hij 
maakte veel korte films 
en documentaires voor de 
televisie. In 1965 maakte 
hij zijn eerste speelfilm, 
De man die zijn haar kort liet 
knippen. Delvaux overleed 
in Valencia op 4 oktober 
2002 

Harry Kumel is cineast en 
werd geboren in Antwer
pen op 27 januari 1940. 
Sinds i960 werkt hij voor 
de televisiezender BRT 
als regisseur. In 1968 
verscheen zijn eerste 
speelfilm, Monsieur Haiuar-
den. In 1991 maakt hij Elme 
Vere, naar het bekende 
boek van Couperus. 
Marion Hansel werd op 
16 mei 1949 geboren in 
Marseille. Ze groeide op 
in Antwerpen. Ze was 
eerst actrice, maar later 
werd ze regisseur. In 1982 
verscheen haar eerste 
speelfilm, Le Lit ('Het 
bed'). 

De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebel-pers 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen (rasterdiepdruk 
aan de rol). Het zegelfor
maat is 40.2 bij 27.6mm 
met als perforatiemaat 
ii'/i (23 tanden horizon
taal, 16 tanden verticaal), 
waarbij de korte zijde de 
cilinderomtrek vertegen
woordigt. 
De perforatie loopt in 
de linker-, boven- en 
onderblokrand door. Op 
de drukcilinder zijn waar
schijnlijk vier blokken 
geplaatst, twee aan twee 
en in tête-béche stand. 
De productbarcode staat 
links op de onderrand. 

POSTZEGELS MET EEN PERSOONLIJK 
AANHANGSEL IN BELGIË: DUOSTAMP 

Zegel met persoonlijke 
aanhangsels zijn in België 
al sinds hun invoering in 
2001 redelijk populair; je 
komt de zegels echter niet 
vaak tegen. Menigeen zal 
hier tegenin willen bren
gen dat er veel aanbod is 
- zeker gebruikt - op post
zegelbeurzen. Kennelijk 
is het goed een en ander 
recht te zetten; iets wat 
ook gezien een recente en 
uitvoerige publicatiereeks 
in het Belgische maand
blad De Postzegel zeker 
nodig is. 
Net zoals in Nederland 
het geval is kunnen in 
België postzegels met 
bedrukte aanhangsels 
besteld worden door 
particulieren. Deze for
mule heet Mijn Zegel. Voor 
de bedrijven is dat ook 
mogelijk, alleen heet de 
service dan Mediastamp. 
Het frankeerzegeldeel 
van deze producten is 
tot dusver uitsluitend 
uitgebracht - er be
staan al diverse versies 
- in samenhang met het 
aanhangsel. De drukvel-
len met de frankeerzegels 
worden in rasterdiepdruk 
vervaardigd in de Zegel
werkplaats in Meche
len. Daarna worden de 
drukvellen op afroep, op 
een digitale vierkleuren
printer, voorzien van de 
bestelde afbeeldingen. 
Daarnaast worden door 
De Post op grote schaal 
(via de postwinkels, de 
schappen in de ruimte 
voor het loket) com
mercieel uitgebate zegels 
met aanhangsel verkocht 
onder de noemer Duo 
Stamp. Het gaat daarbij 
bijna altijd om persona
ges uit tekenfilms van 
Disney (Mickey Mouse, 
Sneeuwitje, Dombo e.d.) 
of uit de Kuifje-stal. Deze 
zegels met aanhangsel 
worden overwegend ver
kocht in hangzakjes met 
vijf priorzegels voor een 
prijs van 4.99 euro. 
Een geheel ander com
mercieel bedrijf, dat nauw 
met De Post samenwerkt, 
is Hallmark, dat bij haar 
gelegenheidskaarten 
(met envelop) zegels met 
aanhangsel meelevert; die 
zegels hebben een thema 
dat bij de kaart past. 
Alles wat via DuoStamp 
loopt, levert postzegels op 
met leuke plaatjes als aan
hangsel, maar geen enkel 
'persoonlijk' aanhangsel 
bij een postzegel. Dit 
misverstand is ook bij de 
specialisten op dit gebied 

helaas al diep ingesleten. 
Zegels met een 'echt' 
persoonlijk aanhangsel 
ziet je maar weinig; op 
beurzen moetje werke
lijk heel goed zoeken 
tussen de hoeveelheden 
DuoStamp! 
De Duostamp is in zekere 
zin te vergelijken met 
de eerder in Filatelie be
schreven 'achterdeurpost
zegels' van Nederland of 
Oostenrijk. Het gaat dan 
om zegels met aanhang
sels die buiten elk uitgif
teprogramma om door de 
post en/of haar partners 
worden uitgebracht. 
De tweeslachtige houding 
van de filatelist staat een 
zuivere registratie van wat 
er allemaal op Duostamp-
gebied te beleven valt in 
de weg. Maar zo als het 
er nu naar uitziet, zou De 
Post nog in staat moeten 
zijn om een compleet 
overzicht van de uitge
bracht Duostamps samen 
te stellen. 
Een aardig overzicht, 
dat door een particuliere 
verzamelaar werd samen
gesteld is op het volgende 
internetadres te vinden: 
users.skynet.be|u;auterma/in-
leiding.htm 
Inmiddels zijn er ook al 
postwaardestukken ver
schenen meteen 'annex' 
naast de zegelindruk. 
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WIJZIGING TARIEFSYSTEEM IN 
BELGIË PER 1 AUGUSTUS 2 0 0 7 

In België is een langduri
ge discussie over de vraag 
of het gerechtvaardigd is 
om voor binnenlandse 
zendingen aparte non-
prior- en priortarieven te 
hanteren eindelijk afge
sloten. Sinds I augustus 

jl. is er nu nog maar één 
tariefsysteem voor het 
binnenland. De goedkope 
non-priorbrief van 46 
cent wordt nu duurder: 
die gaat naar 52 cent. 
Voor de tekst van deze 
rubriek betekent dit dat 

overal waar in de rest van 
het jaarprogramma een 
zegel van 46 cent stond 
vermeld, dit waarschijn
lijk in alle gevallen 
betekent dat er een zegel 
van 52 cent voor in plaats 
komt! 
Genormaliseerde zen
dingen voor het binnen
land mogen nu nog maar 
maximaal 49 gram wegen 
en kosten dan 52 cent. 
Niet-genormaliseerde 
zendingen (en daar vallen 
dus ook 'genormali
seerde' zendingen vanaf 
50 gram onder) kosten 
voortaan: 

o-100 gram 1.04 
100- 350 gram 1.54 
350-1000 gram 2.60 
1000-2000 gram 3.64 

Het tarief voor Kilopost 
gaatvan 4.10 naar 4.30 
euro en veelvouden 
hiervan. Het priortarief 
voor Europa is 80 cent, 
prior buiten-Europa 90 
cent en non-prior (ofwel 
'economy') is nu 70 cent 
voor binnen Europa en 75 
cent voor buiten Europa. 
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HET IDEE VAN HENRY DUNANT 

In 1859 was het oorlog 

OostenrijkHongarije. : 
De Fransen en Oosten '• 
rijkers waren met elkaar ; 
in gevecht bij Solferino. ; 
De Zwitserse bankier • 
Henry Dunant was er ; 
bij. Na de gevechten '. 
zag hij dat de gewonden ; 
achterbleven. Niemand ; 
keek naar ze om. Dunant j 
vond dat heel erg en ging ; 
ze helpen. In zijn eentje ; 
kon hij helaas niet veel ; 
doen. Gelukkig kreeg hij ; 
hulp van mensen uit de j 
omgeving. Dunant was ; 
boos en verdrietig. Toen ; 
hij terug was in Zwitser j 
land schreef hij een boek.; 
Het heette Een herin '. 

nering aan Solferino. In 
het boek beschreef hij 
niet alleen wat hij had 
gezien. Hij deed ook een 
paar voorstellen. Elk land 
moest hulpverenigingen 
oprichten. Die konden 
hulp bieden tijdens een 
oorlog. Dunant vond 
dat de gewonden en 
hulpverleners beschermd 
moesten worden. En 
hij zei dat alle landen 
moesten afspreken dat 
zijn voorstellen werden 
uitgevoerd en dat zij 
beloofden zich eraan te 
houden. In 1863 keurden 
16 Europese landen 
de voorstellen om een 
vereniging van vrijwil
lige hulpverleners op te 

richten goed. Zij spraken : 
af dat het symbool van J 
de vereniging een rood ; 
kruis op een wit vlak zou '. 
zijn. Hiermee was het j 
Internationale Rode Kruis : 

geboren. In 1864 werden 
de afspraken vastgelegd 
in het eerste Verdrag van 
Cenève. In 1901 kreeg 
Henry Dunant de Nobel
prijs voor de Vrede. 

EEN WERELDWIJDE ORGANISATIE 
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De eerste nationale Rode 
Kruisverenging werd 
opgericht in België. Dat 
was in 1864. Nederland 
volgde in 1867. In 1910 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 
abonnees van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in abonnementen, 
etc. graag 
doorgeven aan de ledenadmini

stratie van De Posthoorn: 
Aria Sprangers, Provincialeweg 
Noord 128,4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  4 0 39 52 

waren er meer dan veer
tig landen die een eigen 
Rode Kruis hadden. In 
het begin hield men zich 
alleen bezig met hulp 
aan oorlogsslachtoffers. 
Na de Eerste Wereld
oorlog (19141918) werd 
besloten om ook in 
vredestijd hulp te bieden 
aan mensen die dat 
nodig hadden. 
Nu zijn er 97 miljoen 
Rode Kruisleden en vrij
willigers in 183 landen. 
Daarmee is het Rode 
Kruis de grootste hulp
verlenende organisatie 
ter wereld. 

M 
^ Op dit postwaardestuk 
u uit Australië zie je 
^ een paar dingen die 

medewerkers van het 
Rode Kruis doen. Als 
er ergens een ramp is, 
komt het Rode Kruis 
in actie. Het zorgt 
voor opvang en eten. 
Linksonder zie je een 
kraam van het Rode 

^ Kruis met meisjes die 
P de aandacht vragen 
^ voor het goede werk. 

HULP VOOR IEDEREEN 

n 
N 
N 
n 
n 
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De mevrouw met het 
rode shirt heeft net 
bloed gegeven en 
praat nog even na met 
een medewerkster 
van het Rode Kruis. In 
het waardezegel zie 
je gewonde soldaten 
die worden verpleegd 
in een veldhospitaal. 
Het Rode Kruis helpt 
iedereen zonder te 
kijken naar afkomst, 
ras of geloof 

N 
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RODE HALVE MAAN 

In sommige landen 
is het kruissymbool 
niet zo geliefd. In die 
landen is geen Rode 
Kruisvereniging, 
maareen Rode Hal
ve Maanvereniging. 
Omdat er steeds 
meer weerstand is 
tegen het kruissym
bool heeft het Rode 
Kruis besloten om 
in een aantal landen 
een derde symbool 
te gebruiken. Het is 
een rood vierkant 
dat op een van de 
punten staat, het 
Rode Kristal. 

HET RODE KRUIS EN DE ORANJES 

i sinds 1927 geeft Nederland postze
gels uit om aandacht te vragen voor 
het werk van het Rode Kruis. Op de 
eerste postzegels stonden leden van 
de koninklijke familie die altijd nauw 
betrokken is geweest bij het Rode 
Kruis. Koning Willem l i l steunde 

de oprichting van een Nederlandse 
afdeling. Prins Hendrik was voorzit
ter van het Nederlandse Rode Kruis, 
net als prinses Juliana. Haar dochter, 
prinses Margriet, was tot eind 2004 
zelfs voorzitter van het Internationale 
Rode Kruis. 
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Genoeg vakantie gevierd? 
Er moet iets moois op tafel komen! 
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Treintjes, 
treintjes,treintjes 

Heb jij een treintje? 
Een mooi spoor

baantje datje con

stant moet oprui

men van je moeder? 
Dat komt goed uit. 
Want de Dag van de 
Jeugdfilatelie gaat 
over treinen. En jij 
gaat daar aan mee

werken. 

In de kolenmijnen 
van Engeland 
l i g ^ t ^ l l U P t l l l ■■■■■■ 

REPUBLIQUE DU BENIN 
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Ja, daar is het be

gonnen. De zware 
kolenwagens in de 

mijnen moesten 
vervoerd worden. 
In houten karren op 
een houten rails: het 
werkte niet goed. 
IJzeren wielen op 
een ijzeren rails wel. 
Maar de rails lagen 
in de mijnen vaak 
onder water. Dat 
water moest worden 
weggepompt. Waar 
deden ze dat mee? 
Met een machine 
die op stoom werkt. 
En als de stoom

machine een keer 
ingezet wordt als 
trekkracht is de 
stoomlocomotief 
geboren. 

Wie rijdt er mee? 

;1825 stockton and Diujington Railway 

De stoomlocomo

tief vervoerde de 
kolen uit de mijn. 
Na een tijdje kreeg 
men een prachtig 
idee. In plaats van 

kolen, zette men 
mensen in het bakje: 
geweldig! Het per

sonenvervoer was 
geboren! De eerste 
stoomlocomotief 
reed rondjes in Lon

den. Iedereen kwam 
kijken. Men wilde 
een goede trein waar 
mensen in konden 
rijden. George Step

henson ontwierp de 
Locomotion in 1825. 

De wedstrijd 

Er waren in die tijd 
twee soorten stoom

machines. Stoom

machines die niet 
op rails liepen, en de 
stoomlocomotieven. 
Welke waren nu be

ter? De directie van 
de spoorweg maakte 
er een wedstrijd 
van. De machines 
moesten een eind 
rijden met een zware 
vracht. Er deden vijf 
stoomlocomotieven 
aan mee. Stephen

son deed mee met 
zijn "Rocket". Eén 
locomotief mocht 
niet meedoen: er 
renden stiekem 
paarden mee die 
onder de locomotief 
verborgen waren.... 
Stephenson won! 

En ook bij ons 
Natuurlijk wil Neder

land ook meedoen. 
Maar niet iedereen 
vindt een stoomtrein 
nodig. De diligence 
(een koetsje) en de 

trekschuit doen het 
goed. Het is boven

dien ongezond, zegt 
men. 
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Je kan stikken door 
de snelheid van de 
stoommachine. De 
koeien geven zure 
melk als hij langs

komt. Kortom: niet 
doen. Maar Koning 
Willem I doet het 
wel. In 1839 rijdt 
de Arend door ons 
land. 

Prachtige zegels 

W&veriey Class Q i ' 

^ ' 

1876 North Bntiah Railway Drutninond, 

Ga jij wel eens met 
de trein? Heb jij zelf 
een treinbaantje? 
Dan wordt het tijd 
dat je deze zegels 
gaat sparen. Die 
horen echt bij je 
collectie als je van 
treinen houdt. 

Het 
Spoorwegmuseum 

l POSTAROMANA 

De Dag van de 
Jeugdfilatelie is in 
het Spoorwegmu

seum. Ben je daar 
wel eens geweest? 
Behalve datje veel 
treinen ziet, kom je 
ook in vier werel

den. Dat is echt wat 
voor jou. Je wordt 
meegenomen door 
een stadje, je maakt 
een droomreis, je 
gaat in een karretje 
terug naar de vorige 
eeuw en je komt in 
de werkplaats. Houd 
je van modeltreinen? 
Die zijn er óók! 

jij bent aan zet 

We hopen datje 
dit een leuk thema 
vindt. Ga treinen

zegels verzamelen. ° 
Maak een paar ^ 
albumbiaden over ~ 
treinen. Laat je post ;̂  
zegelverzameling ^ 
daar zien. In ben 

benieuwd! S 

Succes er meel 
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LACHEN IS GEZOND 
S jeugdclubs en vooral op bijeenkomsten van volwassenen, wordt er 
™ maar weinig gelachen. 
wJ^ Daarom bedacht ik dat het misschien aardig zou zijn om een verza

meling op te zetten over het thema Lachen. 

■n a » NEDERLAND 
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Genoeg lachzegels 
Eerst ging ik eens kijken 
of er genoeg materiaal 
was met lachende gezich
ten erop. Dat viel eerst 
tegen. Ik kwam toevallig 
terecht in de zegelvoor
raad van een handelaar 
in Engelse postzegels. 
Nou de koningin die ze 

prins WillemAlexander 
en zijn gezin. Een en al 
blijheid. Zelfs Minister 
President Balkenende 
kon op een persoonlijke 
postzegel zijn lachen niet 
houden. 
Al snel werd duidelijk 
dat er genoeg lach post
zegels te vinden waren. 

destuk met verlegen 
glimlachende dames, 
een Finse postbrief met 
een dikke dame en een 
postbode die enorm veel 
lol met elkaar hadden 
en een moederdagtele
gram met een gelukkig 
lachende moeder met 
twee kindertjes. 
Ook een frankeerma
chinestempel met 
een lachsmurf en het 
prestigeboekje met de 
geruststellend lachende 
Koningin Beatrix zou ik 
best kunnen gebruiken. 
Later zou ik ontdekken 
dat ik om mijn thema 
over lachen uit te kunnen 

.fc'DERLAND 
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daar hebben is bepaald 
geen lachebek. 
Maar later ging het veel 
beter. Ik vond zegels met 
stripverhalen. Daar brul
len ze het soms uit. Ook 
postzegels van filmster
ren en clowns zijn soms 
vrolijk. En dan Kroon

Maar in een themati
sche verzameling horen 
veel meer filatelistische 
elementen thuis. Ik vond 
een postzegelboekje met 
een grijnzende Dame 
Edna Everage uit Nieuw 
Zeeland, een Cubaans 
geïllustreerd postwaar

werken ook nog materi
aal met ernstig, streng en 
lijdend kijkende mensen 
nodig had. Maar dat is 
altijd zo bij thematische 
verzamelingen. Je komt 
altijd voor onverwachte 
en ongedachte proble
men te staan. 

Deopzetof het plan 
Ik had nu al een hele
boel spullen voor mijn 
lachverzameling, maar 
ik moest ook een verhaal 
erbij bedenken. Eerst 
probeerde ik een opzetje 
te maken. Grote mensen 
noemen dat een plan. Ik 
zou beginnen met het 
geven van een definitie 
van lachen. Daarna wilde 
ik aangeven hoeveel 
spieren nodig zijn om te 
lachen en dan proberen 
uit te leggen wat een lach 
allemaal kon betekenen 
en hoe raadselachtig 
lachen soms is. 
Ik maakte de volgende 
indeling van hoofdstuk i : 
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1 De lach ontrafeld of de 
lach uitgelegd 
1.1 Definitievan lachen 
1.2 Het spiergebruik bij 

lachen 
1.3 De oorzaken van 

lachen 
Direct erachter aan had 
ik ineens de indeling 
van de hoofdstukken 2 
en 3 klaar. Het moest 
maar een eenvoudige 
verzameling worden van 
1 kadertje, dus 12 of 15 
albumbladen. 
2 Soorten lach 

2.1 De gelukkige lach 
2.2 De trotse lach 
2.3 De geruststellende 

lach 
3 Lachen is gezond 

3.1 Lachen goed voor 
het hart 

3.2 De lach als pijnstil
ler 

Als de verzameling 
groter zou worden, kon 
ik gemakkelijk hoofdstuk 
2 uitbreiden en er zijn 
ongetwijfeld meer kanten 
aan het lachen, waardoor 
er vanzelf meer hoofd
stukken komen. Ik bezat 
nu aardig wat materiaal 
en ik had een plan. Nu 
moest ik nog een ver
haaltje hebben over mijn 
thema. Daar zal ik je de 
volgende keer meer over 
vertellen. 

Daan Koelewijn 
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oonfe loMtst utuv 

lemiUtd dat hü ee*v 
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EeKfUateUstUcke^ airoet van, Jeffrey Cmeneveld 

WIST JE DAT... 
...de eerste marathon
loper een Griek was? 
In het jaar 490 vóór 
Christus vond de Slag bij 
Marathon plaats. Daarbij 
behaalden de Grieken 
een overwinning op de 
Perzen. 
De Griekse ijlbode 
Philippides snelde in 
één ruk van Marathon 
naar Athene over een 
afstand van 42 kilometer 
om het goede nieuws te 
brengen. Na de woorden 
"We hebben gewonnen!" 

^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ 

stierf Philippides door 
uitputting. Maar hij had 
wel als eerste de "mara

thon" gelopen! 

JUNIOR PLAZA OP POSTEX 2007 
Door het grote succes in de voorgaande jaren hebben 
we op Postex een ruime jeugdboek. Een hoek waar 
enkel de jeugd zich mag uitleven. Bekwame verzame
laars staan klaar om de jeugd met raad en daad bij te 
staan. 
Een grimeuse zorgt ervoor dat je aan alle activiteiten 
kan deelnemen met een vrolijk opgefrist gezicht. 
Een clown zorgt voor de geestige noot in en rond de 

jeugdboek. Wie iets zoekt 
voor zijn verzameling kan 
terecht in de vele dubbel
tjesboeken, in de ruilhoek, 
poststukken aanschaffen te
gen betaalbare prijzen ofwel 
verder zoeken in de postze
gelberg op Junior Plaza. 
In de computerhoek zijn er 
ook verschillende mogelijk
heden om tot nieuwe ideeën 
te komen. 
Wie graag zoekt kan de 

speurtocht oplossen bij de jeugdtentoonstelling. Wie 
nog meer prijzen wil winnen kan ook nog zijn kans 
wagen m de grabbelton en/of meedoen aan de kleur
wedstrijd. Voldoende prijzen liggen voor jullie klaar. 
Zo zie je, op Postex 2007,1920en 21 oktober, is het 
voor jullie, jeugdige verzamelaars, een feest om niet 
te missen. Er is genoeg te doen op JUNIOR PLAZA. 
Alle medewerkers van Junior Plaza wensen jullie fan
tastische dagen toe op POSTEX 2007! 

Joke Seegers (medeorganisator Postex) 

« 

DIT IS PAS EEN LEUKE WEBLOG! 

Bas de Coninck (14) kan het weten. 

Hij maakte al eerder een website, 

maar dat was niet zo succesvol. 

Nu zit hij bij het weblog van de 

Stamp Kids internet club. "Toon ^ 
. j i 

Oomens is daar de jeugdleid 

vertelt Bas, "en hij helpt mij 

een goede weblog te maken." 

Contacten 
Je bent de eerste die er 
mee begonnen is. "Ja, 
het leek mij wel wat, 
want ik wil toch graag 
contact met andere 
filatelisten hebben en 
media zoals internet 
zijn daar zeer geschikt 
voor." 
Wat wil je precies met 
je weblog doen? "Ik wil 
proberen met ande
ren contact te leggen 
door wat ik laat zien 
op mijn site. Ik wil er 
ook allerlei weetjes en 
andere informatie zoals 
beurzen, evenementen, 
etc. opzetten," vertelt 
Bas enthousiast. 

Ruime belangstelling 
Bas verzamelt onder 
het onderwerp "Geo
logie" postzegels van 
fossielen, mineralen en 
edelstenen. Maar daar
mee zijn we er nog niet, 
want zijn belangstelling 
gaat ook uit naar zegels 
over muziek en zegels 
over de oudheid. 
"Ik heb voor de eerste 
keer meegedaan aan 
de tentoonstelling op 
de Dag van de Jeugd
filatelie 2007 met een 

collectie over 
de Romeinen 
vertelt hij en passant. 
Had je daarvan al genoeg 
zegels? "Ja, ik heb wel al 
redelijk wat postzegels 
bij elkaar verzameld. 
Mijn thema's zijn wel 
zeer zeldzaam en daar
om is het moeilijk om er 
veel postwaardestukken 
en andere filatelistische 
elementen over te vin
den. Gelukkig heb ik op 
de Dag van de Jeugdfla
telie heel veel gevonden. 
Ik ben hier in Sittard ook 
lid van postzegelclub 'Ut 
Stempelke' en iedereen 
(vooral jeugdleider Ad 
Janssen) houdt meestal 
voor elkaar postzegels 
apart als ze weten dat 
een jeugdlid dat onder
werp zoekt. 
Bovendien kan ik binnen
kort misschien meedoen 
aan de rondzending. 
Je krijgt dan een partij 
filatelistisch materiaal 
toegestuurd. Je haalt 
eruit wat je graag wilt 
kopen en je brengt de 
doos naar de volgende 
filatelist. Ik moet eerst 
nog toestemming krijgen 
en vooral het doorgeven 
kan denk ik problemen 
opleveren in verband met 

^ « 0 I t 

het vervoer. Toe 
daar ook een hc 
halen." 

Clubvoorraad 
Wat doe je nog meer 
om aan je zegels tr 
komen? Bas somt 
op: "Eerst probeer 
ik te ruilen, dan zoek 
ik op internet (www. 
freestampcatalogue. 
com) welke zegels er 
nog meer te vinden 
zijn over dat onder
werp en dan vraag ik 
het onze jeugdleider. 
Meestal hebben ze ze 
wel op voorraad op de 
club. De club heeft zijn 
eigen dozen met post
zegelalbums van bijna 
alle landen. Ze worden 
regelmatig bijgevuld 
met materiaal dat we 
van de volwassenen
dub ontvangen. 

Enthousiast 
Laatste vraag: wat zijn 
jouw ervaringen met 
de Stamp Kids Club? 
"Ik ben er enthousiast 
over. Iedereen heeft 
hetzelfde doel en 
dezelfde interesse. 
Bovendien leer je iets 
van anderen, en je kunt 
je kennis met anderen 
delen." 

Wil JIJ meer weten over 
het weblog van Bas 
de Coninck?!! Kijk op 
filatie.punt.nl en laat 
een bericht achter door 
op één van de laatste 
10 reacties te klikken. 

(WtNB) 

Meer dan lOi 
Word ook lid van d 

de StampKids'"' 

jes gingen je voor! 
dub van JFN op internet: 
ïr www.stampkids.org 

http://filatie.punt.nl
http://www.stampkids.org
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elfduizend vierkante ki
lometer. Dit eeuwfeest is 
natuurlijk ook een boekje 
waard. Het Icwam uit op 
20 juli en bevat eveneens 
tien zegels van 52 c. 

De befaamde hrug in Sydneij. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Nummer 42: Sydney 
Harbour Bridge 
Er moet nog één boekje 
toegevoegd worden aan 
het grote aantal gedu
rende het eerste halfjaar 
in Australië verschenen 
boekjes. Op 15 juni werd 
de Sydney Harbour Bridge 
vanwege haar 75ste ver
jaardag met een presti-
geboelqe gefêteerd. Het 
boekje is gelardeerd met 
veel nostalgische beelden 
van het in 1932 mede als 
werkverschaffingsproject 
tot stand gekomen bouw
werk. Het boekje bevat 
ook postzegels: zeven
maal $ 1.95. De verkoop
prijs ligt enkele dollars 
hoger: $ 15.75. 

Markten tn Australië 
Uit de verscheidenheid 
aan warenmarkten koos 
de Australische post vijf 
befaamde voorbeelden. 
Zoals de Queen Victoria 
Market in Melbourne en 
de Sydney Fish Market. Elke 
markt heeft z'n eigen 
postzegelboekje met tien
maal 50 c. Uitgiftedatum 
was 24 juli. 

Bosnië & Hercegowina 
(Kr) 
Mana m Medugorje 
Net als vorig jaar gaf de 
post van Bosnië & Herce
gowina een boekje uit met 
een velletje postzegels 
gewijd aan Maria in het 
bedevaartsoord Me-
dugorje. Het velletje bevat 
vijfmaal twee zegels van 
i.oo km. De kaft bestaat 
uit twee prentbriefkaarten 
met afbeeldingen uit de 
bedevaartplaats. Uitgifte
datum was I juni. 

Canada 
Made in Canada 
Tot i960 waren er in Ca

nada vrijwel alleen gram
mofoonplaten te koop 
van buitenlandse zangers. 
Daarna veranderde dat 
danig: Canadese mu
sici maakten het in het 
buitenland. Op 29 juni 
verschenen er vier boekjes 
met acht zegels van 52 c. 
Vier grootheden uit de 
muziekwereld worden 
er geëerd: Joni Mitchell, 
Paul Anka, Anne Murray 
en Gordon Lightfoot. Op 
de kaft van de boekjes is 
steeds één van de vier af
gebeeld, terwijl de zelfde 
inhoud steeds een andere 
volgorde heeft. 

Canadees muziekboekje, rond als 
ten grammofoonplaat. 

Paul Anka-uersic. 

Nationaal Park: Terra Nova 
Op 12 april 1957 werd 
Terra Nova - Nieuw Land 
- het eerste nationaal 
park van Newfoundland 
geopend. Om de vijftigste 
verjaardag van dit park 
te vieren, kwam Canada 
op 6 juli met een boekje 
met tien zegels van 52 
cent. De afbeelding op 
de zegel is een foto van 
de zonsopkomst bij de 
Alexander Bay. 

Jasper National Park 
Al wat langer bestaat het 
Jasper National Park in 
het westen. Het in 1907 
geopende park is het 
grootste van de Cana
dese Rockics-parken: bijna 

Voorzijde van het Canodese boekje 
Jasper National Park 

Honderd jaar paduinderij 
De 2iste World Scout 
Jamboree, die in juli werd 
gehouden, is een van de 
evenementen die plaats
vinden ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van de 
Scouting-beweging. Dit 
leidde ook in Canada tot 
een postzegelboekje. Het 
verscheen op 25 juli en 
bevat acht zegels van 52 c. 

Niet alleen m Europa: ook 
Canada kwam met een paduiti-

derij-boekje. 

China 
Ronfl Kon̂  
Een bekend verhaal over 
de Chinese dichter en 
bestuurder Rong Kong 
(afstammeling van 
Confticius) vertelt dat hij 
op vierjarige leeftijd de 

grootste peren schonk 
aan anderen en zelfde 
kleinste nam. Chinese 
opvoeders gebruiken dit 
verhaal nog graag om de 
jeugd wat hoffelijkheid en 
onbaatzuchtigheid bij te 
brengen. Het is dan ook 
niet vreemd dat de post 
op I juni een boekje uitgaf 
met acht postzegels (vier
maal twee) van 120 yuan 
met dit verhaal als motief 

De beide ugels van de Faeröer. 

zonder armen, wellicht 
deel van een kruisbeeld) 
en het andere een mooi 
gerestaureerde Madonna 

Een toonbeeld uan altruïsme 

Het is het eerste Chinese 
boekje met zelfklevende 
zegels. 

Denemarken 
Natuur 
'De natuur in Denemar
ken' is het thema van een 
reeks postzegels die de 
Deense post de komende 
jaren zal uitgeven. Flora 
en fauna van het hele land 
krijgen de aandacht. Ge
start werd op 22 augus-

De parelmoerulmdcr is te zien op 
de zegels m een Deens boekje. 

tus met de beschermde 
stuifduinen Rdbjerg Mile 
nabij Skagen. Twee van 
de zegels zijn ook in een 
boekje met tien stuks 
verkrijgbaar. 
Op de zegel van 4.75 kr. 
staat de parelmoervlinder 
afgebeeld. Hij is alleen 
nog maar te vinden in Jut
land; uit de restvan Dene
marken is hij verdwenen. 
De zegel van 6.00 kr. laat 
een kruipende zandloop-
kever zien. 

Faeröer 
Maria & Christus 
Twee houten beelden 
uit het oude kerkje van 
Kirkjub0ur - een dorpje 
op Streymoy, het grootste 
eiland van de Faeröer 
- zijn te zien op twee op 
I oktober te verschijnen 
postzegels. Het ene is 
ook een Christusfiguur 
(zwaar beschadigd, 

met het kind Jezus op 
haar knie. 
Beide zegels, van 5.50 en 
7.50 kr., zijn per vier ook 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar. 

Groot-Brittannië 
Britse legeruniformen 
Op 20 september ver
schijnt er in Groot-Brit
tannië een serie postze
gels met afbeeldingen van 
legeruniformen. De serie 
bestaat uit twee strippen 
van drie zegels: driemaal 
iste klas en driemaal 
78 p. Op de zes zegels 
staan soldaten in actie 
door de jaren heen: vanaf 
de cavalerist (1661) in de 
Earl of Oxford's Horse Guards 
tot de NCO (1999) van 
de Royal Military Police. 
In 2008 en 2009 zullen 
de uniformen van de 
luchtmacht en de marine 
volgen. 
Er verschijnt ook een door 
Enschedé vervaardigd 
prestigeboekje. Het bevat 
vier zegelvelletjes: 
driemaal uniformen iste 
klas; 
driemaal uniformen 78p; 
viermaal iste klas coun-
tryzegels; 
tweemaal iste klas, 
viermaal 46 p., tweemaal 
54 p. Machin. 

Britse soldaat uit 1661 in octie. 



Alles bijeen komt het Brit
se boekje uit op £ 8.24. 

Israël 
Bos^eelster 
Van het Israelische boekje 
met twintig permanente 
zegels zonder waarde
aanduiding, voor het 
eerst verschenen in 2005, 
kwam in mei de vijfde 
oplage uit. Afgebeeld op 
de zegels is de gele bloem 
van de gagea, de bosgeel-
ster. De verschillen met 
de eerdere oplagen zijn 
duidelijk: de kleuren zijn 
nu helder, de verticale 
fosforstrepen lopen door 
en de cijfers bij de barco
de meten 2.5 millimeter. 

Kazakhstan 
Europa 
Het door Kazakhstan uit
gegeven velletje met acht 
Europazegels (viermaal 
25 t. en viermaal 65 t.) en 
twee vignetten is ook in 
een boekje verkrijgbaar. 
Op de zegels staan door 
kinderen getekende 
impressies van de pad
vinderij. 

Macao 
Sen^ Yu 
Het tot China behorende 
Macao heeft - net als 
Hongkong - toch nog 
eigen postzegels. Op de 
zegels staat de landsnaam 
Macau-Chma. Op i juni 
verscheen er een boel<je 
met tweemaal vier zegels 
waarop uitdrukkingen en 
zegswijzen van Seng Yu in 
beeld zijn gebracht. 
Het zijn zelfklevende ze
gels van 1.50 en 3.50 ptcs. 
De oplage is 30.000 
boekjes. 
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Het nieuwe boekje uan Macao. 

Noorwegen 
Lokale boekjes 
Sinds iggi verschijnen 
er in Noorwegen lokale 
boekjes: 86 in totaal in
middels. De eerste waren 
een initiatief van een 
rederij, maar vervolgens 
ging het meestal om pro
ducten van postzegelver
enigingen in samenwer
king met het plaatselijke 
postkantoor. De Noorse 
post heeft er geen moeite 

Ee'n uan de Noorse lokale boekjes. Sijriand 2007. 

mee dat haar logo op zo'n 
boekje voorkomt, hetgeen 
voor menig verzamelaar 
een reden is ze niet links 
te laten liggen. 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling S0rland oj 
verschenen er op 8 juni 
- in een oplage van 700 
stuks - drie boekjes. Twee 
ervan bevatten persoon
lijke zegels Sörland 07 en 
het derde een stripje van 
vijfverjaardagszegels (70 
jaar) van koning Harald. 

,j^ms-: 

vis. Zo genoemd vanwege 
zijn spitse snuit waarmee 
hij prooi uit koraalsple
ten haalt. Van dit boekje 
verscheen kortgeleden de 
achtste herdruk. 
De herdrukken hebben 
gewoonlijk verschillen in 
kaftbedrukking. Op de 
marge in het boekje staat 
nu de aanduiding 8RP. 

Flora tn fauna 
De opvolger van het 
vissenboekje heeft zich 
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In het Vard0-boekjc beumden zich uijf postzecjels uan 5 00 kr Vard̂ i 
2oojaor(mtig89i). 

Deze maand volgt een 
boekje Vard0 2007 ter ge
legenheid van de 700ste 
verjaardag van de vesting 
Vard0hus en de kerk. Er 
is dan ook een tentoon
stelling. Op het boekje 
wordt er de aandacht op 
gevestigd dat het 's we
relds meest noordelijke 
postzegeltentoonstelling 
betreft. Dat kan kloppen, 
want de stad Vard0 ligt in 
het uiterste noordoosten 
van Noorwegen, bij de 
grens met Rusland. 
De verkoopprijs van 
dit soort boekjes ligt 
gewoonlijk fors boven 
de nominale waarde van 
de zegels. Een volledig 
overzicht van alle lokale 
boekjes tot november 
2006 is te vinden in Det 
lille bibliotek (bind 3) van de 
Noorse Filatehstenbond. 

Singapore 
Pmcetvis 
In 2001 gaf Singapore 
voor het eerst een boekje 
uit met tien zelfldevende 
zegels ist local met de af
beelding van een pincet-

al aangediend. Op 6 
juni kwam een nieuwe 
permanente serie 'Flora 
en Fauna' uit. Tegelijk 

Het nieuuie Fora en Faunabockje 
uan Singapore 

ook een boelqe met tien 
ist local-zegels (nu 25 c.) 
met een afbeelding van 
bloemen van de Plumeri-
aboom. Boeddhisten zien 
deze boom als symbool 
van de onsterfelijkheid. 

Slowakije 
Tiüce boekjes 
Dit jaar verschenen er in 
Slowakije twee boekjes: 
op 15 maart met paas-
zegels en op 30 mei met 
zegels voor het kind. 
Beide bevatten tien zegels 
van 10 kr. 

Tsjechië 
Jeufldzegel 
De Tsjechische post greep 
dit jaar de honderdste 
geboortedag van de 
stripschrijver laroslav 
Foglar aan voor de invul
ling van de jeugdzegel. 
Deze is alleen in boekjes 
verkrijgbaar. Ze bevatten 
acht zegels van 7.50 kr 
plus vier vignetten met 
het portret van de schrij
ver. Uitgiftedatum was 
30 mei. 

Historische haarden 
Haarden uit de gotiek en 
renaissance - compleet 
met schoorsteenmantel 
en tegelwerk - staan 
centraal op de zegels in 
op 20 juni verschenen 
postzegelboekjes. De 
twee boekjes hebben een 
oplage van 11.000 stuks 

Haard uit de renaissance ook op 
de kojt uan het Tsjechische boekje 

en bevatten vijf zegels van 
7.50 en vijf van 12 kr. 

Turkije 
Sportclub Fenerbahfe 100 jaar 
Het was alweer veertig 
jaar geleden dat Turkije 
voor het laatst een post
zegelboekje uitgaf Het 
eeuwfeest van sportclub 
Fenerbahge - gevestigd 
in het Aziatische deel van 
Istanbul - werd aangegre
pen om met een boekje te 
komen. Het bevat een vel
letje van vier zegels (60, 

70, 80 en go L.). Uitgifte
datum was 3 mei. 
De club is bekend van 
het voetbalteam (de 'gele 
kanaries', dit jaar voor de 
zoveelste keer landskam
pioen), maar doet ook 
aan basketbal, volleybal, 
roeien, zwemmen, enz. 

Verenigde Staten 
Bloemen 
Miljoenen Amerikanen 
frankeren momenteel 
hun post met bloemen, 
want op 10 augustus ver
scheen in een gigantische 
oplage een permanente 
serie van tien zegels van 
41 cent met foto's van veel 
voorkomende bloemen. 
Het zijn exemplaren die 
niet alleen bloeien in 
tuinen, maar die ook te 
vinden zijn in vijvers en 
aan bomen. De zegels zijn 
uitsluitend verkrijgbaar in 
rolletjes van honderd en 
in vouwboekjes. Ze bevat
ten twintig zegels en zijn 
dubbelzijdig zelfklevend. 

Louis Comfort Trfany 
In de serie 'Amerikaanse 
kunstschatten' verscheen 
op g augustus een postze
gel van 41 c. (glas-in-lood 
kunstwerk van Louis 
Comfort Tiffany, getiteld 
Magnolia's en irissen). Het 
kunstwerk was eigenlijk 
bedoeld voor een mau
soleum op een kerkhof 
in Brooklyn. Sinds ig8i 
hangt het m het Metropoli
tan Museum oJArt. 

De ZEflel IS uerknjflbaar m boekjes 
uan tunntig zeljkleucnde zegels 

Voorzijde van het eerste Turkse boekje sinds 49 jaor. 
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ZEVEN NIEUWE 
WERELDWONDEREN 

Philon van Byzantium 
beschreef in de derde 
eeuw voor Christus de 
zeven meest indrukwek
kende bouwwerken van 
de toen bekende wereld. 
Deze staan bekend als de 
zeven klassieke wereld
wonderen. De maximafi-
lie heeft aan de piramide 

van Gizeh het enige nog 
bestaande wereldwonder; 
de andere zes zijn ver
loren gegaan. De eerste 
ansichtkaarten uit Egypte, 
zoals [i], beplakt met 
de eerste frankeerserie 
van Egypte, vormden de 
eerste maximumkaarten. 
Op postzegels zijn de 
klassieke wereldwonde
ren wel vaker verschenen, 
zoals in Griekenland de 

Kolossus van Rhodos [2], 
die bij de ingang van de 
haven stond. 
Op oylojToj zijn na een 
internationale verkiezing 
zeven nieuwe wereldwon
deren gekozen, uit een 
lijst van 21 die weer een 
keuze was uit 77 kandi
daat-wereldwonderen uit 
alle delen van de wereld. 
Van de uiteindelijk geko
zen wonderen bevinden 

er drie zich in Zuid-
Amerika, drie in Azië en 
slechts één in Europa (het 
Colosseum in Rome) [3]. 
Inderdaad een wonder 
van Romeinse techniek 
uit de eerste eeuw n. Chr, 
dat de tand des tijds 
redelijk heeft doorstaan. 
Afrika komt er bekaaid 
van af; de enige kandidaat 
in de eindronde was de 
stad Timboektoe [4], 

maar die haalde het niet. 
Wel behield Afrika zijn 
piramide. 
Verrassend was de 
verkiezing van het beeld 
van Christus de Verlosser 
[5]. Dit 38 meter hoge 
beeld stamt uit de jaren 
dertig van de vorige eeuw 
en werd de icoon van Rio 
de Janeiro dankzij zijn 
plaats op de 710 meter 
hoge rotspiek boven Rio, 
de Cordocavo. Het idee 
van het beeld ontstond 
al omstreeks 1850, maar 
hetwerdpasinig3i 
gerealiseerd door de Bra
ziliaanse ingenieur Heitor 
da Silva, naar het ontwerp 
van de Franse beeldhou
wer Paul Landowsky. Het 
beeld is van gewapend 
beton en met witte steen 
bedekt. Het is per trein 
bereikbaar; vanaf de top 
van de rots heeft men het 
uitzicht van Rio [6]. 
De Taj Mahal [7] is de 
icoon van India. Het is het 
wit marmeren grafmonu
ment dat de Mogol-keizer 
Sjah Jahan in de zeven
tiende eeuw oprichtte 
ter ere van zijn overleden 
vrouw Mumtaz Mahal en 
daarom staat het bekend 
als het monument van de 
eeuwige liefde. 
De Grote Muur van China 
[8] is vooral lang. We 
moeten eigenlijk spreken 
van een combinatie 
van Grote Muren van 
voormalige (stad)staten. 
Onder keizer Qin, bekend 
van het terracotta leger, 
werden ze omstreeks 200 
V. Chr. tot één defensief 
systeem aan elkaar ge
smeed, waarna de muur 
verder uitgebouwd werd, 
tot zelfs in de zeventiende 
eeuw, ten tijde van de 
Ming-keizers. Op postze
gels is de muur uiteraard 
vaak afgebeeld, vanaf 
1995 zelfs in een mooie 
en lange frankeerserie die 
in een aantal afleveringen 
bekende gezichten van de 
muur laat zien. Kaart [9] 
toont het oostelijke 'start
punt' van de muur bij Lao 
Longtou aan de zeekant. 
Afbeelding [10] toont de 
hoogste waarde van deze 
serie, met het fort Jiayu-
guan in de gelijknamige 
pas. Dit is het westelijkste 
puntje van de Grote muur 
en het eindpunt van de 
beschaving, met de best 
bewaarde oude mihtaire 
structuur. 



Persoonlijk contact staat bij PPC voorop, 
ledere maand versturen wij vele emails 
met onze nieuwsbrief. Hierin houden we 
onze klanten op de hoogte van de nieuwste 
aanbiedingen en speciale acties etc. 
Vraag de nieuwsbrief aan! 
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Bekijk onze kavels^o^liet internet: 
; I WWi WW < arti 

"HET NIEUWE 
POSTZEGELSEIZOEN BEGINT 
WEER. KOM LANGS!" 

DE NIEUWE WEBSITE: 
MET UITZONDERING VAN 
DE DOZEN ZIJN ALLE PARTIJEN 
VOLLEDIG GEFOTOGRAFEERD. 
U KUNT 24 UUR PER DAG 
KIJKEN EN BESTELLEN. 

Wij willen graag postzegels kopen! 
Heeft u besloten om uw verzameling of 
doubletten te verkopen, dan nodigen wij u 
uit om contact met ons op te nemen. 

Waarom zou u aan ons verkopen? 
Omdat wij alles kunnen gebruiken! 
Er gaat bijna geen dag voorbij dat we 
geen kleine of grote partijen inkopen. 
Als u onze verkooplijst bekijkt dan weet 
u dat wij alles verkopen en niet alleen 
het bekende werk zoals Nederland en 
Duitsland. Kortom: de hele 
wereld. 

Wij kopen kleine, maar ook grotere 
partijen van duizenden euro's. 
Als u een verzameling te verkopen 
heeft, kunt u een afspraak maken met 
een van onze ervaren inkopers. 
Voor belangrijke objecten komen wij 
graag bij u langs. Onze inkopers hebben 
allemaal tientallen jaren ervaring in de 
postzegelwereld. 
Dat is een garantie voor u dat wij alle 
postzegels taxeren op hun juiste 
marktwaarde. 

Tel: +31 (0)70 3625263 

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 9:00 -17:00 uur 

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

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

[P j O i S i T j Z I E i G j E i L 
[plAlR]TT'iTjTiËTN'r' 
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Adres: Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl Een Wereld in 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl
mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl
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POSTBUS 176 
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KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 
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VEILING 1SO 
14/15 september 2007 
Kijkdagen vanaf maandag 10 september 
in ons ruime kantoor. 

Een bijzondere veiling met o.a. heel mooi klassiek 
Nederland op type en tanding en Nederlands Indië 
w.o. de dure (kopstaande) opdrukken etc. 

Vraag de gratis katalogus 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
y\/.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur 

mailto:info@leopardi.nl


POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 
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VEILINO iao 
14/15 september 2007 + 
Hele mooie "Rechtstreekse Verkoop" 
zonder extra kosten van vele mooie kollekties 
en partijen. 

Vraag de gratis verkoopli jst 
Extra kijk- en Verkoopdag in Leiden, 
in de Amsterdamzaal van Hotel Holiday Inn, 
op zaterdag 8 september 2007 
van 11.00 tot 16.00 uur. 

Tevens gratis taxatie van uw kollektie 
of nalatenschap. 
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Onder 2 In 1995 was 
Luxemburg ook al Culturele 
Hoojtistod Dan Europa In 

dat jaor ku;am de Vesting van 
Luxemburg op de lijst van uiereld 
cultureel cr^oed van de Unesco 

LUXEMBOURG Contient 8 timbres-poste autocollonts "A' 
I (oPPrancblssement de lettres normolisees jusqu h 20 

h i interieur du Luxembourg) 
carnet de 8 timbres-poste autocollonts ' T 

1 Postzegelbockjc uitgcgcucn om Luxemburg en de regio te promoten als Culturele 
Hoofdstad van Europa Het blauwe hert is het ojicielc symbool uan deze Hoofdstad 

COüfl Ot&€« 
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3 Luxemburg is als vakantieland bij 
Nederlanders al sindsjoar en dag populair 

C ^ g ; # N A I R E OU TRAITE DE LONDRbS 

4 Wiehetgelukheeft Luxemburg uanuit de lucht te 
benaderen kan genieten van een schitterende blik op de stad 

5 De geschiedenis van Luxemburg gaat terug 
naar de tiende eeuw 

J „ LUXEMBOURG 1867 
><jiiii<MMiil>iiitil#iiii#iil^^ 

6 , 7 , 8 en 9 Het Verdrag van Londen (1867) maakte van Luxemburg een onajhankelijke 
en neutrale staat Willem III had het groothertogdom aan Frankrijk unllen verkopen, tegen 
de zm van zijn broer Hendrik Pruisen was ookfel tegen de verkoop Na 1867 werden grote 

delen van de vesting, zoals die op de plattegrond rechts nog te zien zijn, gesloopt 

LUXEMBURG, CULTURELE 
HOOFDSTAD VAN EUROPA 

Populaire vakantiebestemming tieeft veel te bieden 
DOOR JEFFREY G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

56t 
Jaarlijks brengen tienduizenden 
Nederlanders hun vakantie door 
in Luxemburg, waarbij ze vaak 
ook de hoofdstad Luxemburg [1, 
2] aandoen Dankzij de gunstige 
ligging - Luxemburg ligt op slechts 
een paar uur rijden van Utrecht 

Dit jaar is Luxemburg, de hoofdstad von het groothertog- -de vriendelijke bevolking en 
, de mooie natuur blijft het een 

dom Luxemburg, voor de tweede maal in zijn geschiedenis populaire bestemming [3] wiem 
1,1 .1 de zomer door de straten van de 

Culturele Hoofdstad van Europa. Jeffrey Groeneveld leidt hoofdstad wandelt, zal geregeld 
Nederlands horen spreken 

ons longs enige hoogtepunten van de stad. Bhjkbaar voelen we ons er thuis 



Rechts 10 en 11 Door de 
onderstad uan Luxemburg 

slingeren de riuieren de Aizette en 
Pftrusse, uiaardoor de stad een 
schildcrochtig aanzicht krijgt 

Links 12 De karakteristieke 
Adolphebrug is gcbouuid tussen 
1900 en 1905 en was met zijn 
lengte uan 85 meter jarenlang de 
langste stenen boogbrug 

PONTeRAMOBrOUCHESSE CHARLOTTE 

Rechts 13 De Groothertogin 
Charlottebrug ujordt in de 
uolksmond de Rode Brug 

genoemd 

LUX EM B O U R G ; V€ P0H1 AOOlPt« 

HEMICYCU_EUROPEEN > 

14 Luxemburg uierd de zetel uan 
een aantal Europese administratieue 

instellingen, zoals het HoJuan de Europese 
Gemeenschappen en de Rekenkamer Er 

werden moderne gebouwen uoor neergezet 
in de wijk Kirchbcrg 

De stad Luxemburg bestaat uit 
een hoger en een lager gelegen 
gedeelte [4] Het stadshart bevindt 
zich op een zandstenen rots en 
wordt ook wel het Gibraltar van 
het Noorden genoemd Wie 
Luxemburg bezoekt herkent 
onmiddellijk dat het ooit een 
vestingstad was het resultaat 
van de vele bezettingen die 
Luxemburg in de loop der eeuwen 
heeft moeten doorstaan Fransen, 
Duitsers en Spanjaarden hebben 
allemaal bijgedragen aan de 
versterking van 'hun' Luxemburg 
De stad is ontstaan uit het 
eerste kasteel dat hier ooit werd 
gebouwd [5] Later volgden 
bastions en een vernuftig netwerk 
van ondergrondse gangen, 
die de bevolking bescherming 
moesten bieden Pas toen in 
1867 bi) het Verdrag van Londen 
de neutrahteit van het land werd 

'LUXEMBOURG 
■ %i^^##is««#i#.%iWt#i#><MI#ti>ii!i|>illii^ 

GRANDDUC JEAN DE LUXEMBOURG 

Ul̂ MBfiliRC ^rl2^ uu^wJßmKü 

60e ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 

vastgelegd, waande de stad zich 
veilig genoeg om grote delen van 
de vesting te ontmantelen Er bleef 
echter genoeg over, waaronder 
middeleeuwse bebouwing De 
overblijfselen van de oude vesting 
staan inmiddels op de lijst van 

wereld cultureel erfgoed van de 
Unesco [69] 

MODERNE KUNST 
Naast de stad op de rotsen is er 
ook de zogeheten onderstad, die 
in een kloof ligt [10,11] Er is een 

Bouen 15 ,16 Groothertog Jean 
verschijnt met zo heel ueel meer in het 
openbaar Voor de opening van "zijn' 
museum maairte hij een uitzondering 
De collectie euenaart die uan het Centre 

Pompidou in Parijs 

park en ook de pittoreske oude 
dorpjes, die nu deel uit maken 
van de grote stad, zijn er nog 
De hoger gelegen delen zijn met 
elkaar verbonden door bruggen 
de Adolphebrug met zijn grote 
bogen [12], de Viaduct Passerelle 
en de rode Croothertogin
Charlottebrug[i3] Wie over de 
laatste brug rijdt komt op de 
Kirchberg, waar de instellingen 
van de Europese Unie [14] zijn 
gehuisvest en waar ook het 
Groothertog Jean Museum voor 
Moderne Kunst (Mudam) van de 
befaamde architect Pei te vinden 
IS Pei IS onder meer bekend van 
de glazen ingangspiramide van 
het Louvre m Panjs Het m 2006 
door de hoogbejaarde groothertog 
geopende museum is een walhalla 
voor de kunstliefhebber zowel 
architectonisch als wat de collectie 
betreft [15,16] 

569 



Rechts: i8 . Willem II had 
het beste uoor met het 

groothertogdom, maar leefde 
met lang genoeg om er een 

economisch succes van te maken. 

LUXFMBOIJKC, 

Links: ig. Stadhouder 
Hendrik merd door de 
bevolking op handen 
gedragen en verdedigde 
Luxemburg toen het erop 
aan kuiam. 

Rechts: 20. Willem III was 
jaloers op de populariteit 
van zijn broer en bezocht 

het groothertogdom slechts 
een enkele keer. 

17 Het ruiterstandbeeld van groothertog Willem II, hier a_^ebeeld op een blokje, eert de man die 
Luxemburg naar de moderne tijd leidde. Andere afgebeelde stadsgezichten zijn hetgroothertogelijk 

paleis, de kathedraal, de Adolhpebrug en de Citadel van de Heilige Geest. 

Lmks: 21. Het 
groothertogelijk 
paleis IS het 
ujerkpaleis van de 
huidige groothertog 
Henri en diens vrouuj 
Maria-The'rèse. 

Links en hierboven: 
22 en 23. Tujce 

'en van het 
barokke altaar van 

St Michaelskcrk. 

Onder: 24. Leeuw die de crypte 
beujaakt u;aar de leden van de 
groothertogelijkefamilie hun 

laatste rustplaats vinden. 
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ORANJEBANDEN 
Ook de meer traditioneel 
mgestelden biedt de stad een 
scala aan bezienswaardigheden. 
Op de Place Guillame II staat het 
ruiterstandbeeld van groothertog 
Willem II, onze koning 
Willem II [17]. Tot 1890 waren 
de Oranjes niet alleen koningen 
van Nederland, maar ook 
groothertogen van Luxemburg. 
Nog steeds is m Luxemburg zo nu 
en dan het Wilhelmus te horen, 
dat het officiële lied is van de 
huidige groothertogelijke familie, 
de Nassaus. En zo zijn er links 
en rechts er nog meer sporen te 
vinden die verwijzen naar een 
gemeenschappelijk verleden. 
Willem II had een bijzondere band 
met Luxemburg [18]. Hij staat te 
boek als de grondlegger van het 
moderne Luxemburg, maar hi; kon 

de economische problemen van 
het land niet oplossen. Zijn zoon, 
pnns Hendrik [19], werd in 1850 
stadhouder van Luxemburg en trof 
bij zijn aantreden het land in een 
troosteloze toestand aan. Namens 
zijn broer, koning Willem lil 
[20], pakte Hendrik de zaken 
voortvarend en met tact aan en 
verdedigde de onafhankelijkheid 
van het land. Liefdevol noemden 
de Luxemburgers hem onzen 
Prenz. Als residentie koos hij het 
huidige groothertogelijk paleis, 
dat oorspronkelijk als stadhuis 
diende en in 1817 de residentie 
was geworden van de officiële 
vertegenwoordiger van de 
groothertog [21]. Toeristen worden 
in de zomermaanden rondgeleid 
in het gebouw dat m 1883 voor het 
bezoek van groothertog Willem III 
en groothertogin Emma werd 

gerestaureerd. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog raakte het ernstig 
beschadigd. Veel van het meubilair 
en de kunstcollectie werd vermeld. 

KATHEDRAAL 
In de stad staan verschillende 
kerken die moeite waard zijn. 
De gotische St Michaelskerk is 
gebouwd op fundamenten van 
de eerste kapel die graaf Siegfried 
in 987 bouwde [22, 23]. Een 
andere bezienswaardigheid is de 
Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal. 
Luxemburg is pas sinds 1870 
een bisdom. Dejezuïtenkerk uit 
de zeventiende eeuw werd toen 
tot kathedraal verheven. In de 
twintigste eeuw vond men de kerk 
echter te klem voor een kathedraal. 
Daarom werd de kerk tussen 
1935 en 1938 uitgebreid met een 
nieuw koor en een dwarsschip. 

De uitbreiding werd gerealiseerd 
zonder afbreuk te doen aan het 
oorspronkelijke gebouw. In de 
kerk bevindt zich onder andere 
het enorme beeld van Maria, dat 
elk jaar wordt meegedragen in 
een grote processie twee weken 
voor Pinksteren. Leden van de 
groothertogelijke familie vinden 
hun laatste rustplaats m de crypte 
[24]. Ook het grafmonument 
van Johan de Blinde staat in 
de kathedraal. In de glas-in-
loodramen vinden we het portret 
van deze groothertog en koning 
van Bohemen uit de veertiende 
eeuw [25, 26]. 

GESCHIEDENIS 
Wie zich verder wil verdiepen in 
de histone van het land, zal veel 
plezier beleven aan een bezoek 
aan het Nationaal Museum voor 



Links 25 en 26 Dealasinloodramen 
van de kathedraal laten histonschc 
personen zien, zoalsjan de Blinde (die 
zijn gezichtsuermogcn uerloor tijdens 
een kruistocht} en keizer Hendrik II en 
keizerin Kunigunde 

Rechts 27 Het Nationaal 
Museum uoor Geschiedenis en 

Kunst m Luxemburg 

LUXEMI 

'' r 1894 JOSEPH KÜTTI,R . 1941 

Links 28 Het 
Nationaal Museum 
uoor Geschiedenis en 
Kunst herbergt een schat 
aan archeologische 
vondsten 

Rechts 29 en }o Het 
museum biedt de bezoeker 

ook een uitgebreide 
collectie kunstujerken, 

uiaaronder ujerken uan 
de Luxemburgse schilder 

Joseph Kutter 
I I I X ie M B O l ' R G CZJ 

Hieronder en rechts 5 1 , 5 2 en 33 De 
Staatsspaarbank (Spuerkeess) is een van 

de uneinige art decogebouuien mn de 
stad Het is rijk versierd, onder andere 
met de beelden uan Mercurius en Ceres 

ffiSBBH"" SPUERKEESS fondée en I8S6 i n 

O 
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Geschiedenis en Kunst [27] De 
bezoeker gaat daar letterlijk terug 
in de tijd, want de verdiepingen 
van het museum liggen onder 
de grond De belangrijkste 
opgravingen uit het land worden 
er tentoongesteld [28], maar ook 
de schilderijen van de bij ons 
onbekende, maar in Luxemburg 
populaire schilder Joseph Kutter 
[29, 30] zijn er te zien 

FINANCIEEL CENTRUM 
Het IS duidelijk dat Luxemburg 
een welvarend land is Alles ziet er 
verzorgd en goed onderhouden 
uit Luxemburg heeft zich m de 
laatste twintig jaar ontwikkeld tot 
een financieel centrum van belang 
Er zijn zo'n 168 banken in de stad 
gevestigd Sommige daarvan 
zitten m monumentale panden Bij 
de eerder genoemde Adolphebrug 
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Links 54 Enkele 
jaren terug u)erd het 

Postmuseum (gevestigd 
tegenover het station) 

gerestaureerd 

Staat het hoofdkantoor van de 
Staatsspaarbank, dat m Art 
Noveaustijl is gebouwd [3133] 
Wie het inteneur wil bekijken, 
kan dat onder andere doen door 
een bezoek te brengen aan het 

Bankenmuseum, dat ook in het 
gebouw IS gevestigd 

POSTMUSEUM 
In de buurt van de Staatsspaar

bank staat het Postmuseum 

:j > 
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Boven 35 Tot de topstukken 
van het Postmuseum behoort deze 

prachtige postkoets 

van Luxemburg [34], dat een 
rechtgeaarde filatelist bij zijn 
bezoek aan de stad natuurlijk 
met overslaat Het is een klein 
museum dat gratis te bezoeken 
IS In de collectie bevindt 
zich een mooie verzameling 
Luxemburgse postzegels met 
ontwerpen en drukproeven De 
geschiedenis van de Luxemburgse 
PTT wordt getoond aan de 
hand van documenten en 
allerhande voorwerpen Tot de 
topstukken behoort een originele 
postkoets [35] Geregeld zijn er 
speciale exposities Zo is tot 
14 september van dit jaar een 
(postzegel)tentoonstelling gewijd 
aan de stad Luxemburg en aan de 
groothertogelijke familie 
Het zal na het voorgaande 
duidelijk zijn Luxemburg is een 
reis meer dan waard' 

5^ i IS n 
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DE PERSOONLIJKE POSTZEGEL: 
WEL OF NIET TE GEBRUIKEN? 

De laatste jaren worden 
we in Nederland, maar 
ook in andere landen 
overspoeld met alle 
mogelijke vormen van 
- zoals de postdiensten 
ze zelf noemen - per
soonlijke postzegels. 
Veel verzenders van post 
waarderen deze vorm van 
het 'persoonlijk' maken 
van hun eigen correspon
dentie naar familieleden, 
vrienden en kennissen. 
Verschillende post
diensten zagen dat het 
gebruik van postzegels 
steeds verder werd terug
gedrongen door het 'fran
keren' met de gedrukte 
aanduiding Port Betaald en 
door andere vormen van 
postverzending en niet te 
vergeten de elektronische 

post. Daarom werden 
postzegels steeds vaker 
een gimmick, een vorm van 
aandachtstrekker voor de 
ontvanger, waardoor de 
post beter opviel. 

De persoonlijke postzegel 
zoals bijvoorbeeld Canada 
die uitgaf was in eerste in
stantie ook zo'n gimmick, 
maar werd al snel door 
andere postdiensten over
genomen als een medium 
dat het grote publiek 
aansprak. Het concept 
van de persoonlijke 
postzegel is eenvoudig: 
maak naast de 'officiële' 
postzegel een vignet dat 
kan worden bedrukt maar 
van de postzegel kan 
worden losgescheurd of 
maak een omlijsting met 

daarin de naam van het 
uitgevende land en de 
frankeerwaarde. 

Wat kan de verzamelaar 
doen om niet om te 
komen in alle mogelijke 
vormen en soorten, in 
verband met zijn eigen 
verzameling? Daarbij 
moet eerst worden 
gezegd, dat iedereen kan 
verzamelen wat hij of zij 
wil of op welke wijze. 
Dat is de hobby van het 
'verzamelen'. 
Maar voor deelnemers 
aan wedstrijdtentoonstel
lingen heeft de NBFV een 
standpunt ingenomen 
van wat wel en niet geac
cepteerd wordt in een 
inzending. Daarbij is het 
noodzakelijk om eerst 
de verschillende vormen 
nader te bezien. Twee 
grote groepen kunnen 
worden onderscheiden: 
de persoonlijke postze
gel met vignet waarop 
iedereen een afbeelding 
kan laten aanbrengen via 
de officiële instanties en 
de persoonlijke postzegel 
die de mogelijkheid biedt 
om een afbeelding te 
laten aanbrengen op de 
postzegel zelf 

In het kort komt het hier 
op neer. De persoonlijke 
postzegel met of zonder 
een vignet kan in een 
tentoonstellingsinzen

ding worden opgenomen 
in de vorm zoals deze 
door de postdienst van te 
voren is aangekondigd 
in het jaarlijkse officiële 
uitgifteprogramma. Daar
bij moet die postzegel 
algemeen verkrijgbaar 
zijn of worden gesteld. 
Vele postdiensten bieden 
niet de mogelijkheid om 
persoonlijke postzegels 
'blanco' (dus zonder 
ingevulde afbeelding) aan 
te schaffen. Zij geven er 
dan de voorkeur aan om 
zelf een afbeelding in het 
vignet of op de zegel aan 
te brengen. Deze vorm 
is dan de enige vorm die 
verkrijgbaar is en daarom 
ook qua ingevulde 
afbeelding op te nemen 
in een tentoonstellingsin
zending. Het gaat dus om 
de oorspronkelijke zegel 
die door de betreffende 
postdienst 'speciaal voor 
verzamelaars' is voorzien 
van een afbeelding. Alle 
andere invullingen, ook 
al zijn ze later al dan 
niet op verzoek van of in 
overleg met derden op 
die oorspronkelijke zegel 
aangebracht, zijn niet 
bruikbaar. Deze zegels 
maken geen deel uit van 
het officiële postzegeluit-
gifteprogramma en kun
nen worden beschouwd 
als afgeleid van de oor
spronkelijke persoonlijke 
postzegel. 

WORKSHOP BEGINNENDE 
EXPOSANTEN 2 0 0 7 

De Commissie Filatelisti
sche Vorming organiseert 
op Postex 2007 in Apel
doorn weer een Workshop 
BBE (Begeleiding Begin
nende Exposanten). Deze 
cursus is bedoeld voor 
degenen die binnenkort 
(bijvoorbeeld bij een van 
de jubileumtentoonstel
lingen in 2008!) voor het 
eerst willen meedoen 
aan een ivedstrijdten-
toonstelling en ook voor 
verzamelaars die al eens 
hebben geëxposeerd, 
maar een hogere beoor
deling nastreven en hun 
kennis nog eens willen 
opfrissen. 
Tijd: zondag 21 oktober 
om 10.30 uur. via de 
omroepinstallatie in de 
Americahal hoort u waar 
de deelnemers precies 
worden verwacht. 
De workshop duurt ruim 
twee uur. Een belangrijk 

onderdeel is het prak
tijkgedeelte, waarbij aan 
de hand van aanwezige 
verzamelingen wordt 
gekeken naar de belang
rijkste aspecten die bij 
het tentoonstellen een rol 
spelen. Er wordt zowel 
aandacht besteed aan 
thematische als aan tradi
tionele en posthistorische 
verzamelingen. 
Bent u geïnteresseerd? U 
kunt niet alleen gewoon 
meedoen aan de work
shop in Apeldoorn, maar 
het rendement van uw en 
onze inspanning wordt 
veel groter als u ons van 
tevoren al vertelt waar u 
mee bezig bent. Dat kan 
door bij de aanmelding 
(maar uiterlijk 10 oktober) 
een plan/schetsje/opzetje 
van de verzameling waar 
u mee bezig bent of een 
omschrijving van het 
probleem waarmee u bij 
uw verzameling worstelt 
op te sturen. Zo kunnen 
we ons als docenten

team voorbereiden en 
beter inspelen op ieders 
individuele wensen en 
problemen. 
De workshop is gratis 
voor alle individuele leden 
van de bij de NBFV aange
sloten verenigingen. Voor 
de toegang tot Postex 2007 
is de normale entreeprijs 
van toepassing. 
De bij de workshop 
behorende brochure BBE 
is op het Bondsbureau 
te verkrijgen voor 3.50 
euro (exclusief 1.50 euro 
verzendkosten). Het 
is de bedoeling dat de 
deelnemers dit boekje 
(ruim 40 pagina's) vooraf 
bestuderen. 
Aanmelding; vóór 10 ok
tober bij het Bondsbureau 
van de NBFV, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 030-2894290. De 
opzetjes van uw verzame
ling kunt u sturen naar 
S. Bangma, Boomgaard-
dreef 5, 3243 AC Stad 
aan't Haringvliet. 

BEKRONINGEN 'ST. 
PETERSBURG 2 0 0 7 ' 

Goud: 
90 punten, Dick v.d. Wate
ren: TKe C\assic Period of Nepal 
Groot vermeil: 
88 punten, Piet Struik: Mother 
Earth... All Dynamics; 87 
punten, Dik Speksnijder: Co
lumbus Discouers the Neui World, 
the Dawning of a New Era. 
Vermeil: 
82 punten, Victor Coenen: 
Crna Gora - Montenegro 1874-
1916. 
Groot zilver: 
75 punten, René Hillesum: 
The 10 Numbered Expedition Of-
jices of Imperial St.Petersburg. 
Verzilverd brons: 
65 punten, Arie Dickers: The 
American Space Shuttle - A Ferry 
to Space. 
Vermeil Jeugd: 
80 punten, Amsterdamse 
Postzegel Jeugdclub: Duiarf 
among Giants - Liechtenstein. 
Groot zilver Jeugd: 
75 punten, Stephanie 
Kuipers: Swimming Jor Fun or 
Top Sport. 
Zilver Eenkader: 
78 punten. Jan Bakker: Are 
these Stamps Postale Stamps 
or Not.' 

http://www.nhjv.nl
mailto:uialrauen.exquis@casema.nl
mailto:cocne959@pianrt.nl
http://www.nbjv.nl
mailto:webmaster@nbfij.ora
mailto:bibliotheek@nbjv.org


ENVELOP 'DAG VAN DE POSTZEGEL 2 0 0 7 ' 
IN HET TEKEN VAN MICHIEL DE RUYTER 

Dag van de Postzegel 2007 

Op 19 oktober geeft de 
NBFV op Postex 2007 in 
Apeldoorn (ig, 20 en 21 
oktober a.s.) weer de en
velop ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel 
uit. De envelop draagt 
nummer 3g en is - net als 
in de afgelopen negen 
jaar het geval was - ook 
dit keer weer ontworpen 
door Paul Walraven uit 
Amersfoort. Ter gelegen
heid van de Dag van de 
Postzegel wordt op Postex 
2007 ook een bijzonder 
poststempel gebruikt. 
De envelop is op zaterdag 
en zondag verkrijgbaar 
in de speciale 'Dag van 
de Postzegel'-stand en 
kost blanco 75 cent. De 
envelop voorzien van een 
postzegel en een stem
pelafdruk kost 1.50 euro. 
Ook de enveloppen uit 
eerdere jaren zijn - zij het 
in beperkte mate - nog 
verkrijgbaar. 
Wie niet in de gelegen
heid is de envelop tijdens 

Postex 2007 aan te schaf
fen, kan nog terecht op 
de speciale Dag van de 
Postzegel in Amsterdam 
(10 en II november in het 
HuygenscoUege). Verder 
kan op onderstaande 
adressen de speciale enve
lop worden besteld (2.25 
euro, inclusief verzend
kosten): 

Comité Dag van de Post
zegel Amsterdam, Haya 
v. Somerenstraat 50,1187 
RB Amstelveen (maak 
het verschuldigde bedrag 
over op Postbankrekening 
g35gg86, o.v.v. van uw 
naam en adres); 

of 

Comité Dag van de 
Postzegel Rotterdam, 
H.R. Holststraat 26, 3141 
BL Maassluis (maak het 
verschuldigde bedrag 
over op Postbankrekening 
1543700, o.v.v. van uw 
naam en adres). 

MICHIEL DE RUYTER 
IN APELDOORN 

Het jaar 2007 is het jaar 
van Michiel de Ruyter. 
Iedereen kent hem en ie
dereen weet wie hij was. 
Geboren op 24 maart 
1607 in Vlissingen werd 
hij de bekendste zeeheld 
in de vaderlandse ge
schiedenis. Vele verhalen 
zijn over hem geschre
ven en ook op postzegels 
werd hij voor altijd ge
portretteerd. Al in igo7, 
honderd jaar geleden, 
werd een serie postze
gels aan hem gewijd 
met op de achtergrond 
zijn oorlogsvloot in 
actie. Helaas waren deze 
postzegels alleen geldig 
in het binnenlandse 
postverkeer. Tijdens de 

bezetting, in ig43, werd 
in de serie zeehelden de 
eerste postzegel voor 
De Ruyter bestemd. Van 
deze postzegel van 7% 
cent werden meer dan 
241 miljoen exemplaren 
verkocht! In 1957 wer
den weer twee herden
kingszegels uitgegeven, 
waarvan op een zegel 
zijn admiraalsschip De 
Zeven ProDincicn. Dit schip 
werd nogmaals op een 
postzegel vereeuwigd 
in de serie zomerzegels 
van ig73, die als thema 
'schepen' had. JVIaar niet 
alleen zijn geboortedag 
werd met postzegels 
vastgelegd, ook zijn 
sterfdag. Dat gebeurde 
op de zegel uitgegeven 
op 22 april 1976, waarop 
zijn standbeeld is te zien 

dat in Vlissingen staat. 
Het portret van Michiel 
de Ruyter is dit jaar het 
thema voor de envelop 
Dag van de Postzegel 
2007. De afbeelding is 
ontleend aan een schil
derij van Ferdinand Bol 
uit in 1667. Hij draagt 
de Franse Orde van de 
Heilige Michael die hij 
in 1666 ontving. In 1667 
werd hij beroemd door 
zijn tocht naar Chatham, 
waar hij het Engelse 
vlaggenschip Royal 
Charles veroverde. In 1676 
raakte hij zwaar gewond 
bij de Slag bij de Etna: 
een kanonskogel verbrij
zelde zijn rechterbeen en 
een deel van zijn linker
voet werd afgeschoten. 
De Ruyter overleed op 
2g april 1676. 

REGIORAAD BIJEEN 
TIJDENS POSTEX 2 0 0 7 

In Apeldoorn wordt op 
zaterdag 20 oktober 
tijdens Postex 2007 een 
bijeenkomst gehouden 
van de Regioraad. Er zal 
vooral aandacht worden 
besteed aan onderwer
pen uit het beleidsplan 
van de NBFV. Als rode 
draad krijgt het onderling 
contact tussen verenigin
gen aandacht: dat gebeurt 
door verenigingen zich 
aan elkaar te laten presen
teren. Twee verenigingen 
vertellen elkaar dan iets 
over hun werkwijze: hoe 
ziet een ledenbijeenkomst 

er uit? hoe is de vereni
ging georganiseerd? 
welke faciliteiten zijn er 
voor de leden? hoe doen 
we aan ledenwerving? zijn 
er lezingen en presenta
ties door eigen leden of 
worden ze op een andere 
wijze verzorgd? zijn er 
vormen van samenwer
king tussen verenigingen? 
Allemaal vragen die weer 
andere vragen kunnen 
oproepen, maar ook een 
onverwacht antwoord 
kunnen geven op vragen 
die u zelf had. De moeite 
waard om eens te infor
meren bij de NBFV wat de 
Regioraad voor uw vereni
ging kan betekenen. 

EEN EIGEN WEBSITE 
VOOR UW VERENIGING? 

Internet biedt veel moge
lijkheden voor filatelisten: 
de combinatie internet 
en een website is heel ge
schikt voor promotie en 
ledenwerving. Een aantal 
verenigingen heeft dit be
lang ontdekt en beschikt 
nu over een eigen site. 
Van de algemene vereni
gingen die bij de NBFV 
zijn aangesloten, heeft 
een kwart (ca. 55) een ei
gen site. Op de site van de 
bond kunt u naar zo'n site 
doorklikken. Verenigin
gen zonder site kunnen 
op de Bondssite hun ei

gen informatie plaatsen; 
zes verenigingen doen dat 
- een prima begin op het 
web. Technishe kennis is 
niet nodig: stuur de tekst 
naar de webmaster en 
vraag of hij die wil plaat
sen (zie www.nbfv.vX). 
De deelnemers aan de 
Workshop Internet, die op g 
juni jl. door Koos Bloems-
ma werd gehouden, 
waren enthousiast. In 
de workshop - een soort 
'rondleiding door de 
internetwinkel' - kwamen 
belangrijke vragen aan 
bod: waarom een vereni
gingssite? wat kun je er 
mee doen? hoe maak je 
een site? wat zetje er op? 

Ook de techniek en een 
aantal praktische punten 
kwamen ter sprake, zoals 
of je een eigen domein
naam (zoals uiuiiü.nbfu.nl) 
nodig hebt en hoe je een 
naam kunt registreren. 
Het enthousiasme was zó 
groot dat werd besloten 
om op zaterdag i decem
ber een terugkomdag te 
organiseren. Bij voldoende 
belangstelling houdt de 
Bond op zaterdag 3 no
vember de workshop nog 
een keer. Belangstelling? 
Geef u op bij het Bondsbu
reau, uo'ório oktober a.s. U 
kunt dan eventueel ook de 
terugkomdag in december 
bijwonen. 

(oduertentie) 

^ww. vanlokven. 
webwinkel 

http://www.nbfv.vX


SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NIEUWE UITGIFTEN 

China (Taiwan) 
Op 27 juli verscheen 
op Taiwan een nieuwe 
binnenlandbriefkaart 
met zegelbeeld NT$ 2.50 
'Paradijsvogel'. Rechts 
naast het zegelbeeld is 
een fosforbalk aange
bracht en in de linker
benedenhoek staat een 
barcode. De oplage van de 
kaart bedraagt 16 miljoen 
stuks. Opmerkelijk is dat 
deze kaart ook verkrijg
baar is in stroken van acht 
samenhangende exempla
ren, voor afnemers die ze 
(particulier) willen laten 
bedrukken. 

Duitsland 
Verzamelaars van mo
derne Duitse postwaar
destukken zullen blij zijn 
met de derde editie van 
de PlusbriefKatalofl van 
uitgeverij Philotax. Op de 
inhoud van die catalogus 
komen we ongetwijfeld 
nog eens terug; hier meld 
ik alleen dat de aanbie
dingsfolder toepasselijk 
verstuurd werd in een 
Plusbrief met zegelbeeld 
55 eurocent 'Oberes 
Mittelrheintal' [i]. Voor 
verzending naar Neder
land werd 15 cent aan 
postzegels bijgeplakt. 

Frankrijk 
Op 31 juli 2007 werd in 
Frankrijk een serie van vijf 
prêtaposterenveloppen 
uitgebracht met als thema 
Les Geants de la Flandre. Met 
deze 'Vlaamse Reuzen' 
bedoelt men geen konij
nen, maar enorme beel
den die in NoordFrank
rijk en Vlaanderen als 
symbolen van een stad of 
gemeente gelden. Ze wor
den vaak rondgedragen 
in feestelijke optochten. 
Voor de vijf zegelbeelden 
is gebruik gemaakt van 
de postzegels 'De Reuzen 
uit het Noorden' uit igSo. 
Een set van vijf envelop
pen kost 4 euro [2]. 

^ Vergelijkbare envelop
i pen (met toeristische 
2 motieven): 
= Parijs aan het water (6 juli 

. _ . 2007), vijf enveloppen 
j j ^ met zegelbeeld Jardin des 

Tuileris uit 2006; afbeel
dingen Eiffeltoren, Musc'e 
d'Orsay [3], Pont Alexandre 
ni, NotreDame en Pont
Neuf. 

TGV EstJVleuse(i juli 
2007), vijf enveloppen 
met zegelbeeld TGV Est 
uit 2007; de afbeeldingen 
zijn foto's van landschap
pen vanuit de trein. 
Kastelen van de hertogen 
van Bretagne, vijf emve
loppen met zegelbeeld 
'Nantes' uit 197g. 
Havens van Bretagne (i 
juli 2007), vijf enveloppen 
met zegelbeeld La Pointe 
du Raz uit 2003. Afge
beeld zijn de havens van 
La Trinité sur Mer, Saint 
Malo, Brest, Concarneau 
en Paimpol. 
La Drome  Vendanges (i 
juh 2007), vijf envelop
pen met zegelbeeld Les 
uendan^es uit 2006. Afbeel
dingen: wijngaarden en 
druiven [4]. 

Ierland 
Volkomen aan mijn 
aandacht ontsnapt, maar 
leuk genoeg om alsnog te 
vermelden is een boekje 
met zes briefkaarten dat 
uitgegeven werd bij een 
tentoonstelling in het 

hoofdpostkantoor van 
Dublin in september 
2006. De briefkaarten 
zijn voorzien van het 
zegelbeeld 'Postbode 
met fiets', met daaronder 
de tekst 'Port Betaald 
Ierland' in het Iers en het 
Engels. Dit zegelbeeld 
werd in 1983 ontworpen 
door Robert Ballagh, die 
meer dan zestig zegels 
ontwierp voor de Ierse 
posterijen. 
De zes samenhangende 
en geperforeerde brief
kaarten zijn in harmo
nicavorm gevouwen [5]. 
Op de beeldzijde staan 
de volgende werken van 
Robert Ballagh: 'Postbode 
met fiets', 'Honderdste 
geboortedag van Éamon 
de Valera', '200 jaar Ob
servatorium in Bunsink', 
'De vuurtoren van Kish', 
'Paardenmarkt in Bal
linasloe' en 'Wachten op 
Godot'. 

Spanje 
De heer Van Vorstenbosch 
kwam tijdens zijn verblijf 

in Spanje weer enkele nog 
niet gemelde postwaarde
stukken tegen: 
een envelop in het 
formaat C5 met zegel
beeld 'Don Quichot 
en Sancho Panza' en 
tariefaanduiding 'A' 
[6]. Volgens een tekst 
onder het zegelbeeld is 
de envelop bedoeld voor 
binnenlandse zendingen 
tot 100 gram. Langs de 
bovenzijde van de envelop 
loopt een groene balk 
met daarin uitgespaard de 
tekst 'Voorgefrankeerde 
envelop' en een barcode 
eronder. Vijf adresregels, 
met in de vierde regel 
postcodevakjes. Op de 
zelfklevende sluitklep 
staan drie afzenderlijnen 
en op de achterzijde ziet 
men het embleem van de 
Post, een invulvak voor 
het geval dat de zending 
onbestelbaar is en het 
keurmerk 'milieuvriende
lijk vervaardigd papier'; 
een vensterenvelop van 
de Spaanse filatelistische 
dienst in het formaat C5 
met in de rechterboven
hoek een gedrukte post
zegel 'Postkoets' zonder 
waardeaanduiding. In de 
linkerbovenhoek staat het 
embleem van de Filate
listische Dienst, in de 

linkerbenedenhoek staat 
V.F.Certfïcado[7].Opde 
zelfklevende sluitklep is 
het afzenderadres gedrukt 
en ook deze envelop bevat 
op de achterzijde het in
vulvak voor onbestelbare 
zendingen. Volgens het 
drukkersmerk stamt de 
envelop uit 2006. 

Verenigde Staten 
Bij de 26 juli 2007 ver
schenen postzegelemissie 
Super Heroes is een boekje 
verschenen met twintig 
voorgefrankeerde prent
briefkaarten. De motie
ven, tien tijdschriftom
slagen en tien portretten 
van superhelden, zijn alle 
afkomstig van de bekende 
uitgever Marvel Comics. 
De afgebeelde tijdschrif
ten zijn: The Amazing 
SpiderMan, The Incredible 
Hulk, Prince Namor, the Sub
Mariner, The Fantastic Four, 
Captain America, The Silver 
Surfer, Spider Woman, The 
Invincible Iron Man, Elektra 
enTheXmen. 
De geportretteerde Super
helden: SpiderMan, Spider
Woman, Hulk, Wolverine, 
Elektra, Iron Man, Captain 
America, Silver Surfer, Namor 
en Thing. 
Het briefkaartenboekje 
kost $12.95. 
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Ook in de v/ereld van de postzegelhandel könnt het regelmatig 
voor dat een volgende generatie in het bedrijf werkzaann is, nnet 
als doel onn dat later onder eigen regie voort te zetten. Jaap de 
Ruiter (52) uit Klaaswaal had nooit kunnen vermoeden dat er 
zoveel appels vlak naast de stam zouden vallen, inmiddels zijn 
vier zonen bij het bedrijf betrokken. Beoogde opvolger Johan (26) 
is al sinds zijn twaalfde actief in de postzegelhandel Op een 
stukje van zijn vaders kraam op de Rotterdamse postzegelmarkt 
mocht hij zijn handeltje uitstallen en deed hij zijn eerste zaken 
Onder de loep ging op bezoek bij deze minidynastie van echte 
koopmannen Verder in deze aflevering aandacht voor de 
Speciale Catalogus 2008, die vanaf de tweede woensdag van 
september verkrijgbaar zal zijn. 

'Een goede naam blijft belangrijk, ool< op 
internet!' 
In gesprek met Jaap en Johan de Ruiter, 
postzegelhandelaren 

Klaaswaal op een onzomerse vrijdagmorgen. Bij korte tussenpozen 
vallen er zware buien op het toch al doorweekte land. Het pand 
aan de Industrieweg 13, waar De Ruiter BV is gevestigd, ziet er 
minder ongezellig uit dan je op grond van de straatnaam zou 
vermoeden Een deel doet dienst als woonhuis van het gezin van 
Jaap de Ruiter, de grondlegger van het bedrijf In het zakelijke deel 
zijn een tiental personeelsleden druk in de weer om niet alleen de 
postzegelhandel, maar ook die in munten, bankbiljetten en oud 
speelgoed in goede banen te leiden. 
Jaap en Johan de Ruiter maken zich vrij om het een en ander 
over het bedrijf te vertellen. Senior weet nog precies hoe hij in de 
postzegelhandel belandde. 'In 1977 ging ik trouwen en vond bij 
de verhuizing uit de ouderlijke woning een medicijnflesje met 
muntjes, waarbij halve centjes en vierkante stuivers. Niemand wist 
van wie het was, dus heb ik het maar meegenomen. Voordat ik er 
erg in had kwam ik met de inhoud van dat flesje langzamerhand 
in de muntenhandel terecht. Totdat ik een keer van een klant een 
partij postzegels in betaling nam "Let op daar zitten meeuwen 
in!", had die nog gezegd. Dat hij die dure luchtpostzegels van 
Nederland bedoelde, daar had ik geen flauw idee van! Maar 
toen ik veertien dagen later zelfs met mijn gebrekkige kennis de 
partij voor het dubbele van het inruilbedrag had verkocht, werd de 
koopman in mij wakker.' 

Postzegelmarkt 
'Inmiddels was ik na een uiterst korte schoolcarrière filiaalhouder 
van een slijterij geworden en had ik een opleiding als vinoloog 
gevolgd. Het was in de tijd dot we er in Nederland massaal 
achter kwamen dot niet alle wijnen het verdienden om in 
kartonnen pakken te worden verkocht. Maar de zaken buiten het 
werk liepen steeds beter, zelfs een beetje uit de hand, en op een 
gegeven moment moest ik een keuze maken. In 1984 heb ik mij 
ingeschreven bij de kamer van koophandel en vanaf 1987 had ik 
mijn eigen kraam op de Rotterdamse postzegelmarkt. 
Zoon Johan besloot al snel om in de voetsporen van zi|n vader te 
treden, ledere zaterdagmorgen, op weg naar de postzegelmarkt, 
probeerde hij zijn vader te overreden om hem toestemming te 
verlenen zijn schoolopleiding af te breken. Jaap hield echter voet 

Het team van De Ruiter Van links naar rechts staand Jaco Groeneveld, Jos Lock, 
Johan de Ruiter, Leon de Ruiter, Jaap de Ruiter, Enk de Ruiter en hurkend Christel 
Plugge, Jenneke van Ameijde en Sjaco de Ruiter (Andrea den Broeder is met vakantie) 

bij stuk en zei dan: 'Ik wil geen ongeletterden in de zaak, je 
maakt eerst de havo af.' En dot gebeurde 
Het aantal klanten en daarmee het bedrijf groeiden als kool 
De volgende strijd die Jaap en Johan langdurig voerden ging 
over het belang van internet Deze werd in het voordeel van 
Johan beslist Senior geeft ruiterlijk toe 'Ik heb het lang 



tegengehouden en dat heeft natuurlijk een beetje met leeftijd 
te maken Ik ben niet met computers opgegroeid, maar om 
internet kun je gewoonweg niet heen Wat me wel tegen de 
borst stuit is dat iedereen daarop zomaar van alles kan 
aanbieden. Er zit veel kaf onder het koren, en daar hebben wij 
toch last van. Aan de andere kant zal het aanbod zich op den 
duur vanzelf saneren En een goede naam is nu eenmaal 
belangrijk, ook op internet Bovendien weten gelukkig veel 
verzamelaars wat het logo van de NVPH inhoudt.' 

Verbouwen of vissen? 
Vijf jaar geleden was De Ruiter BV uit het niet geringe jasje 
gegroeid. 'Gaan we verbouwen of ga ik vissen?', vroeg Jaap zich 

serieus af Maar de hengels bleven in de kast en er werd een stuk 
aan het bedri|fspand gebouwd. Naast Johan zijn inmiddels ook 
zijn zonen Leon, Erik en Sjaco bij de zaak betrokken, de laatste 
als parttimer. De postzegeltak van het bedrijf houdt zich bezig 
met het grossieren aan winkeliers, handel in frankeergeldige 
zegels, nieuwtjes voor verzamelaars en versturen van prijs- en 
aanbiedingslijsten voor postorders. Daarnaast wordt op 
www.verzamelaarsmarkt nl een enorm assortiment postzegels van 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen aangeboden, alsmede ruim 
vijfentwintigduizend verschillende accessoires De Duitse en Engelse 
versie van deze domeinnaam zijn inmiddels m het bezit gekomen. 

Net als vijf jaar geleden is het bedrijf alweer uit zijn |asje 
gegroeid. Jaap de Ruiter toont de tekeningen voor een compleet 
nieuw te bouwen kantoorpand, dat vlak naast het oude zal 
verrijzen. Twee verdiepingen met een totale oppervlakte van 
1200 vierkante meter zullen aan de bestaande ruimte worden 
toegevoegd Samen met Johan maakt hij plannen voor de toekomst 
Zo wordt overwogen om na het betrekken van de nieuwbouw te 
starten met het organiseren van veilingen. Het ziet er naar uit dat 
de hengels van Jaap de Ruiters de komende tien jaar alleen tijdens 
de vakantie en in de weekends te voorschijn zullen komen. 

Speciale Catalogus 2008 
De tweede woensdag van september is het weer zover Don 
verschijnt de Speciale Catalogus van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen 2008 Deze zal zowel in druk als op DVD verkrijgbaar 
zijn. De vastgestelde verkoopprijs bedraagt 24 euro en 90 cent. 
Vele prijswijzigingen en 
toevoegingen maken deze 
67B editie voor iedere 
verzamelaar van de 
behandelde gebieden tot 
een onmisbaar boekwerk. 
Bovendien ontvangt ieder 
koper een gratis blauwdruk 
en een viertal toegangskaarten 
voor Stamppassion 2008 In de 
augustusaflevering van deze 
rubriek vindt u een uitgebreide 
vooruitblik op de inhoud van 
deze Speciale Catalogus 
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I P O E K E N P L A N K 
"New. 

STONEHAM 
G R E A T B R I T A I N 

STAMP CATALOGUE 

2007 
Queen Victoria to 

Queen Elizabeth 11 

A complete pocket guide to 
British stamp values 
t^'hat's i1 really worth? 

Een van cie twee onder
titels op het omslag van 
de Simplified Stoneham 
Great Britain Stamp Cata
logue is What's it really 
luorth?, waarbij het woord
je really onderstreept is. 
De samenstellers leggen 
daarmee de vinger op een 
gevoelig plekje, want de 
noteringen in veel andere 
catalogi zijn vaak nogal 
rooskleurig. De Stone-
ham (a complete pocket ̂ uide 
to British stamp values is de 
andere ondertitel) doet 
aan die 'prijsopdrijving' 
(bedoeld om verzame
laars zich rijk te laten 
rekenen en handelaren 
de kans te geven 'scherpe 
prijzen' te berekenen) niet 
mee. Een snelle verge
lijking tussen de prijzen 
in de Stoneham en die in 
de catalogus van Stanley 
Gibbons maakt duidelijk 
dat er inderdaad forse ver
schillen zijn: doorgaans 
liggen de prijzen in de 
Stoneham zo'n veertig 
procent lager, maar in 
bepaalde gevallen kan dat 
oplopen tot vijftig, zestig 
procent lager. 
Wie een postzegelcatalo
gus koopt let uiteraard op 
meer zaken dan de prijs-
noteringen alleen. Als 
we de compacte, robuust 
uitgevoerde pocket die de 

.^ Stoneham is doornemen, 
° zien we dat het woordje 
^ simplified geen under-

1 statement is. Dat wil niet 
^ zeggen dat er essentiële 
^ gegevens ontbreken: van 
^ alle emissies wordt de 
^ uitgiftedatum vermeld, de 
^ aanleiding tot de uitgifte, 
S een korte omschrijving 
2 van wat er op de zegels te 
•̂  zien is. Alle zegels wor-

mm^k den afgebeeld, in kleur, 
5 ƒ j j in een vrij klein formaat, 

maar zo goed gedrukt 
dat het geen problemen 
oplevert. De noteringen 
hebben betrekking op de 
losse zegels, de serie, de 

serie met gutter pairs, de 
officiële eerstedagenve-
lop, het postzegelmapje 
(Presentation Pack) en de 
zogenoemde PHQ Cards. 
Alleen al de overzichte
lijke presentatie van de 
zegels uit de Machin-
reeks (geen wonder, als 
we in aanmerking nemen 
wie de uitgever van de 
catalogus is) maakt de 
aanschaf van de Stone
ham de moeite waard. 
Voor de prijs hoeven de 
verzamelaars het niet te 
laten. 
Neu) Simplified Stoneham Great 
Britain Stamp Catalogue 2007; 
320 pp.,3eïll. (kleur), Jormaat 
10x17 "^- Uitgegeucn door The 
Machin Collectors Club, Norfolk. 
Verkrijgbaar bij P.W. Mcinhardt, 
Piet Heinstroat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227 
(emailadres: pu)meinhardt@col-
lertura.com). Prijs: 12.50 euro. 

Het is een indrukwek
kende reeks publicaties, 
die de Russische uitgever 
Standard Collections uit 
Sint-Petersburg uitbrengt. 
Onlangs verscheen deel 2 
uit die serie, de Speciali
zed Catalogue of Postage 
Stamps o f the Russian 
Empire 1845-1917. Wie 
de prijs van deze 192 pagi
na's tellende catalogus 

POCCHftCKAfl 
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THE RUSSIAN 
EMPIRE 

wat aan de forse kant 
vindt, moet wel beden
ken dat er geen andere 
publicatie voorhanden 
is die de behandelde 
materie zo uitvoerig en 
zo exact voor het voetlicht 
brengt. Verder speelt ook 
de bescheiden oplage 
van de catalogus (zo'n 
tweeduizend stuks) een 
rol, terwijl het feit dat de 
complete publicatie ook 
op cd-rom, in de vorm 
van een doorzoekbaar 
pdf-document, is bijge
sloten niet onbelangrijk 
mag worden genoemd. 
De auteur, V. Zagorsky, 
heeft zijn werk niet alleen 
uitstekend gedaan, hij 
weet het ook in overzich
telijk vorm te presenteren. 
Dat de catalogus behalve 

in het Russisch ook in 
het Engels is gesteld is 
een belangrijk pre. De 
kleurenfoto's van de 
postzegels, poststuk
ken, postwaardestukken, 
stempels en proeven zijn 
van prima kwaliteit. De 
prijzen worden in Rus
sische roebels vermeld; 
momenteel noteert de 
roebel een kleine drie 
eurocent. 
The Russian Empire, deel 2 uit 
de reeks gespecialiseerde catalogi; 
ig2 pp.,geïll (kleur),Jormaat 
16x23.5 cm. Beuat cd-rom met 
digitale uersie uan de catalogus. 
Uitgegeuen door Standard Collec
tion, Sint-Petersburg (Rusland). 
Verkrijgbaar bij P.W. Mcinhardt, 
Piet Heinstraat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227 
(email: pwmcinhardttiDcolIcctura. 
com). Prijs: 69.90 euro. 

Alles kan natuurlijk altijd 
nog beter. De samenstel
ler van het Stempelhand
buch der Deutschen Feld
post im Ersten Weltitrieg, 
Horst Borlinghaus, wijst 
daarop in zijn voorwoord, 
als hij de eerder, in 1920 
en 1967, versehenen 
publicaties van Meister 
en Schrieve ter sprake 
brengt. Met alle waarde
ring die voor die 'voor
lopers' bestaat: ze gingen 
toch op drie punten 
mank. In de eerste plaats 
werden in die catalogi de 
stempels van het veldle-
ger niet afgebeeld, ten 
tweede werden gekapte 
en 'stomme' (datumloze) 
stempels niet behandeld 
en ten derde werd de or
ganisatie van de veldpost 

- met name de verbindin
gen tussen de veldpost 
en de legeronderdelen 
- onvoldoende duidelijk 
gemaakt. Wat de eerste 
twee punten betreft, zo 
stelt de auteur, was het 
gewoon een kwestie van 
noeste arbeid om die 
tekorten ongedaan te 
maken. Moeilijker ligt 
het, aldus Borlinghaus, 
met de systematiek van de 
Duitse veldpost ten tijde 
van de Eerste Wereldoor
log, want die werd uit 
veiligheids- en geheim
houdingsoverwegingen 
op 15 februari 1907 ingrij
pend gewijzigd. In feite, 
zeg hij, zouden er twee 
catalogusdelen moeten 
worden samengesteld: 
één tot aan de genoemde 
datum en één voor de 
periode daaropvolgend. 
In Borlinghaus' omvang
rijke publicatie komen 
onder andere alle Duitse 
veldpoststempels uit de 
periode 1914-1918 aan 
bod en ook die van de mi
litaire missie in Turkije, 
van de veldpost in Duits 

Horst BorlmgiiauB 

Steinpelhandbuch 
der Deutschen Feldpost 

Im Elften Weltkrieg 
1914-1918 

Oost-Afrika en die van 
de Grenzschutz Ost. Aan af
beeldingen geen gebrek, 
want er zijn een kleine 
drieduizend stempels - zij 
het enigszins verkleind 
- in het boek terug te 
vinden. Alle stempelaf-
beeldingen zijn overigens 
ontleend aan authentieke 
poststukken. Van slechts 
25 kennelijk in gebruik 
geweest zijnde stempels 
kon Borlinghaus geen 
spoor ontdekken, waarbij 
moet worden aangete
kend dat die in een aantal 
gevallen waarschijnlijk 
niet bestaan hebben. In 
vergelijking met Schrie-
ver zijn in Borlinghaus' 
catalogus 195 nieuwe 
stempels te vinden en 31 
stempels die door Schrie-
ver worden genoemd, zijn 
in deze catalogus bewust 
onvermeld gebleven. 
Verder onderscheidt de 
nu verschenen catalogus 
zich van vorige publica
ties doordat de gebruiks-
perioden van de vermelde 
stempels zo nauwkeurig 
mogelijk beschreven wor
den. Borlinghaus heeft 
zich ook ingespannen 
om de prijsnoteringen 
zo realistisch mogelijk te 
vermelden. 

Stempelhandbuch der Deutschen 
Feldpost im Ersten Weltkrieg 
1914-1918 door Horst Borling
haus; 6i6pp.,gcill. (z/u;), 
Jormaat 16x24 cm (gebonden), 
Uitgegeuen door de ArGe Deutsche 
Feldpost im BDPh, Jülich. 
Verkrijgbaar bij P.W. Mcinhardt, 
Piet Heinstraat 3 6, 2 518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227 
(email: pu)meinhardt@colIectura. 
com). Prijs: 60 euro. 

Het is alweer een tijdje 
geleden dat het Engelse 
handelshuis en catalogus
uitgever Stanley Gibbons 
een editie van zijn China-
catalogus uitgaf. Ruim 
acht jaar, om precies te 
zijn, dus de verschijning 
van de zevende editie 
van de Stamp Catalogue 
China zal door de gebrui
kers van de vorige wel 
met gejuich begroet wor
den. De catalogus heeft 
ten opzichte van 1998 
nogal wat veranderingen 

ondergaan. Kosmetische, 
zoals - voor het eerst in 
deze catalogus - het ge
bruik van kleurenafbeel
dingen, maar ook meer 
redactioneel-technische, 
zoals de ruim 2i.ooo(!) 
prijsaanpassingen die 
werden doorgevoerd. De 
catalogus bestrijkt China 
in ruime zin: behalve de 
emissies van het keizer
rijk China en de Chinese 
Volksrepubliek worden 
ook die van Taiwan, T I -

STAMP CATALOGUE 

CHINA 

bet, Hongkong, Macao en 
de buitenlandse postkan
toren behandeld. De kwa
liteit van de afbeeldingen 
is goed en alle essentiële 
gegevens waaraan een 
filatelist behoefte zou 
kunnen hebben, worden 
vermeld. De catalogus is 
aan de prijs, maar dat zal 
wel iets met het sterke 
Engelse pond te maken 
hebben. 
Stanley Gibbons Stamp Catolo-
gue Part 17 - China; 462 pp., 
geïll. (kleur), Jormaat 15x22 cm. 
Uitgegeuen door Stanley Gibbons 
Ringujood en Londen (Verenigd 
Koninkrijk). Verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt, Piet Heinstraat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227 (email: pujmein-
hardt@collcctura.com). Prijs: 
66.40 euro. 

Het familiebedrijf Bare
foot in Engeland kennen 
we niet alleen als een 
postzegelhandel, maar 
ook als de uitgever van 
een aantal publicaties op 
het gebied van de jiscals: 
belastingzegels. Heel leuk 
is dat er nu ook een titel 
in die reeks is die gewijd 
is aan - onder andere 
- de fiscale zegels van 
Nederland. De catalogus, 
Benelux Revenues, kwam 
mede tot stand dankzij 
de medewerking van 
een aantal Nederlandse 
specialisten, maar ken
nelijk niet met die van 
het Nederlandse Douane 
en Belastingmuseum in 
Rotterdam, terwijl dat 
toch een rijke bron van in
formatie zou moeten zijn. 
Behalve de 'hoofdgebie
den' België, Luxemburg 
en Nederland worden 

mailto:meinhardt@collertura.com
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in de nieuwe Barefoot 
(de vorige editie Icwam 
twintig jaar geleden uit) 
ool< de bijbeiiorende 
overzeese gebieden be
handeld, zoals Congo, 
Burundi, Zaïre, Curasao, 
de Nederlandse Antillen, 
Nederlands-Indië (inclu
sief de Japanse bezetting), 
Indonesia en Nederlands 
Nieuw-Guinea. Ook de 
telegraaf- en treinzegels 
komen ter sprake. De ca
talogus is rechttoe recht
aan opgemaakt: simpel 
maar overzichtelijk. 
Benelux Revenues,-122 pp., gcill 
(z/u)),JormaatA4 Uitgegeven 
door j . Barefoot Ltd., York (Ver
enigd Koninkrijk). Verkrijgbaar 
bij RW Meinhardt, Piet Hein-
straat 36, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 070-5652227 (email: 
pu)meinhardt@collectura.com). 
Prijs: 32.90 euro. 

De serie publicaties van 
Hans-Henning Gerlach 
en Andreas Birken neemt 
een bijzondere plaats in 
de filatelistische vakli
teratuur in. Onder de 
paraplu van hun Katalog-
reihe deutsche Kolomen und 
deutsche Kolonmipolitik zijn 
zes titels verschenen die 
alle op dezelfde wijze zijn 
opgezet. In de in harde 
kaften gebonden boeken 
is een belangrijk deel van 

de pagina's ingeruimd 
voor landkaarten. Die 
kaarten zijn min of meer 
'zelfverklarend', want ze 
hebben tot doel de verza
melaars van de afgebeelde 
gebieden te helpen bij het 
verwerven van relevant 
geografisch en postaal 
inzicht. In de serie zijn 
titels verschenen, gewijd 
aan Duits Zuidwest-Afrika 
(Band i), Duits Oost-Afri
ka (Band 2), Kameroen en 
Togo (Band 3), de Stille 
Zuidzee en de Duitse zee-
post (Bond 4) en China, 
Kiatsjou en de keizerlijke 
marine (Band 6). Onlangs 
verscheen ook Band 5, 
Marokko und die Türkei 
mit Militärmission und 
Asien-Korps. Ongeveer 
de helft van de 120 pagi
na's die deze aflevering 
telt is gewijd aan kleurige 
kaarten van (onderde
len van) de behandelde 
gebieden. Daarnaast 
wordt nog veel andere 
interessante, aanvullende 
informatie gepresenteerd, 
zoals een overzicht van de 
gebruikte stempels, chro
nologieën van Marokko 
en Turkije, een verklaring 
van het Turks-Arabische 
schrift en uiteraard een 
uitvoerige index op het 
kaartenmateriaal. 
Marokko und die Türkei mit 
Militarmission und Asien-Korps 
door Hans-Hcnnmg Gerlach 
en Andreas Birken; 120 pp., 
gall (kleur), Jormaot A4 
Uitgegeven doorPhilatek-Vcrlag, 
Konigsbronn (Duitsland) ) 
Verkrijgbaar bij P.W Meinhardt, 
Piet Heinstraat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227 
(pujmemhardHfflcollectura.com). 
Prijs 49 euro. 

Nu we toch in Afrika zijn 
beland (zie hiervoor) kun
nen we ook deel vijf uit 
de wereldcatalogusreeks 
van Michel behandelen. 
De editie 2007 is in die 
zin nog 'ouderwets' dat 

de afbeeldingen nog in 
zwart/wit weergegeven 
zijn. Het ligt voor de 
hand dat alle catalogi van 
Michel binnen afzien
bare tijd in kleur zullen 
worden uitgegeven, maar 
nu nog niet, dus. 
De nu verschenen cata
logus, Westafrika 2007, 
is de opvolger van de zes 
jaar geleden versche
nen editie 2001/2002. 
Enkele landen zijn door 
de geografische herinde
ling die Michel onlangs 
heeft doorgevoerd uit dit 
deel verdwenen: Tsjaad, 
Ubangi-Schari en de 
Centraal-Afrikaanse 
Republiek. 
De redactie wijst er op 
dat de catalogus ondanks 
het wegvallen van enkele 
'actieve' landen toch nog 
steeds groeit. Dat komt 
doordat een deel van de 
erin vermelde landen er 
een - vriendelijk uitge
drukt - uitbundig emissie-

beleid op nahouden. 
Michel maakt er een 
gewoonte van steeds een 
deel van een catalogus 
grondig onder handen 
te nemen. In dit deel 
gebeurde dat met Liberia 
en Franstalige gebieden. 
Over de prijsontwikke
ling is Michel gematigd 
positief; vooral de zegels 
uit de 'koloniale peri
ode' trekken wat aan. De 
redactie tekent er wel bij 
aan dat sommige prijsstij
gingen betrekking heb
ben op de uitgiften van 
enigszins dubieuze (lees: 
op de portemonnees van 
de verzamelaars gerichte) 
emissielanden. 
Michel Westajrika, 1 452 pp., 
gcill. (zlw), formaat 15x20 cm. 
Uitgegeuen door Schuianeber-
ger Verlag, UnterschleiJ?heim 
(Duitsland). Verkrijgbaar bij de 
jilatelistischc uakhandel. Prijs 
69 euro. 

De derde editie van Cen
tral America van Stanley 

Gibbons liep recentelijk 
van de persen. In dit 
forse boel<werk komen 
Costa Rica, Cuba, de 
Dominicaanse Republiek, 
El Salvador, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Mexico, 
Nicaragua en Panama 
voor het voetiicht. Dat 
de afbeeldingen tegen
woordig in kleur zijn is 
prettig. Het zetwerk is 
tegenwoordig ook heel 
verzorgd; de rommelige 
typografie van vroeger 
is kennelijk verlaten. 
De SG-catalogi zijn niet 
goedkoop, maar omdat ze 
op een bepaald, beperkt 
gebied focussen koopt 
de verzamelaar meestal 
alleen wat hij of zij nodig 
heeft en betaalt hij niet 
voor onnodige 'ballast'. 
Stanleij Gibbons Stamp Catalo
gue Pt 15 - Central Africa, 416 
pp ,geill. (kleur), A4. Uitgegeuen 
door Stanley Gibbons Ringujood/ 
Londen (Verenigd Koninkrijk). 
Verkrijgboar bij de uakhandel 
jilfltelie.Pnjs(VK):£ 39.95. 
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i Opgaven voor deze rubriek 
in het novembernummer 
2007 (verschijnt begin 
november 2007) moeten 
uiterlijk op i oktober 2007 in 
het bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', Klipper 2, 
1276 BP Huizen of per e-mail 
(piiilatelie@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 vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze
gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om - en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
- eerst even met de organisa
toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

15 en 16 september: 
Helmond. ProPhil 2007, 
tentoonstelling georgani
seerd door postzegelvereni
ging 'De Helm', Helmond 
en omstreken. Thema: 
'Industrieel erfgoed' (andere 
onderwerpen welkom) Ca. 
285 kaders. Klassen: wed-

^ strijdklasse 3, propaganda, 
= jeugd, eenkader, open klasse 
° en voordrukalbumbladen. 't 
^ Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
^ Openingstijden: op zaterdag 
^ 15/9 van II tot 17 uur en op 
^ zondag 16/9 van 10 tot 16 
^ uur. Informatie: H. Vogels, 
•^ telefoon 0492-523864 of per 
12 e-mail:j,i;oijels2g@chcilo.nl 
—, 22 en 23 september: 
XL Almelo. Almelo 2007, 
2 jubileumtentoonstelling en 
- . postzegelbeurs ter gelegen-

heid van het 75-jarig bestaan 

5Ä A van de Postzegelclub Almelo. 
OW Dans- en Partycentrum Eiker

bout, Sluiskade Zuid Zijde 
181. Ca. 200 kaders in Cate
gorie 3 en verder eenkader-, 
thematische- en jeugdinzen-
dingen. Openingstijden: op 

beide dagen van 10-17 uur. 
Informatie: D. Grunwald, 
telefoon 0546-455969 
(d.3runu;ald@u)xs,nl) of B. 
Karsch, telefoon 0546-
861525 (b.karsch@hccnet.nl). 
12,13 en 14 oktober: 
Leeuwarden. Filatelistisch 
evenement ter gelegenheid 
van het 90-jarig 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 
058-2161407 of Dick Faber, 
telefoon 058-8443887. 
10 en II november: 
Amsterdam. Amsterdam 2007, 
postzegeltentoonstelling 
georganiseerd door de Dag 
van de Postzegel Amsterdam. 
Marcanti College, Jan van 
Galenstraat 31. Catego
rieën 2 en 3, met eenkader-, 
jeugdklasse en propa-
gandainzendingen. Ook 
inzendingen op voordrukal-
bumbladen/catalogusinzen-
dingen. Openingstijden: op 
zaterdag lo / i i van 10 tot 17 
uur en op zondag i i / i i van 
10 tot 16 uur. Verkoop van de 
envelop Dag van de Postzegel 
(bestellen kan ook bij email 
mmkleij@hctnet.nl), handela
ren, tombola, stuiverhoek. 
Toegang en catalogus gratis, 
parkeren op zondag gratis. 
Deelnameformulieren en 
informatie bij de heer G. 
Blik, telefoon 020-4823148 
0femailjjabbl1k@xs4all.nl, of 
bij J. v.d. Bijl, telefoon 020-
4974024 of email jani;dbyl@ 
xs4all.nl 

23, 24 en 25 november: 
Veldhoven. Kempcnjila 2007, 
tentoonstelling in de catego
rieën 2 en 3 ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan 
van de postzegelclub Groot 
Veldhoven. Sporthal Kempen 
Campus, Knegselseweg. 
Inzendingen in de catego
rieën I en 2, voordrukalbum-
klasse, catalogusverzame
lingen, jeugd, propaganda. 
Openingstijden: onbekend. 
Inlichtingen: mevr. H. 
Schalks, Zandhei 25, 5508 
WS Veldhoven, telefoon 
040-2536511, e-mailj.enh. 
schalks@planet.nl 
23, 24 en 25 november: 
Veldhoven. Luchtpostten
toonstelling in samenwer
king met Kempenjila 2007 ter 
gelegenheid van de 46ste 
Dag van de Aerofilatelie met 
als thema '1937: luchtpost 
naar Indië per regelmatige 
DC3-dienst'. Tentoonstel
ling in de categorieën 2 en 3, 
open klasse en propaganda. 
Sporthal Kempen Campus. 
Openingstijden: onbe
kend. Aanmeldingen voor 
deelname aan deze expositie 
moeten inmiddels al zijn 
ingeleverd. Inlichtingen: 
Secretaris 'De Vliegende 
Hollander', De Kolk 13, 

3931WN Woudenberg, tele
foon 033-2858424. Site: 
uJUJiu.de-ulie^ ende-hollander.com 
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24 februari: 
Nijmegen. Nouiopost-Nijmeacn 
25 jaar; postzegelmani
festatie voor jong en oud, 
georganiseerd door Novio-
post in Nijmegen. De Klif, 
Pijlpuntstraat i, Oosterhout 
(Nijmegen-Noord). Kaders, 
stands (Bondsdiensten, 
gespecialiseerde verenigin
gen), mastcr-toernooi van 
winnaars Bekertoernooien 
(2002-2007), 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 024-6841851. 
23 en 24 mei: 
Kampen. Honzepost 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 23/5 van 10 tot 21 
uur en op zaterdag 24/5 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
J.G. Fidder, Gallestraat 43, 
8266 CV Kampen, tele
foon 038-3315968, email: 
b.u.d.uegte@kpnplanct.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
8 september: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304353. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-16.30. 
Telefoon 033-4943220. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
010-5916747. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54, g-
13. Telefoon 0167-563887. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
10-15.30. Telefoon 06-
54344840. 
9 september: 
Aarschot (België). Stads
feestzaal, Demervallei, 
9-17. Inlichtingen: J. Jadot, 
Spoorwegstraat 17, B-3200 
Aarschot (België). 
Boxtel. Vmbo-College, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Echt. Sint Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
°77-35i7700-

Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 10-13. 
12 september: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
van de Madeweg i, 14-16. 
Telefoon 071-5895337. 
15 september: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat70,10-16. 
Telefoon 0297-343885. 
Bilthoven. Filatelistische 
contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16. Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur). 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-17. Telefoon 0182-
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304353. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
16 september: 
Kerkrade-Holz. Cathari-
nahoes, Lambertistraat 12, 
14-16.30. Telefoon 045-
5415088. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.30-12.30. Telefoon 0413-
367786. 
20 september: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 
21 september: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
hoek Rozenlaan/Narcis-
senlaan, 14-16. Telefoon 
071-5156534. 
22 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279. 
Bodegraven. Rijngaarde, 
Rijngaarde i, 9.30-16.30. 
Telefoon 06-53260579. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Dordrecht. Cultureel Cen
trum Sterrenburg, Dalme-
ijerplein 10,10-16. Telefoon 
06-24432140. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304353. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,10-16. Telefoon 
0547-363000. 
Veenendaal. Filatelistische 
motiefgroep 'Papier & Druk'-
Nederland. AC-restaurant 
Bloemheuvel (aan de A12), 
10-13. Telefoon 0164-250851. 
23 september: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Telefoon 020-6942002. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-3271979. 
24 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruïne-
weg272,19.30-onbekend. 
Telefoon 024-3974654. 
28 september: 
Leiden. Vogelvlucht, Boshui-
zerlaan 5,14-16. Telefoon 
071-5312597. 
29 september: 
Capelle a/d IJssel. De Tref-
terp, Marsdiep i, 10-17. 
Telefoon 010-4508474. 
Deventer. Wijk- en zalen
centrum, J. van Vlotenlaan 
85,10-16. Telefoon 0570-
652596. 
Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, Talma-
straat 9, io- i6 . Telefoon 
06-20111834. 

Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304353. 
Noordwijk Binnen. Vinken-
laankerk, hoek Vinken-
laan/Achterzeeweg, 10-16. 
Telefoon 071-3614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Telefoon 0475-321179. 
Rozenburg (ZH). Advents-
kerk. Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,10-16. Telefoon 
0181-214224. 
Veenendaal. CSG, Industrie
laan 1,10-16. Telefoon 0318-
554156-
Woerden. Al-Barid (jilatelis-
tische contactgroep Islamitische 
Wereld). Excelsior, Singel 45a, 
9.30-15. Telefoon 0348-
418770. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
30 september: 
Capelle a/d Ilssel. De Tref-
terp. Marsdiep i, 10-17. 
Telefoon 010-4508474. 
Lichtenvoorde. De 
Swite, Goudenregenstraat 
2,10-16.30. Telefoon 0544-
375707-
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 
3 oktober: 
Noordwijk Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30-
17. Telefoon 071-3614198. 
6 oktober: 
Beverwijk. Wijk aan Duin, 
Wilgenhoflaan 2C, 10-16. 
Telefoon 0251-225803. 
Deurningen (gem. Hengelo). 
Frans op den Bult, Henge-
losestraat 6,10-16. Telefoon 
074-2919591. 
Groningen. Patrimonium, 
Beukenlaan 36 (ingang 
Berkenlaan), 10-16. Telefoon 
050-5349131. 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,12-17. Telefoon 040-
2263192. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304353. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vival-
distraat4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt-
straat43,10-15. Telefoon 
0529-432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,13-16. Telefoon 
0162-432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
Waalwijk. Ouwe Toren, Loef-
straat 107, 9-15. Telefoon 
0416-561593. 
7 oktober: 
Sint-Niklaas (België). 
Internationale poststukkenbcurs. 
Stadszalen, Leopold Il-laan, 
9-17. Inlichtingen: Leo De 
Clercq, Zamanstraat 2, B-
gioo Sint-Niklaas (België). 
10 oktober: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
van de Madeweg i, 14-16. 
Telefoon 071-5895337. 
13 oktober: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304353. 
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Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, ßeemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-16.30. 
Telefoon 033-4943220. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
010-5916747. 
Tiel. De Schakel, Schee-
ringlaan 4a, 13-17. Telefoon 
0344-623545. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
10-15.30. Telefoon 06-
54344840. 
14 oktober: 
Boxtel. Vmbo-CoUege, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Echt. Sint Joris, Cypresstraat 
58, g.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-16. Telefoon 0485-
317520. 
Dtnuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,10-16. Tele
foon 0255-516574. 

POSTZEGELVEILINGEN 
5 en 6 oktober: 
Malmö (Zweden). Postiljo-
nen, P.O. Box 537, SE-20125 
Malmö (Zweden), e-mail 
stampaurtions(3)postiljonen,sc, 
website www.postil]omn.com 
28 oktober: 
Roosendaal. Poststukken en 
Post̂ eschiedenis. 'Sheraton 
6 Peel', Postbus 170, 4700 
AD Roosendaal, telefoon 
0165-527130, email mb@ 
ƒ latehst.com, website www. 
jilatehst.com 
28 oktober: 
Roosendaal. FilatchstiscKe lite
ratuur, 'Boekenland', Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon 0165-527130, email 
mb(a)Jilatelist com, website 
u)uiu).Jilatelist.com 
28 oktober: 
Roosendaal. Postzegels, 
poststukken, stempels emis
sie 'Bontkraag', 'Hillesum 
Special', Postbus 170, 4700 
AD Roosendaal, telefoon 
0165-527130, email mb@ 
jïlatelist.com, website www. 
jilatelist.com 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

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: 
iWooi 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: 
Dccemberzegels. 
22 november: 
Verrassingspostzegels. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 uur; 
Op maandagen, op 25 
december en op i januari 
gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen 6 euro. 
65-plussers 5 euro. 
4- t/m i2-jarigen 3 euro. 
CJP 4 euro 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse-
umkaart gratis 
Groepen groter dan tien 
personen 5 euro p.p. 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar-
den te bestuderen. Dit zijn de 
eerstvolgende data waarop u 
voor onderzoek terecht kunt 
in de collectie postwaarden: 
12 oktober 
9 november 
U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelenscffimuscom.nl of 
hi)dveen@muscom.nl. 

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbiblio±eek is 24 
uur per dag bereikbaar! In
ternetgebruikers zijn niet ge
bonden aan de openingstij
den van de Bondsbibliotheek 
in Baarn (elke woensdag van 
10-17 u., elke eerste zaterdag 
van de maand van 10-12 u.). 
Via Bondssite (UJUiw.nbJiJ.nJ) 
en het aanklikken van de 
Bibliotheek-zegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen mailt u 
naar bibliotheck@nbjv.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

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

Overname uit rubriek 
Een aantal lezers vroeg mij 
of het is toegestaan gegevens 
uit deze rubriek over te 
nemen in verenigingsbla
den. Dat is toegestaan met 
vermelding van de bron. 

Groot stempel 
Tijdens de presentatie van de 
Rode-Kruiszegels bij TNT-
Post in Den Haag stempelde 
Paul Rosenmoller, bestuurs
lid van het Nederlandse Rode 
Kruis, een kaart af met een 
speciaal voor deze gelegen
heid gemaakt supergroot 
stempel 's GRAVENHAGE 19 
JUL 2007; het stempel had 
een diameter van 28 centi
meter. De kaart was bestemd 
voor prinses Margriet, die 
wegens ziekte niet bij de pre
sentatie aanwezig kon zijn. 

Omdat het hier een officieel 
TNT-stempel betreft, was het 
leuk om een envelop met dit 
stempel af te stempelen. 

Stempelplaatjes 
Veel lezers vroegen mij 
waarom de nieuwe dagteke
ningstempels van TNTPost 
niet rond zijn, maar ovaal. 
En herviel verzamelaars op 
dat de datum vaak niet in 
het midden staat. Geble
ken is dat de speciaal voor 
deze stempels ontwikkelde 
stempelinkt een chemische 
reactie aangaat met de lijm 
waarmee het stempelplaatje 
aan het stempel is gehecht. 
De lijm wordt week en bij 
veelvuldig stempelen ver
schuift dan het stempelplaat
je. TNTPost heeft besloten de 
distributie van de stempels te 

stoppen en nieuwe stempels 
te produceren waarbij dit 
probleem zich niet meer 
voordoet. Daardoor zijn er 
nog steeds Servicepunten die 
het oude, metalen dagte
keningstempel gebruiken, 
zoals bij voorbeeld in Dirks-
horn bij het bungalowpark 
(Noord-Holland). 

Lijst met kantoren 
Bijna wekelijks krijg ik van 
lezers de vraag of er een 
lijst beschikbaar is van de 
postkantoren en servicepun
ten die de nieuwe stempels in 
gebruik hebben. Veel verza
melaars bellen zelfs naar de 
stempelfabriek om zo'n lijst 
te vragen! Ik kan u zeggen 
dat bellen geen zin heeft. 
De stempelfabriek werkt 
in opdracht van TNTPost 
en zij zal zo'n lijst niet aan 
particulieren verstrekken. Als 
u dit leest, hebben bijna alle 
kantoren nieuwe stempels 
en een actuele database van 
de kantoren is op internet 
te vinden; zie daarvoor de 
website uiujuj.tntpost.nl. 

Ook uiü redacteur van de rubriek 'Nederlandse stempels'mocht fiet reuzenstempel 
van TNTPost in Den Haatj hanteren (Joto Jaap Maars) 

Verticale uerschuium̂  de datumaan-
duidin̂  staat te uer naar hoven 

Een üjdruk can het TNTPost-mê astempel op mi blokje Rode-Kiuiszctjels 

Een nieuu) TNTPost-stempel met de 
datum mooi m het midden en een 

kleinere diameter (j 7 millimeter) De 
oude stempels hadden in de proktijk 
een diameter uan on̂ eueer ueertî  
millimeter Opuollend isdaterde 
plaatsnaom als S GRAVENHAGE 

uiordtgcschreuen en met, zoals gebrui
kelijk is, als 's-GRAVENHAGE. 

http://www.postil%5domn.com
http://latehst.com
http://jilatehst.com
http://jilatelist.com
http://www.muscom.nl
mailto:dveen@muscom.nl
mailto:bibliotheck@nbjv.org
mailto:k.verhulst@orange.nl


H W VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 56  VERVALSTE OPDRUKKEN OP DE NEDERLANDSINDISCHE 
HULPUITGIFTE VAN 1902 (2) EN ENIGE INFORMATIE OVER MOQUEHE 

In Filatelie van juli/augus

tus 2007 (pagina's 508 
en 50g) schreef ik over de 
vervalste opdruk V2 cent 
op 2 cent van Nederlands

Indie (hulpuitgifte 1902, 
NVPHnummer38).In 
deze aflevering van de 
rubriek 'Vervalsingen 
herkennen' zullen we een 
tweede zegel uit dezelfde 
hulpuitgifte behandelen: 

de opdruk 2V2 op 3 cent 
(NVPHnummer 39) 
Ook van deze zegel zijn 
exemplaren met een 
vervalste, kopstaande 
opdruk bekend. De 
opdruk vertoont bij deze 
vervalsing dezelfde ken

merken als het geval is bij 
de vervalste, kopstaande 
opdruk 1/2 cent op 2 cent 
(NVPHnummer 38). 

Tot nu wordt aangeno

men dat de maker van de 
nu behandelde vervalsing 
dezelfde is als die van 
de kopstaande opdruk 
1/2 op 2 cent, namelijk 
de postzegelhandelaar 
J.P. Moquette uit Soera

baija (afbeelding 1). 
Afbeelding 2 toont een blok 
met vier echte opdrukken 
21/2 op 3 cent (NVPH

nummer 20). Duidelijk 
is te zien dat de zwarting 
van deze opdrukken ge

lijkmatig is. Ter vergelij

king ziet u op afbeelding 3 
een zegel met een echte 
opdruk en op ajbeeldinfl 4 
een vervalste opdruk. De 
verschillen in zwarting 
van deze twee opdruk

ken, respectievelijk echt 
en vervalst kopstaand, 
zijn duidelijk te zien. 
Daarnaast zijn de opdruk

ken niet alleen verschil

lend van drukkleur, maar 
ook nog eens anders van 
vorm. 
Ten eerste is de echte op

druk groter (hoger) dan 
de vervalste, zie hiervoor 
de ajbecldinflen 5 (echt) 
en 6 (vals). Ten tweede 
zijn de vo" men vaade 
cijfers anders. De echte 2 
heeft een grotere krul en 
de ophaal rechts aan de 
voet IS recht. Bij de valse 
IS deze langer en buigt de 
ophaal af naar rechts. 

J.P.MODUETTB 
SOERABAIJA 

Boven ajbeeldmg 1  Een stempcla/druk van 
J P Moquette, postzegelKandelaar m Soerabaija 
(NederlandsIndic] 

Rechts ajbeeldinfl 2  Blok van uier postzegels met 
de echte opdruk (NVPHnummer 39) 

Boven ajbeeldinfl 5  Uitvergroting van de echte 
opdruk van ajbcelding 2 

Onder ajbeelding 5  Uitvergroting van de 
vervaUte koprtnande npdruk van ajbeelding 4 

F W V W V V W V W H 
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Boven ajbeeldmg 5 Postzegel met 
echte opdruk Hieronder 

afbeelding 4  Postzegel met vervalste 
kopstaande opdruk 
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Onder ajbeeldmg 7  Prentbriefkaart, gefrankeerd met NVPHnummer 59, van 
Medan (3 maart 1904) naar Breda 
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De 'i ' van de waardeaan
duiding '1/2' (echt) heeft 
een andere ophaal, de 
bovenkant is enigszins 
rondlopend. De valse is 
zowel aan de bovenzijde 
als aan de onderzijde 
van de stam recht. De 
breukstreep van de echte 
' i ' staat dichter naar de 
'2' toe en is breder aan 
het uiteinde (rechts). De 
breukstreep van de ver
valste ' i ' staat niet in het 
midden, maar loopt meer 
door naar rechts. 
De '2' van de waarde
aanduiding '1/2' van de 
echte opdruk heeft een 
mooie krul. De voet van 
de '2' begint voorbij de 
voorkant van de krul en 

loopt schuin op naar de 
rechterkant. Bij de verval
sing begint de voet bijna 
gelijk met de voorkant 
van de krul van de '2'; hij 
loopt nauwelijks schuin 
op naar rechts. 
Op de brieflcaart (afbeel
ding 7) zien we een 
voorbeeld van een echt 
gebruikte opdruk. Van 
deze opdruk zijn veel 
zogenaamde 'misdruk-
ken' bekend: (gedeel
telijk) dubbele en veel 
verschoven opdrukken 
(afbeelding 8). Blijkbaar 
heeft men al het ge
drukte materiaal aan de 
postkantoren geleverd; 
zo niet, dan moeten de 
'misdrukken' bewust in 

de handel zijn gebracht 
- het ging tenslotte om 
een nooduitgifte. 

Maaksels van Moquette 
Van Moquette is bekend 
dat hij heel veel zoge
naamd 'filatelistisch 
maakwerk' vervaardigde. 
Behalve verschillende 
zogenaamde opdrukken 
liet hij ook enveloppen 
bedrukken, soms echte 
met een randbedrukking 
rond de postzegels. Be
rucht zijn de zogenaamde 
Portvrij-enveloppen, die 
hij in enige duizenden 
exemplaren liet bedruk
ken met de tekst Portunj 
wegens Gouuernements Be
sluit No 37 dd 13 mei 1876 

en met een afbeelding van 
een gefingeerd zegelbeeld 
met het cijfer 3 (in acht 
verschillende kleuren), 
ook nog eens overdrukt 
met IND-LANDBOUW 
CONGRES SOERABAYA (zie 
afbeelding g). Het was je 
reinste nep*. Zelfs de 
bekende postzegelhan
delaar Sigmund Friedl in 
Wenen verkocht dit soort 
rommel (zie ajbeelding 10). 
Dat Moquette postzegel
handelaar was en dit ook 
op zijn correspondentie 
duidelijk tot uitdrukking 
bracht, tonen de laatste 
drie afgebeelde postze
gels. Op zijn enveloppen 
plakte hij zegels die óf 
al eerder gebruikt en 

afgestempeld waren of 
postzegels die dun en 
eigenlijk onverkoop
baar waren. Alle drie 
afgebeelde postzegels 
(ajbeeldingen 11,12 en 13) 
zijn dun of er mankeert 
iets aan. De opdruk is bij 
alle dezelfde, te weten: 
Moquette Soerabaya stamp 
imp; vermoedelijk wordt 
met 'imp' het woord 
'import' bedoeld. 

*: zie onder andere De 
Indische congresenueloppen 
door E. J. P. Mulders (ar
tikel in De Postzak nr. 62, 
pp. 38, 39 en 40, alsmede 
Nederlandsch Maandblad 
uoor Philatelie, augustus 
1965. PP-378 e.V. 

Bonen afbeelding 8 - Postzegel met 
een ucrschouen (geen dubbele) opdruk 

(NVPH-nummer 3g, basiszegcl 2oDa) 

Rechts afbeelding g - Supermaakwerk uan 
Moquette een envelop met zogenaamde 

portvrijdom voor het Indische 
Landbouuicongres in Soerabaya m 18781 

Portvrij wegens Gouvernements 
Besluit N9 37 dd. 13 M« 1876. 

Portvrij wegens Gouvernements 
Besluit N9 37 M. 13 Mei 1876. 

SOERABAYA 

Links afbeelding 10-Omslag-
bondje uiaarin de acht verschillende 
maakujerkenueloppen van Moquette 
te koop ujerden aangeboden door de 
bekende Weense postzegelhandclaar 
Sigmund Friedl 

Onder ajbeelding 13 - Gebruikte portzegel van 
5 cent (NVPH-nummer Pi) metpriue'-opdruk 
'Moquette Soerabaya stamp imp' in rood 

^ ̂ ^ v'vrai^B^"*^^ Links ajbeeldmg 11 - Gebruikte 
postzegel van 2 J4 cent (NVPH-
nummer 7) met de prive'-opdruk 
'Moquette Soerobaija stamp imp' 
in zwart 

Rechts afbeelding 12-Gebruikte 
portzegel van 5 cent (NVPH-

nummer Pi) met priue'-opdruk 
'Moquette Soerabayo stomp imp' 
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NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: DAAN KOELEWIJN 
BUITENLANDSE BLADEN: GERARD GEERTS/ 

BUITENLANDSE BLADEN 

Beste paard van stal 
werd vergeten 
De laatste tijd worden 
steeds meer archieven 
van het voormalige 
OostDuitsland (DDR) 
openbaar, ook die met 
ontwerpen van postzegels 
in die tijd. Zo stelde de 
Obcrburgermeisterin van de 
gemeente Potsdam op 
23 juni 1969 voor om een 
postzegel uit te geven ter 
gelegenheid van de 25 ste 
verjaardag van de onder
tekening van het Verdrag 
van Potsdam. Genoemde 
conferentie vond plaats 
van 17 juli tot 2 augustus 
1945 in het onbescha
digde slot Cecilienhof 
in Potsdam. Het verdrag 
regelde onder meer de 
nieuwe orde in het naoor
logse Europa, de grenzen 
tussen de bezettingszo
nes en nog enorm veel 
meer. De belangrijkste 
ondertekenaars waren 
Jozef Stalin (namens Rus
land), Harry S. Truman 
(Verenigde Staten), die de 
plotseling overleden pre
sident F.D. Roosevelt was 
opgevolgd en Clement 
Atdee (GrootBrittannië), 
die Winston Churchill na 
diens verkiezingsneder
laag, was opgevolgd. 
Begin februari 1970 werd 
in de DDR opdracht 
gegeven twee postzegels 
te ontwerpen, respectie
velijk van 20 en 25 Pfen
nig. De zegels moesten 
de vlaggen van Rusland, 
de Verenigde Staten en 
GrootBrittannie laten 
zien (met de Russische 
op de voorgrond) en de 
plaats van samenkomst: 
Slot Cecilienhof (met op 
de voorgrond een rode 
ster). De ontwerpen, 
die op 17 februari 1970 
gereed moesten zijn, wer
den op 4 maart 1970 aan 
het Centraal Comité van 
de Communistische Partij 
(SED) getoond. Daar 
kregen de ontwerpers 
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opdracht nog een derde 
postzegel te ontwerpen, 
met de ondertekenings
plechtigheid door de 
staatshoofden van Rus
land, de Verenigde Staten 
en GrootBrittannie; 
daarvoor moest men ge
bruik maken van een foto. 
Ook werd voorgesteld de 
drie postzegels onder te 
brengen in één strip. Bij 
een volgende presentatie 
gaf het Centraal Comité 
opdracht de teksten in 
verschillende talen op 
gelijke grootte af te druk
ken; de Engelse tekst viel 
teveel op. 
Op 3 juni 1970 alar
meerde de plaatsver
vangend directrice van 
de herdenkingsplaats 
Cecilienhof de minister 
van Posterijen met een 
alarmerend bericht. Zij 
had ontdekt, dat men  in 
de ijver Stalin, minister 
Molotov en maarschalk 
Tjoekov een prominente 
plaats te geven  had ver
geten president Truman 
op te nemen! Goede raad 
was duur. Uiteindelijk 
besloot men de gehele 
scène zover mogelijk naar 
links te verplaatsen en de 
waarde (25 Pfennig) en 
het woord DDR te verklei
nen. Daardoor kreeg men 
voldoende ruimte Truman 
alsnog af te beelden (Unks 
van het woordje DDR). 
Op 28 juli 1970 werd de 
strip uitgegeven. (Truman 
luar vergessen tuorden Was 
nicht im Katalog steht door 
P. Fischer en A. Peter 
in Deutsche Briefmar
kenZeitung nummer 
7/2007). 

Bloedstollend in 
plaats van ijskoud 
Frankrijk was en is een 
heel belangrijke speler op 
het gebied van het onder
zoek en de kennis van de 
poolgebieden. In het ka
der van het Internationale 
Pooljaar 20072008 be
steedt Didier Michaud in 
Timbres magazine (juni 

Gezagvoerder Jcon Charcot 

Groenland (Amassalik, nu 
Tasiilaq genoemd). Gedu
rende veertien maanden 
leefden zij te midden van 
jagers op zeehonden. 
Helaas kwam Charcot op 
de terugreis om het leven; 
pas veel later gaf de zee 
zijn lichaam prijs. 
In 1941 weet Victor 
de Verenigde Staten 
te bereiken. Vrijwillig 
neemt hij dienst en leidt 
personeel op voor dienst 
in de poolstreken en 
voor de opsporings en 

BASE DUHONT D'URVILLE ntIK ADELIE 
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Een Jïlatelistisch eerbetoon uan de TAAF aan PaulEmile Victor. 

'EREBUS EN ANTARCTIQUE MARS 1842 'i, 

1842 het expeditieschip 'l'Erebus' m de Zuidelijke Ijszee. 

2007, PflulÉmile Victor, du 
Groenland a la Terre Adelte 
en Dans les pas de P.E. Vic
tor) uitgebreid aandacht 
aan beroemde Franse 
poolonderzoekers, met 
de nadruk op PaulÉmile 
Victor (19071995). Diens 
avonturen beginnen in 
1934, nadat hij poolon
derzoeker en bekwaam 
gezagvoerder J.B. Charcot 
heeft weten over te halen 
met hem een expeditie 
te ondernemen naar een 
uiterst ruig en nagenoeg 
verlaten gebied op Oost
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VijfentuJintig jaar Verdrag uan Potsdam president Truman is de meest rechter persoon aan tajel, 
Stalin zit mooi in het midden, met een uiit uniform. 

reddingsdiensten in 
Alaska. Terug in Frankrijk 
(1946) krijgt zijn passie 
voor de poolstreken weer 
de overhand. Nieuwe 
expedities volgen, onder 
andere naar Groenland en 
Terre Adélie in het Zuid
poolgebied (sinds zijn 
ontdekking in 1840 door 
Dumont d'Urville Frans 
gebied). De echtgenote 
van Dumont d'Urville, 
Adèle, beleefde destijds 
maar weinig plezier aan 
het feit dat het gebied 
naar haar was vernoemd: 
in 1842 kwamen beiden 
om het leven bij het eerste 
spoorwegongeluk in 
Frankrijk. 
Veel wetenschappers 
zijn vereeuwigd op 
postzegels. Ieder heeft 
zijn eigen verhaal. Victor 
stelde zijn verdere leven 
in dienst van het poolon
derzoek. Pas op 77jarige 
leeftijd zette hij  op Terre 

Adélie  een punt achter 
zijn enerverende car
rière. In het kader van het 
Internationale Pooljaar 
worden er diverse expedi
ties ondernomen, onder 
het motto: In de voet
stappen van PaulÉmile 
Victor. Nadruk ligt op het 
bestuderen van de invloed 
van de poolstreken op het 
weer op aarde. De expedi
ties gaan vanzelfsprekend 
vergezeld van bijzondere 
postzegeluitgiften (o.a. 
in Groenland), bijzon
dere afstempelingen en 
dergelijke. Kortom, het 
pooljaar hoeft voor gem
teresseerde verzamelaars 
niet onopgemerkt voorbij 
te gaan. Zij kunnen, 
gesteund door goede ver
halen in de filatelistische 
literatuur, de poolonder
zoekers zogezegd vanuit 
hun gemakkelijke stoel 
volgen tijdens hun adem
benemende tochten. 

Duitsland versus de 
Europese eenheid 
We keren terug naar 
Duitsland. In de Deut
sche BriefmarkenZei
tung (nummer 10/2007) 
beschrijft Dieter Heinrich 
Die deutsche Geschichte und 
Europa  Von den romischen 
Krönungen zu den Romi
schen Vertrauen. Aan het 
succesnummer van de 
ondertekening van de 
Verdragen van Rome gaat 
een eeuwenlange Euro
pese geschiedenis vooraf. 
Daarin speelde het gebied 
Duitsland van huis uit een 
heel voorname rol, een 
rol die uitvoerig wordt 
uitgebeeld en toegelicht 
door middel van de fila
telie. Voor verzamelaars 
en belangstellenden in 
de geschiedenis van de 
eenwording van Europa is 
het artikel een aanrader. 
Direct dan wel zijdelings 
is ons land betrokken 
geweest bij die ontwikke
ling. Te denken valt aan 
de periode van Karel de 
Grote, de m 1517 door 
Martin Luther ingeleide 
Reformatie, de latere 
ContraReformatie, de 
Vrede van Munster (1648) 
en onze rol als onafhan
kelijke natie. Op postaal 
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Karei de Grote op een Duitse zegel 
uit 2000. 



gebied is er vanzelfspre
kend de ontwikkeling van 
het Europese postwezen, 
dat zijn oorsprong vond 
in 1490. Duitse vorsten 
vervulden in meerderheid 
de flinctie van keizer van 
het Heilige Roomse Rijk 
der Duitse Natie (962-
1806). Zo stelde Karel IV 
(1316-1378) al in 1356 de 
rechten en plichten vast 
van de keurvorsten, hun 
vereiste talenkennis en 
hun rol en bevoegdheden 
bij de koningskeuze. Zijn 
akte is gezegeld met het 
gouden zegel. Goldene 
Bulle genaamd. De lijst 
kan met veel voorbeelden 
worden aangevuld, zoals 
het universitair onder
wijs, het gemeenschap-

'Die Goldene Bulle'. 

pelijk verzet tegen een 
Osmaanse overheersing 
van Europa of tegen 
Napoleon, die - op zijn 
manier - de Europese 
eenwording nastreefde. 

G.A. GEERTS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Kennis is macht 
Met de komst van een 
nieuw verenigingsjaar 
lopen veel bestuursle
den zich weer warm om 
nieuwe activiteiten te 
ontplooien. In iedere club 
zijn wel een paar namen 
die naar voren springen. 
Zo hebben ze in Ede Nico 
van der Lee. Hij is onder 
andere voorzitter van de 
vereniging en hoofdre
dacteur van het Periodiek 
Orgaan Fila Ede. Dat is 
nu echt een blad voor 
doorsnee-verenigingsle-
den; de leden maken uit 
wat Nico opneemt. Een 
lid vertelt: 'Geen hoog
dravende uitgebreide 
artikelen, maar gewoon 
een stukje beleving op 
postzegelgebied, een 
mooie vondst die je 
gedaan hebt, een goed 
idee datje gehad hebt of 

... laatje fantasie maar 
gaan.' De hoofdredacteur 
is bereid de ingeleverde 
teksten over te typen in 
zijn tekstverwerkingspro
gramma en als de Edena
ren dat wensen scant hij 
ook nog de afbeeldingen. 
Petje af! Nico zorgt ook 
nog voor een nadenkertje; 
hij noemt dat de stelling 
van de maand. Die luidde 
onlangs: 'Ook in de filate
lie is kennis macht.' Hoe 
denkt u daarover? 

Noodkreet van de APJC 
In Amsterdam bestaat 
sind 1970 de APJC, de 
Amsterdamse Postzegel Jeu^d 
Club, waar met veel en
thousiasme al jarenlang 
jeugdige leden uit de hele 
stad steun en begeleiding 
krijgen bij het zetten van 
de eerste stappen op het 
verzamelpad. De club 
kampt met een groot 
probleem. Tot nu toe 
draaide ze voor een groot 
deel op een jeugdwerk
subsidie van de gemeente 
Amsterdam. Maar die 
subsidie werd dit jaar ge
schrapt; de club voldoet 
niet aan de eisen inzake 
het percentage leden dat 
uit specifieke bevolkings
groepen afkomstig is. Er 
wordt nu een dringend 
beroep gedaan op alle 
filatelisten tot een finan
ciële bijdrage. Elke gift 
is welkom op Postbank
rekening 3139697 van 
de Penningmeester van 
de APJC te Amsterdam. 
Hoe komen we hier op? 
Omdat in Britannia News 
(Studiegroep Britannia) 
een noodkreet is opgeno
men. Het valt te prijzen 
dat mensen die zich 
bezighouden met de stu
die van de Britse filatelie 
zoveel aandacht besteden 
aan een club voor begin
nende postzegelaartjes! 
In hetzelfde orgaan lazen 
we dat de tennisster Ma
ria Sharapova uit de kast 
is gekomen: ze heeft vol
mondig toegegeven dat 
ze postzegels verzamelt 
en zelfs fanatiek! Vooral 
van Britse postzegels is ze 
gecharmeerd. Haar verza
meling is opgebouwd uit 
zegels van haar fanmail; 
haar moeder in Rusland 

weekt die trouw voor haar 
af Ook doet ze geregeld 
aankopen op de postkan
toren in de plaatsen waar 
ze toernooien speelt. 
Nog een bericht dat 
ons opviel: de Engelsen 
overwegen in 2010, in 
Londen, een wereldten
toonstelling te houden 
met maar weinig kaders. 
De inzenders sturen een 
cd-rom op met scans van 
hun tentoonstellingsbla-
den en alleen de winnaars 
worden uitgenodigd hun 
schatten ook werkelijk 
aan het volk te tonen. 

Actie in Purmerend 
Uit mijn jeugd herinner 
ik me een liedje dat Het 
boemeltje van Purmerend 
heette, met een tekst 
die duidelijk maakte dat 
alles er nogal gezapig 
aan toeging. Maar dat 
is nu anders, want de 
Purmerender Postzegel 
Ruilclub vierde onlangs 
het feit dat ze 65 jaar jong 
en vitaal is. Er kwam een 
extra dik en feestelijk 
nummer van hun naam
loze verenigingsblad 
uit. De inhoud van deze 
speciale editie heeft een 
hoog thematisch, post-
historisch en soms zelfs 
historisch karakter. Piet 
Struik voorzag een oud 
IJsland-artikel van een 
fris jasje. Jan EUenbroek 
vertelt over de recente 
Purmerendse poststem
pels van TNTPost. Van de 
hand van Jeffrey Groene-
veld lazen we een artikel 
over de portvrijdom van 
het koninklijk huis. De 
voorzitter, John Dehé, laat 
zijn licht schijnen over 
het verhaal van de Stelling 
van Amsterdam door 
middel van stempels, 
poststukken en postze
gels. Uit de namen van de 
genoemde auteurs blijkt 
dat de ruilclub een aantal 
vooraanstaande filate
listen als lid heeft. Ook 
mooi: onlangs hoorde ik 
dat de vereniging weer 
een lichte groei van het 
ledental kan melden. 
Gefeliciteerd! 

Clipperservice 
De Clipper was een groot 
watervliegtuig waarmee 

van 1937 tot en met 1941 
postvluchten werden 
uitgevoerd tussen de 
Verenigde Staten en 
Nieuw Zeeland. Dat deze 
vluchten vaak avontuur
lijk waren, lazen we in 
een artikel van Hans E. 
Aitink in De AeroPhilate-
list. Om het vliegen over 
grote afstanden (tussen 
San Francisco en Nieuw-
Zeeland liggen zo'n 7.000 
mijl) mogelijk te maken, 
werden soms extra tanks 
ingebouwd. Een van de 
Clippers kreeg een brand-
stoflek in motor nummer 
2 toen het toestel zich 
op twee uur vliegen van 
Honolulu bevond. De 
desbetreffende motor 
werd uitgeschakeld en 
op drie motoren wist de 
bemanning Hawaii te 
bereiken, waar het toestel 
in vijf dagen werd gere
pareerd. Dit liep dus nog 
goed af, maar de Samoan 
Clipper stortte op 11 janu
ari 1938 brandend in zee. 
De vluchten duurden vaak 
lang. De Honolulu Clipper 
verliet op 8 februari 1940 
Los Angeles, keerde met 
pech terug en vertrok 
opnieuw op 12 februari. 
Ten gevolge van slecht 
weer wachtte de Clipper 
een dag in Honolulu en 
vervolgens negen dagen 
op Canton Island. Na 
aankomst in Noumea 
moest de Clipper aan de 
grond blijven in verband 
met een uitbraak van de 
builenpest. Op de terug
vlucht keerde het toestel 
vanwege problemen met 
een van de motoren naar 
Noumea terug, waarna 
het 3 maart weer vertrok. 
De vluchten verliepen 
heel wat moeizamer dan 
de hedendaagse vluchten 
met perfect gebouwde 
straalvliegtuigen, maar 
de romantiek en heroïek 
ontbreekt nu vaak. 

Een beetje mislukt 
In het zomernummer 
2007 van Grenzenloos 
(Verenigde Naties/Ver
enigd Europa) is weer 
veel informatie te vinden. 
Opvallend is het artikel 
Scouting: Europazegels 
2007, waarin een aantal 
Europazegels op het 
thema Scouting wordt 
behandeld. Aardig is dat 
niet alleen de afbeeldin
gen worden besproken, 
maar dat er ook kri
tiek wordt geleverd op 
bepaalde emissies. Zo 
zegt de auteur, Ab Merkx, 
over de Europazegel van 
Duitsland: 'Niet direct 
een uitschieter, deze 
zegel. De ontwerper laat 
drie padvinders, gepakt 
en gezakt, in of naar de 
vrije natuur wandelen. Op 
weg om ergens het spel 
van verkennen te gaan 
beoefenen. Ook niet mals 
is de kritiek op de emissie 
van Groot-Brittannië 
(foto). Ab zegt daarover: 
'Britse post, wat maak 
je ons nou ? Dat Ameri
kaanse en Afrikaanse 
republieken extra grote 
series uitgeven, weten 
we al lang. Maar dat 
Albion in plaats van de 
gebruikelijke één of twee 
jaarlijkse Europazegels 
er liefst met zes uitkomt, 
geeft te denken. Plaatst de 
Royal Post zich hiermee 
niet in het rijtje van filate-
listische roofridders?' 
Tenslotte gaat IJsland 
ook nog even onder het 
mes: 'Hier heeft het de 
ontwerper aan inspiratie 
ontbroken. Geen Wik 
in het wereldje van de 
scouting, maar op twee 
zegels van 80 en 105 twee 
vrije interpretaties van het 
scoutingembleem. Helaas 
kan ik er niets meer 
uithalen dan twee verlepte 
bloemen - jammer.' 
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In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die - voor 
zover dat valt na te gaan - zijn 
aangesloten bi| de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook niet-UPU-landen 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
m de algemeen gebruikte post-
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
ïo-y-'oy. Begin auto
industrie. 
€ 0.60. Auto op stoom 'La 
Pinette' (1885). 

ARMENIË 
22-5-'o7. Kunst, gezamen
lijke uitgifte met Frankrijk. 
70, 350 d. Resp. glimlachen
de engel van kathedraal in 
Reims (13''' eeuw), geboorte 
Christus (icoon 15''' eeuw). 

AZERBEIDZJAN 
5-6-'o7. Azim Azimzade 

^ (1880-1943), schilder. 
=> Tweemaal 0.20 m., samen-
° hangend met tussenveld. 
^ Schilderijen, 'Hondenge-
•^ vecht', 'Armeluishuwelijk'; 
J op tussenveld portret 
L̂  schilder. 

Zesmaal 0.20, tweemaal 1.50, 
2.-, 5.- KM. Resp. gebouw 
brandweer in Kozarac, land
schap Derventa, gemeente
huis Prijedor, cultuurgebouw 
Laktasi, landschap Foca, 
plein in Beijeljina, cultuurge
bouw Sipovo, gemeentehuis 
Mrkonjic Grad, stad met 
brug over rivier Trebinje, stad 
Zvornik. 

22-8-'07. Honderd jaar me
triek stelsel in Denemarken. 
4.75 kr. Tussen twee handen 
streepjes en getallen nul tot 
en met tien. 
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^ 1 ^ BooaHXepiieniBiBa 
PEnyUIHKACPnCKA 

20-6-'07. Frankeerzegels, 
steden. 
0.70 KM. Gebouw in Sre
brenica. 
5-7-'07. Honden. 
Viermaal 0.70 KM. Bosnische 
ruwharige hond, Tornjak, 
Servische verdedigingshond, 
Servische driekleurige hond. 

PEnVB/IMKACPnCKAÄ. 

DUITSLAND 
9-8-'o7. Stuwdam Bleiloch in 
de Saaie vijfenzeventig jaar. 
€ 0.55. Luchtfoto omgeving 
stuwmeer. 

g-8-'o7. Duitse Bondsbank 
vijftig jaar. 
€ 0.55. Collage geldstukken 
en munten: 'beeltenis van 
baardloze man' van Hans 
Maler, 50 pfennig, portret 
Clara Schumann, biljet vijftig 
euro, munt i euro. 

7"7''o7- Honderd jaar post 
Obudovac. 
o.io KM. Postkantoor en 
kerk Obudovac. g-8-'07. Keizer Wilhelm-

brug honderd jaar. 
€ 1.45. Combinatie oude 
ansicht en lijntekening. 

: ItniAHflE KAISER WILHaMWOOCE 
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^ ^ EoauMXepuefosMxa 
PEnyEflHKACPnCKA 

DENEMARKEN 
22-8-'o7. Flora en fauna in 
stuifduingebied Radjerg 
Mile. 
4.75,6.-, 7.25,13.50 kr. 
Resp. Argynnis niobe 
(duinparelmoervlinder), 
Cicindela hybrida linnaeus 
(basterdzandloopkever), 
Lacerta agilis (zandhagedis), 
Viola tricolor ssp. curtisii 
(duinviooltje). Ook velletje 
met de vier zegels en boekjes 
met vlinder en kever. 

ESTLAND 
i-8-'07. Frankeerzegel, 
nationale vlag op toren Pikk 
Hermann. 
10.- kr. (€ 0.64). Vlag op 
toren. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
g-6-'o7. Frankeerzegels, 
steden. 

FINLAND 
24-8-'o7. Bessen, framboos. 
I KI. Rubus idaeus met fram-
bozencake. 

SUOMI FINLAND 

24-8-'o7. Vlinders. 
Driemaal i KI. Apatura iris, 
Colias palaeno, Scolitantides 
orion (grote weerschijnvlin-
der, veengeeltje, vetkruid-
blauwtje). 

24-8-'o7. Fins Olympisch 
Comité honderd jaar. 
I KI. Finse vlag en kleuren 
olympische ringen als olym
pische vlam. 

24-8-'o7. Antiek, I, ontwerp
stijlen. 
Tweemaal i KI. Stoel in resp. 
empirestijl met behang 'Por-
voo Garland', 'Paimio' stoel 
(functionalisme) van Alvar 
Aalto (1898-1976) en behang 
van Ilmari en Annikki Tapi-

24-8-'o7. Nieuw frame per
soonlijke zegels. 
I KI. Interieur kerk in Män-
nistó van architect Juha 
Leiviskä. 

FRANKRIJK 
9-7-'o7. Honderdste 
geboortedag Pierre Pflimlin 
(1907-2000). 
€ 0.60. Portret advocaat, 
(eerste) minister, burgemees
ter Straatsburg, voorzitter 
Europees Parlement met 
Europese sterren. 

9-7-'07. Vereniging burge
meesters Frankrijk honderd 
jaar. 
€ 0.54. Gezicht 'Marianne', 
schets gebouw, 'Liberté, 
Egalitë, Fraternité'. 

lo-j-'oy. Rekenkamer. 
€ 0.54 in velletje met dertig 
zelfklevende zegels. Afbeel
ding als in melding 5/365. 
23-7-'o7. Castres-Tarn. 
€ 0.54. Tuin ontworpen door 
Le Nótre in 1676. 

GIBRALTAR 
i5"5''°7- Cruiseschepen, III. 
40, 42, 66, 78 p. Resp. 
Oriana, Oceana, Queen Eli
zabeth 2, Queen Maty 2. Ook 
velletje met de vier zegel. 



3oio'o7. Sepac*, blik op 
Gibraltar. 
Velletje met 40,42, 55, 78 p. 
(40 p. met 'Sepac'). Viermaal 
verschillende foto's rots van 
Gibraltar. 

GROOTBRJTTANNIË 
2o-g-'oj. Britse legerunifor
men, I. 
Driemaal i", driemaal 
78 p. Resp. 'NCO Royal 
Military Police' iggg, 'tank 
commander 5th Royal Tank 
Regiment' 1944, 'observer 
Royal Field Artillery' 1917, 
'riiieman 95th Rifles' 1813, 
'grenadier Royal Regiment 
of Foot of Ireland' 1704, 
'trooper Earl of Oxford's 
Horse' 1661. 

GRIEKENLAND 
255'07. Europa 2007, 
honderd jaar scouting. 
€ 0.65, 3.15 (doorlopend 
beeld). Resp. beeldmerk 
scouting, twee scouts. 

255'07. Sterrenbeelden. 
€ 0.02, 0.03, 0.05, o.io, 0.20, 
0.40, 0.52, 0.65, 0.85,1., 
2.27, 2.80. Resp. schorpi
oen, kreeft, steenbok, stier, 
boogschutter, leeuw, maagd, 
ram, waterman, weegschaal, 
vissen, tweelingen. 

286'o7. Asclepius, Griekse 
god geneeskunde, gezamen
lijke uitgifte met Spanje. 
IVveemaal blok € 2.50. 
Beelden Asclepius uit resp. 
museum van Ampurias in 
Spanje, nationaal archeolo
gisch museum in Athene. 

HONGARIJE 
'5'5"'°7' Internationale 
conferentie over reddmg 
ondergronds in Aggtelek
Josvafo 
200 Ft. Snoer en helm met 
lamp, beeldmerken confe
rentie, Hongaarse reddings
commissie en van nationaal 
park AggtelekJosvafo. 

i85'07. Gebouw muziek
academie honderd jaar. 
250 Ft. Detail voorgevel en 
gehele gebouw in Boedapest. 

^5'5''°7 Druiven. 
95,140, 260 Ft. Druiventros 
en gebouwen wijngaard 
uit resp. Pees, EtyekBuda, 
Tolna. 
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235'o7. Vijftig jaar Hon
gaarse Nationale Galerie. 
Velletje met viermaal 
150 Ft. Schilderijen, resp. 
St. Katelijne C1490), Marko 
Karoly: Romeins landschap 
(1835), Ferenczy Karoly: tafel 
met man en parasol (1903), 
Szinyei Merse Pal: picknick 
(1873)

IERLAND 
io7'o7. Kadaster driehon
derd jaar. 
€ 0.78. Rij boeken met 
jaartallen. 
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io7'07. Hervestigen 
'Honourable Society of 
King's Inns' vierhonderd jaar 
geleden (opleiding rechten 
gesticht in 1541, heropge
richt 1607). 
€ 0.55. Pentekening voorge
vel ontworpen door James 
Gandon (1743 1823) en 
zegel Society of King's Inns. 

ij-j-'oj. Volkslied 'Amhran 
na bhFiann' honderd jaar. 
€ 0.55. Meisjeskoor met 
kleuren Ierse vlag en noten 
uit volkslied. 

'ß!fr 
lyj-'oj. Wenszegels, 
huwelijk. 
€ 0.55 in boekje van tien. 
Twee handen (dezelfde 
afbeelding als zegel met 'N' 
van 26i'o7, melding4/283). 

ITALIË 
47'o7. Tweehonderdste 
geboortedag Giuseppe Gari
baldi (18071882). 
€ 0.65. Portret vrijheidsstrij
der, haven van Nice en zijn 
geboortehuis. 

LIECHTENSTEIN 
39'o7. Serie 'alpenweiden', 
III. 
I., 1.40, 2.20 F. Alpenweide, 
resp. Hintervalorsch, Sücka, 
Gischgfiel. 

67'07. Tiende sterfdag 
Maurizio Poggiali (1965

1997)
€ 0.60. Portret kapitein Itali
aanse luchtmacht, jachtvlieg
tuig Tornado en Italiaanse 
kleuren. HepwFUHä63iiiMg| 
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9"7''07 Vereniging Ro
meinse speleologie. 
« 1.40. Speleoloog in grot. 

39'07. Serie 'technische 
vernieuwingen uit Liechten
stein', II. 
1.30,1.80, 2.40 F. Foto en 
tekening van resp. klopboor 
(Hilti), graafmachine (Kai
serSchreit), verwarmings
element (Hoval). 

i37'07. Serie 'Italiaanse 
sport', zwaargewichtbokser 
Primo Carnera (1906 1967). 
€ 0.60. Portreten boksring. 

39'o7. Zeldzame kevers. 
0.85,1., 1.30 F. Resp. 
Trichodes apiarius, Cetonia 
aurata, Dytiscus marginalis. 
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LETLAND 
86'o7. Herdruk frankeerze
gel, wapenschilden, 
o.01, 0.02, 0.03 Lvl. Wapen
schild met '2007' van resp. 
Kurzeme, Auce, Zemgale 
(leeuw, kreeft, eland). 

io8'07. Stad Sigulda acht
honderd jaar. 
Driemaal blok 0.22, 0.31, 
0.40 Lvl. Resp. kerk, bobslee
baan, poort en gebouwen; op 
randen sleutels. 

LITOUWEN 
287'07. Serie 'uit voorraad 
musea', historisch museum 
Trakai. 
Tweemaal 2. Lt. Schilderij 
'Het nieuwe Trakai 1600' van 
J. Kamarauskas, schaakstuk
ken (15de eeuw). 

MACEDONIË 
^3'5''07 Onderzoek graf
tombe St.Cyrillus honderd
vijftig jaar. 
50 den. Heiligen. 

206'o7. Honderdste 
sterfdag Dmitri Ivanovitsj 
Medelejev (18341907). 
36 den. Portret scheikundige 
(grondlegger periodiek sy
steem) en aantekeningen. 

(afbeelding uolflende pagina) 



206'07 Driehonderdste ge
boortedag Carolus Linnaeus 
(17071778). 
36 den. Portret, boekomslag 
en plant. 
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286'o7. Forum EAPC (Euro
Atlantic Partnership Council) 
in Ohrid. 
60 den. Beeldmerken Navo*, 
Ohrid en EAPC. 

MADEIRA 
i-y-'oj. Suikerrietmolens. 
€0.30, 0.75; blok€2.45. 
Resp. waterrad met tand
wieloverbrenging, pers; 
tredmolen met ossen. 
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MALTA 
ii7'07. Speelgoed. 
2, 3,16, 22, 50 c. (€0.05, 
0.07, 0.37, 0.51,1.16). Resp. 
hobbelpaard met driewieler 
en auto, kmderwagen met 
trommels en springtouw, 
zeilboot met houten schepje 
en emmertje en motorboot, 
drie verschillende poppen, 
tinnen bestelbus met motor
fiets en raceauto. 
207'o7. Caravaggio {Miche
langelo Merisi, 15731610) 
kwam vierhonderd jaar 
geleden naar Malta. 
5, 29 c ; blok 2. Lm. (€ 0.12, 
0.68; 4.66). Details uit 
schilderijen, resp. St. Hiëro
nymus, onthoofding Johan
nes de Doper; onthoofding 
Johannes de Doper, doorlo
pend op rand. 

MOLDAVIË 
76'o7. Overdruk. 
25, 85 b. over 3. k. Wapen
schild (Yvert 58). 

MONTENEGRO 
37'07. Frankeerzegels 
2007. 
€ 0 . 2 5 , 0 .40 ,0 .50 , 0.60. 
Resp. vingerafdruk (post
geschiedenis), tekst met 

kapitaal, berglandschap, 
vlinder. 

OEKRAÏNE 
i37'07. Locomotieven. 
Viermaal 70 k. Dieselloco
motief van serie, resp. T31, 
T32,T33,T37. 

OOSTENRIJK 
27'o7. Essl museum in 
Klosterneuburg. 
€ 0.55 (in rollen). Museum
gebouw. 
48'07. Serie 'spoorwegen', 
Bregenzerwaldbahn. 
€ 0.75. Smalspoorbaan met 
stoomlocomotief (Baureihe 
U) met twee rijtuigen. 

248'o7. Serie 'naakten op 
postzegels', IV. 
€ 0.55. Naakte man door 
Astrid Bernhart (1964). 

ÖSTERKBCH, 
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POLEN 
5"5"'°7' Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
2.40 Zl. Scout met trompet 
en tenten. 

i85'o7. Honderdste sterf
dag Stanislaw Wyspianski 
(18691907), dichter, schil
der, meubelontwerper. 
1.35 Zl. Schilderij 'Kleme 
Heleen met een vaas bloe
men' uit 1902. 

265'07. Jaar van Karol Szy
manowski (18821937). 
1.35 Zl. Portret componist en 
pianotoetsen. 

^9'5''°7 Vestiging Krakau 
zevenhonderdvijftig jaar 
geleden. 
2.40 Zl. Luchtfoto Oude 
Markt, detail vestigingsakte 
en wapenschild Krakau. 

i26'07. Mondiale postze
geltentoonstelling 'SintPe
tersburg 2007'. 
BIok3.Zl. St.Catherinavan 
Alexandriëkerk. 

i56'07. Vuurtorens aan 
Poolse kust, II. 
Velletje met 1.35, 2.40, 3., 
3.55 Zl. Vuurtoren in resp. 
Gdansk, Rozewie, 
Kolobrzeg, Hel. 

i56'07. Poolse steden, 
Chorzow. 
3.55 Zl. Nicholaus Coperni
cus planetarium, gebouwd 
in 1955. 

POI.SKA 3,55.1 

27'o7. Jubileumjaar Onze
Vrouwe van Lesniow. 
1.35 Zl. Beeld. 

PORTUGAL 
Aanvulling Portugese wonde
ren (melding 7/8/516), afge
beeld zijn: kasteel Guima
raes, paleis Mateus, kerk St. 
Franciscus in Porto, toren 
en kerk Clerigos in Porto, 
universiteit Coimbra, ruïnes 

Conimbriga in Coneixa
aNova, klooster Batalha, 
klooster in Tomar, kasteel 
Almourol, klooster Alcobaca, 
kasteel Obidos, klooster en 
kerk Mafra, kasteel Marvao, 
vesting Monsaraz, herto
gelijk paleis in Vila Vicosa, 
Romeinse tempel in Evora, 
nationaal paleis Pena in Sin
tra, nationaal paleis Queluz, 
klooster Santa Maria de Be
lem in Lissabon, Belemtoren 
in Lissabon, vesting Sagres. 

i86'07. Nationaal reservaat 
Tapada. 
€ 0.30, 0.45, 0.61, 0.75,1., 
2.; blok € 1.25. Resp. Cervus 
darna. Sus scrola, Vulpes 
vulpes, Cervus elaphus. Bubo 
bubo, Hieraaetus fasciatus; 
Cervus elaphus. 

256'07. Collectie Berardo's 
museum (verbetering mel
ding 7/8/516). 
€ 0.45, 0.61,1., 2.; velletje 
met viermaal € 0.61. Werk 
van resp. Amadeo de Souza 
Cardoso, Niki de Saint Phal
le, Roy Lichtenstein, Pablo 
Picasso; Oscar Dominguez, 
Man Ray, Joana Vasconcelos, 
Jackson Pollock. 
i-j-'oj. Portugal voorzitter 
Europese Unie. 
€ 0.61; blok € 2.45. Twee
maal gebouw met Europese 
sterren. 

4"7''o7' Motorfietsen. 
€ 0.30, 0.52, 0.61,1.; velletje 
met viermaal € 0.61. Resp. 
SmcNacional 500 cc (1935), 
Famel Foguete (1959), Vilar 
Cucciolo {1955), Casal Carina 
(1969); viermaal een steeds 
verschillende motor. 

.0,30 

77'07. Zeven nieuwe we
reldwonderen. 
Blok €2.95. Deel Europa 
wereldbol; op rand wereld
wonderen. 

ROEMENIË 
i27'o7. Eenden en ganzen. 
Velletje met 0.40, 0.60, 
1.60, 2.10, 3.60, 4.70 NL.; 
blok 5.60 NL. Resp. Anser 
erytrophus, Branta ruficollis, 
Anas acuta, Anser albifrons, 
Netta rufina, Anas querque
dula; Anas clypeata. 

i87'o7. Lokale zegels Bistra 
honderd jaar (post tussen 
twee groepen vakantiehuis
jes). 
0.50, 2.10 NL. Beeldmerk 
Karpatische toeristenorga
nisatie die zegels uitgaf en 
resp. zegel 6 heller en huisjes 
en koets met paarden, 
zegel 2 heller en huisjes en 
postbode. 

RUSLAND 
ii-y-'oy. Deelrepubliek 
Chakassië driehonderd jaar 
bij Rusland. 
6.50 r. Landschap. 

257'o7. Honderdste ge
boortedag bemanningsleden 
duikboot. 
Tweemaal 7. r. in vel van 
acht met vier tussenvelden. 
Portret van M.I. Gadzhiev 
(19071942), N.A. Lunin 
(19071970); op tussenveld 
onderzeeër. 

i48'07. Honderdvijfenze
ventigste geboortedag S.P. 
Botkin (18321889). 
5. r. Portret arts. 
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SAN MARINO 
24-8-'07. Ascat* dertig jaar. 
€ 0.65. Stapel catalogi. 

24-8-'07. Rotsen van vrijheid, 
gezamenlijke uitgifte met 
Slowakije. 
Tweemaal € 0.65 in velletje 
van acht zegels. Toren van 
San Marino: La guaita, 
burcht van Orava in Slowa
kije. 

24-8-'o7. Grote wijnen uit 
Europa. 
Velletje metachtmaal € 0.65. 
Wijnetiketten uit zeven 
landen, champagnes Tarlant 
Cuvée Louis Brut, Bauget-
Jouette (Frankrijk), port van 
Quinta do Estanho (1996, 
Portugal), witte wijn van 
eiland Krk: Zlahtina (2006, 
Kroatië) van Katunar, Petri 
Riesling uit Duitsland, Tokaj 
uit Hongarije, Ribera del 
Duero van Carmelo Rodero 
(Spanje), Teodor Belo van 
Simcic uit Slovenië. 

SERVIË 
i-3-'07. Pasen. 
20.-, 46.- Ndin. Twee 
verschillende paaseibeschil-
deringen van Christus aan 
kruis. 
23-3-'o7. Europees kam
pioenschap tafeltennis in 
Belgrado. 

46.-; blok 112.- Ndin. Beeld
merk gelegenheid en resp. 
hand met batje, tafeltennis
sers. 
Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
23-4-'o7. Overeenkomst 
over rechten gehandicapte 
mensen. 
€ 0.20, 0.50, 0.70,1.- . Resp. 
meisje met krukken en 
jongen in rolstoel en vlinder 
met pictogrammen, vrouwen 
en symbolen voor slechtzien
den en slechthorenden, kaart 
Kosovo met beeldmerk en 
pictogrammen, bloem met 
pictogrammen. 

SLOWAKIIE 
24-8-'o7. Rotsen van vrijheid, 
gezamenlijke uitgifte met 
San Marino. 
Tweemaal 21.- Sk. Toren 
van San Marino: La guaita, 
burcht van Orava in Slowa
kije. 

S L O V E N S K O 

WITRUSLAND 
i9-6-'07. Nieuwe dawm, 
pelsdieren, melding 5/367. 

ZWITSERLAND 
6-9-'o7. Frankeerzegels, 
inheemse vogels. 
85, IOC,iio,180 c. Resp. 
Fringilla coelebs. Parus 
major, Tichodroma muraria, 
Aegolius funereus (vink, 
koolmees, rotskruiper, 
ruigpootuil). 

85 

x^-. 

6-g-'o7. Serie 'Zwitserland 
zoals gezien door bui
tenlandse kunstenaars', 
Engeland. 
85,100,130,180 c. Resp. 
berg Mönch (4099 m) uit 
'Frankenstein' (1818) door 
Mary Shelley (1797-1851), 
Staubach waterval in Lauter
brunnen uit 'Memorials of a 
tour on the continent' (1820) 
door William Wordsworth 
(1770-1850), Meer van 
Geneve uit 'The prisoner 
of Chillon' (1816) door 
Lord Byron (1788-1824), 
Reichenbach waterval uit 
'The final problem' (1891) 
door sir Arthur Conan Doyle 
(1859-1930). 

6-g-'07. Wenszegels. 
85,100,130 c. Ontwor
pen door schilder Victoria 
Leonard, tekeningen met 
mensen en resp. hartjes, ster
ren, stervormige bloemen 
(passie, wensen, succes). 

6-9-'o7. Serie 'zegel ontwor
pen door bekende Zwitser', 
flamencodanseres Nina Corti 
(1954)-
85 c. Danseres. 

6-9-'o7. Kinderboekenfiguur 
'Schellen-Ursli', geschreven 
door Selina Chönz (1910-
2000), getekend door Alois 
Carigiet (1902-1985). 
85 c. in boekje van tien. Ursli 
beklimt berg op ladder. 
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6-9-'07. Dienstzegel, huma
nitaire post, gezamenlijke 
uitgifte UPU* met Verenigde 
Naties. 
180 c. Handen en vliegende 
postbode met brief. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
7'7''°7- Vijfenveertig jaar 
onafhankelijkheid. 
15.-; blok 20.-Dh. Sym
bolisch ontwerp met '45', 
satelliet, ganzenveer en 
beeldscherm. 

I*r JOURD-EMSSION - jlJLM>t J j V l f-^i 

ARGENTINIË 
i4-7-'07. Observatorium 
Pierre Auger. 
75 c. Detector Tsjerenkov-
straling, gebouw fluores
centie detectoren, formule 
voor energie van hoogener-
getische kosmische straling, 
beeldmerk observatorium. 

i^-j-'oj. Vierhonderdvijftig-
ste geboortedag St. José de 
Calasanz (1557-1648). 
$ I.-. Glas-in-loodraam met 
St. José die eerste vrije, open
bare school opent in kerk 
van S.J. Calasanz in Buenos 
Aires. 

ASCENSION 
g-j-'oy. Honderd jaar 
scouting. 
35, 40, 50 p., £ 1.25. Scout 
met koedoehoorn en resp. 
scouts vormen liggend op 
gras beeldmerk scouting, 
redden van schildpad, scouts 
aan boord HMS Hood, scouts 
en landrover. 

BERMUDA 
23-8-'07. Honderd jaar 
scouting. 
35,70, 85 c., $1.10; vel
letje met $ 1.25, 2.-. Resp. 
viermaal oude foto's scouts 
(1930); beeldmerk scouting 
Bermuda, oude foto met 
Robert Baden-Powell (1857-
1941). 

Bermuda 

BRAZILIË 
5-6-'07. Schelpen. 
Velletje met driemaal R$ 2.-
Cochlespira elongata, Cha-
ronia variegata, Chicorens 
beauii. 
27-6-'o7. Honderdveer
tig jaar betrekkingen met 
Canada. 
R$ 0.90. Vlaggen Canada 
en Brazilië en indiaan met 
accordeon en laarzen 
(schilderij van Napachie 
Pootoogook). 
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4"7''07- Tweehonderdste 
geboortedag Giuseppe Gari
baldi (1807-1882), gezamen
lijke uitgifte met Uruguay. 
Tweemaal R$ 1.40. Garibaldi 
te paard met revolutionaire 
vlag en schip Seival en 
beeldmerk vrijmetselarij, 
fregat \<f' eeuw en portret 
Garibaldi. 

BSWI12007 
«$1.40 

6-7-'07. Vervoer over spoor. 
R$ 1.40,1.45,1.60. Resp. 
metro, stoomlocomotief 
'Baroneza', antieke tram van 
Santa Teresa. 

CAMBODJA 
i5-6-'o6. Aziatische olifant. 
400, 700,1.600, 2.200, 
3.500; blok 5.400 R. 
Verschillende afbeeldingen 
Elephas maximus. 



i78'o6. Dansen. 
600,1.900, 2.200, 3.500 R. 
Resp. 'ChhaiYaim'dans, 
bufFelofFerdans, mondhar
monicadans, rijstoogstdans. 

CHILI 
296'07. Honderdjarige 
kerken, noordelijke zone. 
Tweemaal $ 250. Kerk van 
resp. Parinacota, San Pedro 
de Atacama. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i5"7''°7 Twintig jaar sinds 
opheffen krijgswet. 
NT$ 12.. Symbolische 
opheffing beperking op 
kranten en politieke partijen 
en vrijheid van spreken. 
277'07. Vissen van ko
raalrif. 
NT$ 5., 5., 12., 25.. Resp. 
Nemateleotris magnifica, 
Balistoides conspicillum, 
Paracanthurus hepatus, 
Cetoscarus bicolor. 

4 ; ^ 
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COLOiWBIA 
286'o7. Krant 'El Especta
dor' honderdtwintig jaar. 
$ 4.500. Krantenpagina. 
97'o7. Vijftiende PanAme
rikaanse spelen in Rio. 
$ 3.700. Beeldmerk spelen. 

ECUADOR 
2006. Post. 
25, 30, 40, 60, 80 c. Bood
schapper te voet. 
2006. Giuseppe Garibaldi 
(18071882). 
90 c. Portret Italiaanse vrij
heidsstrijder. 
2006. College Simon Bolivar. 
20 c. Portret Bohvar en 
wapenschild. 
2006. Spondylusschelpen 
artefacts. 
25 c ; tweemaal $ i. (samen
hangend). Resp. ketting; 
zittend figuur, man in boot. 
2006. Olympisch Comité. 
30 c. Symbolische aüeten en 
wapenschild. 
2006. Academie voor mili
taire parachutisten vijftig 
jaar. 
20, 40, 60, 80 c. Resp. para
chutisten, vliegtuig en para
troepers, beeld, paratroeper 
en parachute. 
2006. Eerste uitzending 
HCJB Radio vijfenzeventig 
jaar geleden. 
$ I.. Radiomicrofoon en 
artiesten. 
2006. Voedsel uit Ecuador. 
Tweemaal $ i.. Verschillende 
schotels. 
2006. Orchideeën. 
Tienmaal 30 c ; blok $ 2.. 
Verschillende orchideeën. 
2006. Stedelijke vernieuwing 
Guyaguil. 
Vijfmaal $ i.. Tweemaal te
kening gebouw (doorlopend 
beeld), stadsbeeld, gebouw, 
openbaar vervoer. 
2006. Upaep*, energiebe
sparing. 
$ 1 .  , 1.20. Licht. 
2006. Vereniging Duitse 
herders. 
$ I.. Duitse herder. 
2006. Stierengevechten. 
Vijfmaal 50 c. Tweemaal 

arena, driemaal stierenvech
ter. 
2006. Kerst. 
80 c. Engel in Ecuadoraanse 
jurk met bloemenslingers. 
2006. Natuurbehoud. 
60, 60, 80, 80 c ; $ 2.. Resp. 
papegaai, pad, harpij, jaguar; 
papegaai. 
2006. Monseigneur Larra 
Holguin. 
Tweemaal 40 c. Tweemaal 
verschillende portret met 
beeldmerk. 

2006. Tweejaarlijks feest in 
Cuenca. 
5,15 c. Kunstwerk door resp. 
Alexander Apostel, Ricardo 
Gonzalez Elias. 
2006. Frankeerzegel. 
$ 10.. Ecuadoraanse vlag. 
2006. Marinemuseum Juan 
Ulingworth. 
20, 25 c. Uniformen uit resp. 
1880,1854. 
2006. Honderdste geboor
tedag Galo Plaza Lasso 
(19061987). 
40, 80 c. Resp. portret presi
dent, symbolische boom. 
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2006. Piraten van de Golfen 
Galapagos. 
Vijfmaal 30, tweemaal 
40 c , $ I.. Resp. tweemaal 
zeeleeuwen en schip, schip 
en piratenvlag, piraat met 
pistool, piratenvlag, Francis 
Drake met kaart en pira
tenvlag, schip met kaart en 
doodskop, William Dampier 
met schip en doodskop met 
gekruiste zwaarden. 

2006. Postbodes op fiets. 
20, 40, 80 c. Postbodes met 
fiets. 
2006. Internationale SEK 
universiteit. 
10 c. Gebouw. 
2007. Scouting. 
25 c , $ 2.. Resp. symbohsch 
ontwerp met beeldmerk, 
silhouet scout. 

ERITREA 
5i'o6. 'WarsayYeka'alo' 
campagne. 
1.50, 6., 25. n. Driemaal 
verschillend detail mo
nument campagne voor 
militaire dienst en tewerk
stelling van militairen voor 
onbepaalde tijd aan grote, 
civiele projecten in Gelalo. 
3ii'o6. ChinaAfrika top in 
Peking. 
7. n. Beeldmerk met vlaggen 
en kaart. 

ETHIOPIË 
66'o6. Bloemen. 
0.45, 0.55, 3. B. Resp. Chlo
rophytum neghellense, Aloe 
bertemariae, Aloe schelpei. 
289'o6. Ethiopische lucht
vaartmaatschappij zestig jaar. 
0.15, 0.40, 0.45,1. , 2. B. 
Vliegtuigen, resp. C47A 
Dakota III, Douglas DC
6B Super Cloudmaster, 
Boeing 720060B, Boeing 
767300 ER, Boeing 787 
Dreamliner. 
3iio'o6. Internationaal jaar 
van woestijnen en woestijn
vorming. 
0.15, 0.40, 0.45, 3. B. 
Beeldmerk Verenigde Naties 
en resp. beeldmerk gelegen
heid, kaart Ethiopië, kaart 
Afrika met klimaattypes, we
reldkaart met klimaattypes. 

FILIPIJNEN 
264'o7. Manulife honderd 
jaar in Filipijnen. 
7. P. Gebouw en beeldmerk 
gelegenheid. Ook velletje met 
vier zegels. 
i65'07. Koloniale bruggen. 
Viermaal 7. P. Verschillende 
bruggen. 
2007. Zeldzame bloemen. 
Velletje met achtmaal 7. P.; 
blok 26. P. Verschillende 
bloemen. 

GAMBIA 
i5'07. Tachtigste verjaardag 
paus Benedictus XVI. 
12. D. Portret. 
i"5"'°7 Koningin Elizabeth 
en prins Philip zestig jaar 
getrouwd. 
Tweemaal 15. D. (samen
hangend); blok 65. D. Foto's 
paar. 

GHANA 
i5'5''°7 Honderd jaar scou
ting en wereldjamboree. 
Driemaal 12.000 Cs. (samen
hangend); blok 20.000 Cs. 
Vogel en beeldmerk scouting 
met resp. silhouet gebouwen 
en groetende scout, boom en 
scout, scout met slachtoffer 
en water; groetende scout. 

GRENADA 
i5i'07. Voetbalclub Ar
senal, Emirates stadion. 
Vel met achtmaal $ 2.. 
Driemaal foto's leden elftal, 
vijfmaal foto's stadion met 
fans. 

252'07. President John F. 
Kennedy (19171963). 
Twee velletjes met viermaal 
$ 2..Viermaal Kennedy en 
Nikita Chroesjtsjov (1894
1971); Cubacrisis: Kennedy 
met Chroesjtsjov en Fidel 
Castro, Kennedy op televisie, 
Sa2 raketten, Kennedy en 
Chroesjtsjov in Wenen. 

HONGKONG 
Namen vlinders melding 
7/8/521. Resp. Faunis eu
meus, Prioneris philonome, 
Polyura nepenthes, Tajuria 
maculata, Acraea issoria. 

38'o7. Postzegeltentoon
stelling Bangkok 2007. 
Blok $ 10.. Schilderij met 
kenmerken Hongkong en 
Thailand. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
oiio'o7. Birdlife Internatio
nal, IV, middelste jager. 
Viermaal 54, tweemaal 90 p. 
Verschillende afbeeldingen 
Stercorarius pomarinus. 
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KIRGIZIË 
236'o7. Bergbloem. 
I. s.; blok 100. s. Tweemaal 
maanbloem (pentelium edu

ardi), op rand blok bergen en 
bloemen. 

^h^MIA^k^'i^ kArfr 
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KOEWEIT 
2007. Nationale dag. 
25, 50,150 f Driemaal schip. 
2007. Bevrijding tien jaar. 
25, 50,150 f Driemaal duif 
met vlag en minaret en 
luidspreker. 

2007. Universiteit veertig 
jaar. 
25, 50,150, 350 f Viermaal 
wapenschild universiteit. 

KOREA ZUID 
io7'o7. Frankeerzegel, 
flora. 
70 w. Arctostaphylos alpina 
ssp. Rubra. 
28'o7. Week filatelie. 
Velletje met tweemaal 250 w. 
(driehoekige zegels). Korea's 
eerste postzegels (1884), 
resp. 5 m., 10 m. (Yvert ko
ninkrijk Korea nr. i, 2). 

MAAGDENEILANDEN 
Juni 2007. Herdruk frankeer

zegels fruit. 
15, 20,35, 50 c., $2 .  . 
Juli/augustus 2007. Rode 
Kruisgebouwen. 
20 c , $ 3.. Resp. oude, 
nieuwe gebouw Rode Kruis. 

ish Virgin Islands 

MACAU 
97'07. Honderd jaar 
scouting. 
1.50, 2., 2.50, 3.50,3.50; 
blok 10. ptcs. Beeldmerk en 
portret Robert BadenPowell 
(18571941) met scouts, 
resp. met vlag, groetend, 
leggen houtvuur aan, maken 
houtconstructie, wijzend en 
schrijvend; beeldmerk en 
monument, op rand scouts 
met vlaggen en BadenPo
well. 

Macau, China 
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MALEISIË 
■jy'oj. Insecten, III. 
Tweemaal 30 s., tweemaal 
50 s.; blok 5. RM. Resp. Ful
gora pyrorhyncha, Dysdercus 
cingulatus, Valanga nigricor
nis, Rhaphipodus hopei; 
Antheraea helferi. 

iklalaysia» 30Hg| 
FkmMf |WH»t Iwi 



247'o7 Politie tweehon
derd jaar. 
30, 50, 50 s. Resp. politie
bureau Hutten Lane uit 1880 
met brandweercorps in 1883 
en uniform 'Peon', vliegende 
brigade (1948) en uniform uit 
1958, modern hoofdkwartier 
in Putrajaya en hedendaags 
uniform en vervoermiddelen. 

MARSHALLEILANDEN 
i26'07. Vijftig jaar ruim
tevaart. 
Vel met tienmaal 41 c. 
Eerste, resp. man in ruimte, 
satelliet, mannen op maan, 
koppeling ruimteschepen, 
vrouw in ruimte, bemande 
maanvoertuig, ruimtewande
ling, landing op Mars, Venus 
sonde, Amerikaan in baan 
rond aarde. 
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^5'5' '°7' Tachtigste verjaar
dag paus Benedictus XVI. 
50 c. Portret. 
^5'5''°7 Zestigjarig huwe
lijk koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
Tweemaal 60 c. (samenhan
gend). Verschillende foto's 
echtpaar. 

MONGOLIË 
i66'o6. Mongoolse rijk. 
Blok 550 T. 'Morin khuur' 
(snaarinstrument met paar
denhoofd). 
2i6'o6. Nieuwe president. 
Blok 800 T. President Nam
baryn Enkhbayar. 

i26'o7. Vissen. 
26, 41, 61, 52 c. Resp. Acan
thurus achilles, Pygophtes 
diacanthus, Chaetodon 
ephippium, Chaetodon 
tinkerii. 

256'07. Honderd jaar 
scouting. 
Viermaal 41 c. (samenhan
gend). Pictogrammen met 
resp. anderen helpen, fysiek 
sterk, mentaal wakker, ple
zier en avontuur. 

MAYOTTE 
i66'o7. Koralen. 
Velletje met viermaal € 0.54. 
Acropora palmata, Subergor
gia sp, Acropora cervicornis, 
Diploria labyrinthiformis. 

MICRONESIË 
255'o7. Tiende sterfdag 
prinses Diana (19611997). 
Velletje met viermaal 90 c ; 
blok $ 2.. Verschillende 
foto's prinses Diana. 

306'o6. Bezoek president 
Bush. 
Blok 800 T. Twee presiden
ten. 
289'o6. Betrekkingen met 
India, beelden van paarden, 
gezamenlijke uitgifte met 
India. 
Vellelie met 300, 400 T. 
Resp. bronzen replica 
ruiter uit Baster (India, begin 
20"'̂  eeuw), antiek beeldje 
paard uit Mongolië. 
232'07. Diplomatieke 
betrekkingen met Japan. 
Velletje met 550, 700 T. Ber
gen, resp. Fuji, Otgontenger. 

NICARAGUA 
2006. Tweede internationale 
poëziefestival in Granada. 
Velletje met 4.50, 7., 10., 
12. Cd. Resp. dichter Jose 
Coronel Urtecho, Guadalupe 
kerk (1856), kerk van St.
Franciscus bij avond, dichter 
Joaquin Pasos. 

NIEUWZEELAND 
i8'07. Knappe kiwi's. 
50 c , $ I., 1.50, 2., 2.50. 
Voorwerp en tekening 
van uitvindingen, resp. 
elektrische afrastering, 
smeerbare boter, mountain 
buggy, Hamilton waterjet, 
verdovingspistool. 

38'o7. Postzegeltentoon
stelling Bangkok 2007. 
Velletje met tweemaal $ 1.50. 
Zegels uit serie toerisme 
2004 (Wakatipumeer, Mitre 
peak), op rand tempel Wat 
Arun in Bangkok en beeld
merk tentoonstelling. 

OEZBEKISTAN 
2007. Architectuur. 
Velletjes met 90, 250, i.oio; 
200, 410, 430; 250, 420, 430; 
300, 350, 720 (S). Verschil
lende moskeeën. 

PALAU 
i52'07. Marilyn Monroe 
(19261962). 
Velletje met viermaal 84 c. 
Verschillende portretten 
actrice. 
i3'07. Schelp. 
Blok $ 2.. 'Triton horn'; op 
rand schelp en zeester. 

i5'07. Zestigjarig huwelijk 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
Tweemaal 60 c. (samenhan
gend). Verschillende foto's 
jonge echtpaar. 
i65'07. Krabben. 
Velletje met viermaal $ i.. 
Uca pugnax, Ocypode 
cordimana, Birgus latro, 
Cardisoma guanhumi. 
i65'o7. Inheemse vogels. 
Velletje met zesmaal 50 c. 
'Mangrove flycatcher', 
"Palau fantail', 'Palau bush 
warbler', 'giant whiteeye', 
'dusky whiteeye', 'Palau 
bush warbler'. 
i65'07. Bloemen uit zuid
oost Azié. 
Velletje met viermaal $1.; 
blok $ 2.. Resp. Plumeria, 
Streptosolen jamesonii, 
Heliconia pseudoaemygdi
ana, Mananita; Hymenocallis 
occidentalis. 

POLYNESIË 
47'07. Heiva, festival van 
traditionele kunst. 
65,100,140 F. Driemaal 
verschillende danser. 

SENEGAL 
8i2'o6. Strijd tegen besnij
denis. 
50, 200, 350, 370 F. Resp. 
drie vrouwen, vrouwen en 
scheermesje, verplegers 
met vrouw en scheermesje, 
vrouw met aardappelmesje 
en vrouw met hand omhoog: 
stop. 

r Lutte centre OC^CY 
l'excision ^ ^ ^ 

SENEGAL 
A 

SIERRA LEONE 
311206. Frankeerzegels, 
vogels. 
200, 250, 300, 500, 750, 
i.ooo, 2.000, 5.000, 
10.000 Le. Resp. Necta
rinia superba, Merops 
hirundineus met insect, 
Emberiza cabanisi, Pluvianus 
aegyptius, Otus leucatis, 
Coracina azurea, Picarthartes 
gymnocephalus, Dryoscopus 
cubia, Lanius excubitor. 

SRI LANKA 
8i2'o6. Honderdvijfentwin
tig jaar rugby in Sri Lanka. 
4.50 Rs. Spelers. 

6i'07. Hoogste boeddha
beeld bij Kande Viharaya in 
Aluthgama. 
5. Rs. Tempel. 

72'o7. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Chma. 
50. Rs. Chinese muur en 
rots. 

232'o7. ICC* Wereldkam
pioenschap cricket. 
5., 50. Rs. Beeldmerk cric
ket Sri Lanka en vlaggen met 
resp. man met slaghout en 
bal en tekeningen cricketspe
lers, cricketspelers met vlag. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
47'07. Ingang haven St. 
Pierre. 
Tweemaal € 2.40 (samenhan
gend met tussenveld). Vogel 
boven ingang haven, boot en 
bakens bij haven (detail kaart 
met schip). 

ST. VINCENT 
i23'o7. Orchideeën. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Resp. Stanhopea 
grandiflora, Psychopsis 
papilio. Vanilla planifolia, 
Tetramicra canaliculata; 
Trichopilia fragrans. 
i23'o7. Vlinders. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Resp. Ancyluris 
jurgensenii. Areas cypria, 
Stalachtis phlegia, Xamia 
maxi; Theritas coronata. 
i23'o7. Vogels uit het Cari
bisch gebied. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. Geothlypis 
rostrata, Dendroica pharetra, 
Jacana spinosa, Tryannus 
caudifasciatus; Seiurus 
motacilla. 
i"5''°7 Tiende sterfdag 
prinses Diana. 
Vel met viermaal $ 2., blok 
$ 6.. Verschillende foto's 
Diana met hoed. 
i5'o7. Concorde. 
Blok $ 20.. Met goudfolie: 
Concorde. 

SURINAME 
w-y-'oy. Auto's 2007. 
SR$ o.io, 0.20, 0.50,1., 
1.60,1.75, 3., 5.. Ferrari, 
model resp. 125 S (1947), 
25oGTO(i962), GTO 
(1984), F399 (1999), Mondial 
cabriolet (1983), F 333 SP 
{i994),365GT4BB(i97i), 
FXX(20o6). 

nsn 
TUNESIË 
2i6'o7. Investeringsforum 
Carthago. 
600 m. Wereldkaart, com
puter, wegen, mensen en 
beeldmerk forum. 



286'07. Nationale dag 
toerisme. 
250, 250, 600, 600 m. Resp. 
strand met parasols en boot
jes en vliegers, Sahara met 
dorp en kamelen, golfbaan, 
Tabarka jazzfestival: twee 
muzikanten. 

URUGUAY 
86'o7. Regionaal kunst
centrum. 
$ 15. Kunstwerk: paard. 
266'o7. Schelpen. 
Velletje met $ 5, 5,10,10. 
Resp. Aequipecten tehuel
chus, Americominella duar
tei. Conus clenchi, Trophon 
peiseneeri. 
47'o7. Tweehonderdste 
geboortedag Giuseppe Gari
baldi (18071882), gezamen
lijke uitgifte met Brazilië. 
$ 15, 37. Garibaldi te paard 
met revolutionaire vlag en 
schip Seival en beeldmerk 
vrijmetselarij, fregat ig* 
eeuw en portret Garibaldi. 
i3'7''°7 Stad Guichon 
honderd jaar. 
$ 15. Wapenschild, land
schap met palmen en portret. 
ig-y-'oy. Krant 'La Estrella 
del Sur' tweehonderd jaar. 
$ 15. Stratenplan Montevideo 
met fortificatie ig''' eeuw. 

200 LlEtU^lfdtlSi. 
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VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i77'07. Sjeik Ahmed Moha
med Hasher al Maktoum. 
3. Dh. Sjeik met medaille 
{goud Olympische Spelen 
Athene, schietsport dubbel 
trap). 

VERENIGDE NATIES 
g8'07. Frankeerzegel. 
US$ 0.90. Blauwe helm 
vredestroepen Verenigde 
Naties. 

69'07. Humanitaire post, 
gezamenlijke uitgifte met 
UPU* (Zwitserland). 
Zw.Fr. 1.80, US$ 0.90, € 0.75 

in velletjes van tien. In drie 
verschillende kleuren: han
den en vliegende postbode 
met brief. 

VERENIGDE STATEN 
276'o7. Serie 'liefde', 
huwelijk. 
41, 58 c. Ranken die hart 
vormen in resp. lila, roze. 

USA 56 

296'o7. Bestuiving. 
Viermaal 41 c. in boekje van 
twintig. Bij bij nachtschade 
(Bombus morrisoni, Sola
num xantii), kolibri bij Ca
lifornische fuchsia (Stellula 
calliope, Epilobiura canum), 
vleermuis bij saguaro cactus 
(Leptonycteris curasoae, 
Carnegiea gigantea), vlinder 
bij ijzerkruid (Colias cesonia, 
Vernonia fasciculata). 

USA 41 

267'07. Superhelden uit 
stripverhalen. Marvel Comics 
(uitgever van stripboeken). 
Vel met twintigmaal 41 c. 
Tienmaal stripfiguren 
(Captain America, Elektra, 
Iron Man, Silver Surfer, 
SpiderMan, SpiderWoraan, 
SubMariner, The Incredible 
Hulk, The Thing, Wolveri
ne), tienmaal boekomslagen. 

48'o7. Antieke Mahonie 
speedboten. 
Viermaal 41 c. Hutchinson 
uitigis. Gar Wood (1931), 
HackerCraft (193g), Chris
Craft (1954). 

98'07. Serie 'Amerikaanse 
schatten', Louis Comfort 
Tiffany (18481933). 
41 c. Glasinloodraam met 
magnolia's en irissen. 

L0UI5 COrtPORT TIPrANV 

io8'o7. Frankeerzegels, 
bloemen. 
Tienmaal 41 c. in boekje van 
twintig. Dahlia, gerbera, 
madeliefje, tulp, chrysant, 
iris, klaproos, waterlelie, 
magnolia, zonnehoed. 

\\f m 
4fi\ > USA 41 % 

i58'o7. Frankeerzegel, 
Amerikaanse vlag. 
41 c. Vlag met 2007. 
i68'07. Disney, IV, magie. 
Viermaal 41 c. Mickey 
Mouse, Peter Pan en Tin
kelbel, Dombo en Timmie 
muis, Aladdin en Genie. 

i78'07. Vieren! 
41 c. Blokken met letters 
'celebrate'. 

a 
H D 

ïjpr# 

■ 
X 
* 

ra 

H s B 
■ v.^v> ^^ " o V/ V 

i78'07. Serie 'Hollywoodle
gendes', XIII, James Stewart 
(19081997). 
41 c. Portret filmster. 

r^'^y ^^^^j'-'.^ 

288'07. Serie 'natuur in 
Amerika', Alpine toendra. 
Velletje met tienmaal 41 c. 
(doorlopend beeld). Dieren 
en planten op het velle
tje: Eremophila alpestris, 
Rhizocarpon geographicum, 
Ochotona princeps, Erebia 
magdalena, Polemonium 
viscosum, Anthus rubescens, 
Eritrichum aretioides, 
Trifolium nanum, Lagopus 
leucura, Cervus elaphus, An
thus rubescens, Acomastylis 
rossii turbinata. Oeneis me
lissa, Aquila chrysaetos, Ovis 
canadensis, Marmota fla
viventris, Mustela erminea, 
Phlox pulvinata. Ranunculus 
sp., Leucosticte australis, 
Claytonia megarhiza. Silene 
acaulis, Parnassius smin
theus, Noccaea raontana. 

11^ 

tj 
3i8'07. Gerald Ford (1913
2006). 
41 c. Portret president 
Verenigde Staten van 1974 
tot 1976. 

VIETNAM 
74'o7. Honderdste geboor
tedag Le Duan (19071986). 
800 d. Portret en tank. 

WAUISENFUTUNA 
jo-j-'oj. Lolesio Tuita. 
330 F. Speerwerper, kampi
oen van Frankrijk. 

3i7'o7. Wallis en Futuna 
vroeger. 
190, 200 F. Resp. gemeen
tehuis Tamara op Futuna, 
ziekenhuis van Poi (Futuna). 

ZIMBABWE 
ïo-y-'oy. Belangrijke vrou
wen voor Zimbabwe. 
$ 7.500., 29.000., 35.000., 
45.000.. Portretje en plaatje 
van resp. Mbuya Nehanda 
(symbool weerstand kolo
nialisme, opgehangen in 
1898) en bankgebouw op 
plaats waar Nehanda werd 
opgehangen, Lozikeyi (circa 
18551919, belangrijke vrouw 
van koning Lobengula) en 
scène aan hof Lobengula, 
Moeder Patrick (18631900, 
ziekenhuiswerk en stichtster 
school) en gebouwtjes, Amai 
Sally Mugabe (19321992, 
echtgenote Robert Mu
gabe, deed veel voor welzijn 
kinderen) en Chinyaradzo 
kindertehuis in Harare. 

{ ' m 

*: Gebruikte afkortingen: 
Ascat Association Inter

nationale d'Editeurs 
de Catalogues de 
timbresposte et 
publications phila
téliques 

ICC International Cric
ket Council 

Navo Noord Atlantische 
Verdrags Organisa
tie (NATO) 

Sepac Small European 
Postal Administrati
ons Cooperation 

Unmik United Nations Inte
rim Administration 
Mission in Kosovo 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 
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M i c u w e Miei» »ta log i 
V r a a g g r a t i s d e p r i j s l i j s t c a t a l o g i a a n ! 

Overzee deel 10 Midden Oosten 2007/2008 
Catalogus Duitsland 2007/2008 in kleur 
Europa deel 1 MiddenEuropa 2007, in kleur 
Europa deel 2 ZuidwestEuropa 2007, in kleur 
Europa deel 3 ZuidEuropa 2007/2008, in kleur 
Europa deel 4 ZuidoostEuropa 2007/2008, in kleur 
Europa deel 5 NoordEuropa 2007/2008, in kleur 
Europa deel 6 WestEuropa 2007/2008, in kleur 
Europa deel 7 OostEuropa 2007/2008, in kleur 

Aai t ix ied i ïne? M i e h e l 

Catalogus Duitsland 2006/2007, m kleur 
Europa deel 2 ZuidwestEuropa 2006 in kleur 
Europa deel 3 ZuidEuropa 2006/2007, in kleur 
Europa deel 4 ZuidoostEuropa 2006/2007, in kleur 
Europa deel 5 NoordEuropa 2006/2007, in kleur 
Europa deel 6 WestEuropa 2006/2007, in kleur 
Catalogus Overzee deel 4 Noord & OostAfnka 2002 
Catalogus Overzee deel 5 WestAfnka 2002 
Catalogus Overzee deel 6 Zuidelijk & CentraalAfnka 2002 
Afrika editie 2002 In € compleet 3 voornoemde delen 
Catalogus Overzee deel 8 Zuid & ZuidoostAzië 2003 

k Catalogus Overzee deel 10 Midden Oosten 2004 

C a t a l o g i Z w i t s e r l a n d 

74,00 
34,80 
46,00 
46 00 
46,00 
46,00 
46,00 
46,00 
46 00 

13,90 
27,90 
27 90 
27,90 
27,90 
27,90 
25,00 
25,00 
25,00 
69,00 
25,00 
25,00 , 

Mvrn iu M. J» '^«* s p e c i a a l ?nna 
met Overzeese Rijksdelen Ditjaar met gratis blauwdruk no 5 24,90 

; r . ' !y^?ffe.ny7»3 
Voor het eerst als DVD' 

C a t a l o g u s f i sca le z e g e l s Ncder lanc ; 
Barefoot cat fiscale zegels Nederland, België & Luxemburg 2007 32,90 

IVInst P l a a t f o u t c n N e d e r l a n d 2 0 0 2 / 2 0 0 8 
Met 400 nieuwe plaatfouten Verschijnt oktober 

Prangko I n d o n e s i a 2008 
Catalogus Indonesië in kleur (september/oktober) 

■■■i ^ mr —. a t a l o g i 
Catalogus Franknjk 2008, in kleur 
Catalogus Monaco, Andora, DOMTOM, Europa CEPT 2008, in kleur 
Catalogus Franse Gebieden na onafliankelijkheid Landen MV 2008 
Catalogus WestEuropa deel 1 Landen AE 2006, in kleur 
Catalogus WestEuropa deel 2 Landen EL 2008, In Idaur 

21,901 
21,90l 
23,001 
38,001 
38,001 

SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2008, in kleur 19,90 
Zumstein catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2008, m kleur 19,50 
Wittmer catalogus Soldatenmarken Zwitserland 19141918 39,90 
Wittmer catalogus Soldatenmarken Zwitserland 19391945 64,90 
Wittmer catalogus "Einheitskarten" Soldatenmarken 19141945 49,90 

S a ü a x ' F r a n l t r i i l i 200& 
Speciale catalogus Franknjk 2008 in kleur 23,90 1 
Speciale catalogus Monaco, Andorra & Frans Antarctica 2008, in kleur 29,90 1 
Speciale catalogus Franse Gebieden in Afnka 2008, in kleur 39,90 I 
Speciale catalogus Franse Gebieden in Europa & /Vzië 2007, in kleur 39,90 I 
Speciale catalogus DOMTOM (huidige Franse kolonieën) 2007, in kleur 39,90 | 

•""Tf" 
uiAT«^ c a t a l o c v i 

ANK speciale catalogus Oostenrijk & Gebieden 2008 in kleur 39,90 
Sassone speciale catalogus Italië 2008, in kleur 26,90 
Sassone speciale catalogus Italiaanse Gebieden 2008, in kleur 19,90 
Sassone speciale cat San Manno Vaticaan & SMOM 2008, in kleur 19,90 
CEI speciale catalogus Vaticaan, San Manno & SMOM 2008, kleur 24,90 
Edifil catalogus Spanje 2008, in kleur 16,90 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2008, in kleur 36,00 
Afinsa speciale catalogus Portugal, /Azoren & Madeira 2007, kleur 39,90 
Facit catalogus Zweden 2007, in kleur 34,90 

Y a n g s p e c . c a t . H o n g K o n g 2007 24 ,00 
i p S Ä W i f ' '|PB¥f JJi|8S;( 

G r o o t  B r i t t a n n i ë Sc Contmonivealt l i 
SG speciale catalogus GrootBnttannië Concise 2007, in kleur 
SG speciale catalogus GrootBnttannië & Commonwealth 18401970 
SG catalogus GrootBnttannië & Commonwealth 18402006, in kleur 
SG speciale catalogus Zuidelijk & ZuidAfrika 2007, in kleur 
SG speciale catalogus Leeward Islands 2007, in kleur 
SG speciale catalogus Windwardlslands 2007, in kleur 

47,40 
94,90 
94,90 
37,90 
37,90 
37,90 

Importe 10 stroken per biz 

: é «^ ff* Izls O «% lx 

Importa 10 stroken per bIz 
Edelweiss 8 (16 bIz) 
3 stul(S 
Edelweiss 16 (32 bIz ) 
3 stuks 
Edelweiss 24 (48 bIz) 
3 stuks 
Edelweiss 32 (64 bIz) 
3 stuks 

5,80 
13,90 
8,80 

19,90 
13,30 
32,90 
16,80 
42,90 

■ Climax 8 (16 bIz) 
H 3 stuks 
^M Climax 16 (32 bIz) 
^M 3 stuks 
H Climax 24 (48 bIz) 
^Ê 3 stuks 
H Climax 32 (64 bIz) 
H 3 stuks 

7,60 
16,90 
12,55 
29,90 
16 80 
39,90 
22,10 
54,90 I 

Salcura cata logus I^^^.^ ^008 17,50 

S p e c i a l e c a t a l o g u s R u s l a n d 
Stanley Gibbons speciale catalogus Rusland 18652006, in kleur 66,40 
SC catalogus Rusland, RSFSR& Sovjetunie 18571991 ed 2007, kleur 47,90 
SC speciale catalogus Tsarennjk 18451917 editie 2006, incl CDROM 69,90 
SC speciale catalogus Sovjetunie 19231940, editie 1999, in kleur 39,90 
SC handb postgeschiedenis & voorfilatelie St Petersburg 17031914 46,90 
SC spec cat reclame& propagandapostwaardestukken 19241980 19,90 
SC spec cat postwaardestukken Sovjetunie 19231991 editie 2006 21,90 
Michel speciale catalogus Sovjetunie 2007, in kleur 148,00 

ivi^ur.coUectura.coiii 



SAMENSTELLING: REDACTIE FILATELIE (A.I.) 
EMAIL PHILATELIE(a)TIP.NL 

MAGISCHREALISTISCHE 
STERRENBEELDEN 

Echt origineel mag je het 
niet noemen, het thema 
'Tekens van de dieren
riem'. De tekens die sa
men 'de cirkel van twaalf' 
vormen zijn immers al op 
talloze postzegels te zien 

^ geweest. Er zal zeker een 
° pubhek voor zijn, want 
■>• nog steeds zijn er mensen 
^ die denken dat hun geluk 
°= (of hun tegenspoed) 
L̂  afhangt van de stand van 
^ de sterren. 
^ De Griekse posterijen ga
^ ven op 25 mei jl. een serie 
S van  hoe kan het anders 
2  twaalf sterrenbeeldze
= gels uit, kennelijk zonder 
TT bijzondere aanleiding. 
Od Dat we de reeks hier 

noemen komt doordat 
de grafische aanpak wat 
anders is dan we van 
eerdere dierenriemseries 
gewend zijn. De zegels 

zijn misschien een beetje 
ouer the top, maar wie van 
magischreahsme houdt 
kan zijn of haar hart 
ophalen. 

POnERGEKTE WEER 
AARDIG UITGEBUIT 

Postzegels verzamelen is 
daarom zo'n leuke hobby 
omdat de filatelistische 
oogst  zeker als je the
matisch te werk gaat  zo 
kleurig en gevarieerd kan 
zijn. Als een postadmi
nistratie zijn emissiethe
ma's zorgvuldig kiest en 
vervolgens zorgt voor 
smaakvol ontworpen 
zegels, is de kans groot 
dat veel verzamelaars (en 
ook een aantal mensen 
dat zegt 'niets' met 
filatelie te hebben) het 
eindresultaat graag in 
huis willen halen. En nu 
kun je van het Engelse 
postbedrijf Royal Mail 

veel zeggen, maar niet dat 
het deze basisregels niet 
begrijpt. 
Wat je echter ook moet 
constateren, is dat het 
bedrijf de portemonnees 
van zijn afnemers tot het 
uiterste beproeft. Een 
goed voorbeeld van dit 
laatste zijn de Beatles
producten die begin dit 
jaar werden gelanceerd. 
Wie destijds bang was 
een Beatleboot te zullen 
missen (en daarom maar 
ineens het complete aan
bod kocht) was meer dan 
honderdvijftig euro kwijt. 
En dat voor een emissie 
waarvoor  zie Filatelie 
van januari 2007 jl., 
pagina 31  'geen enkele 
aanleiding' te verzinnen 
was. 
Kennelijk op zoek naar 
grote groepen mensen 
die niet zozeer de ambitie 
hebben om filatelist te 
worden, maar het wel 
leuk vinden om 'iets 
filatehstisch' te kopen 
dat met hun persoonlijke 
belangstelling te maken 
heeft, lanceerde Royal 
Mail op 17 juli de emissie 
Ten Magical Years. Met 
die tien magische jaren 
wordt verwezen naar de 
periode die J.K. Rowling, 
schrijfster van inmiddels 
zeven boeken over de 
tovenaarsleerling Harry 
Potter en zijn vrienden 
(en vijanden!), nodig had 
om haar magnum opus te 
verwezenlijken. 
Het zevende en laatste 
deel van Harry Potter werd 
met veel bombarie  bijna 
hadden we geschreven 
hocus pocus  in de vroege 
morgen van zaterdag 21 
juli (om één minuut over 
een Nederlandse tijd, 
om precies te zijn) in de 
gehele wereld vrijgege
ven. Miljoenen fans in 

alle delen van de wereld 
keken er met spanning 
naar uit en vele duizenden 
stonden op die genoemde 
vroege zaterdagmorgen 
in de rij om toch maar een 
van de eersten te zijn die 
de afloop van de aller, 
allerlaatste Harry Potter 
te weten zouden komen. 
Geen wonder dat de 
Engelse post probeert op 
deze bezemsteel mee te 
liften. Het resultaat mag 
er, als het om de omvang 
van de emissie gaat, we
zen  al zullen 'gewone' 
Engelandverzamelaars 
het wellicht toch wat veel 
van het goede vinden. 
Er kwam niet alleen een 
serie van zeven zegels uit, 
maar ook een velletje met 
vijf andere zegels, diverse 
eerstedagenveloppen, een 
Presentation Pack, Stamp 
Cards, Smilers en een zo
genoemd 'generiek vel'. 
Bij de het eerst genoemde 
reeks draait het om zegels 
die de zeven omslagen 
van de Harry Potterboeken 
tonen, terwijl het velletje 
van vijfde wapens van de 
universiteit Ho^uiarts en 
zijn vier 'huizen' (Gryfin
dor, HuJflepuJ, Ravendaw 
en Slythenn) toont. 
Zijn de verzamelaars van 
zegels er dan? Nee, want 
de zegels die in het vel
letje zitten, keren ook nog 
terug in een velletje met 
tien persoonlijke postze
gels en in dat 'generieke 
vel'. Het gaat daarbij om 
tien zegels met tabjes die 
onder een zwart laagje 
toverspreuken bevatten. 
Wie zijn vinger op de 
zwarte laagjes legt, kan 
de spreuken zichtbaar 
maken. Twee eerstedag
enveloppen, een postze
gelmapje en dertien Stamp 
Cards completeren het 
geheel. Totale aanschaf

prijs: zo'n dertig euro. 
Even schrikken, mis
schien, maar er is ook 
goed nieuws: wie een 
Discount Pack bestelt (met 
daarin alle genoemde 
producten) betaalt een 
hele euro minder... 

U N G VERGUISD, 
UITEINDELIJK GEËERD 

Niet iedereen wordt bij 
zijn leven geèerd. Tegen
woordig zijn diegenen die 
er verstand van hebben 
er van overtuigd dat de 
in Ierland werkende 
architect James Gandon 
(17431823) tot de beste 
van zijn vakgenoten uit 
die tijd gerekend mag 
worden. Toen Gandon 
nog leefde kreeg hij ech
ter vooral kritiek te ver
duren. Wat zijn vijanden 
hem kwalijk namen was 
dat de gebouwen die hij 
ontwierp er (volgens hen 
althans) nogal pompeus 
uitzagen, maar dat hij 
zich ook niet bescheiden 
genoeg opstelde. Zijn 
persoon en zijn ontwer
pen werden in de kranten 
in bijzonder ongun
stige zin beschreven. Zó 
impopulair was Gandon 
dat hij, toen er in 1796 in 
Ierland ongeregeldheden 
uitbraken, tijdelijk de wijk 
naar Engeland nam. Er 
zijn bronnen die schrijven 
dat het eigenlijk niet 
Gandonzelf was die in 
ongenade was gevallen, 
maar de architect Gandon. 
De reden zou simpelweg 
gelegen zijn in het feit 
dat hij het als architect 
gewaagd had om een 
indrul<wekkend gebouw 
voor lerlands minst po
pulaire overheidinstelling 
 de douane en belasting
dienst  te ontwerpen. 
Gelukkig voor Gandon 
begon men hem in 
Ierland tegen het eind 
van zijn leven wat meer te 
waarderen, wat verklaart 
waarom zijn grafsteen de 
volgende tekst vermeldt: 
Such was the respect m which 
Gandon was held by his 
neighbours andjriends jiom 
around his home in Lucan 
that they refiised carnages 
and ujalked the 16 miles to 
and jrom Drumcondra on the 
day o/hisjiineral. ('Zozeer 
werd Gandon door zijn 
buren en vrienden uit 
de buurt van zijn huis 
in Lucan gerespecteerd. 



dat ze op de dag van zijn 
begrafenis weigerden 
gebruik te maken van 
koetsen en de zestien mijl 
naar en van Drumcondra 
te voet aflegden'). Geluk
kig worden ook gebou
wen die Gandon ontwierp 
tegenwoordig met veel 
waardering besproken en 
dat zal de Ierse posterijen 
hebben geïnspireerd om 
op 10 juli jl. een zegel uit 
te geven die een van zijn 
creaties, de Honorable 
Society of King's Inns, voor 
het voetlicht brengt. 
Het gebouw herbergt 
het oudste instituut van 
Ierland op het gebied van 
de rechtenstudie. 

Op dezelfde datum 
verscheen trouwens ook 
een zegel die het jubileum 
'driehonderd jaar Registry 
ojDeeds Art' herdenkt. De 
Registry (die belangrijke 
documenten met betrek
king tot de overdracht van 
bezittingen herbergt) is 
gehuisvest in het laatste 
grote overheidsgebouw 
dat door dezelfde James 
Gandon werd ontworpen. 

HELEMAAL NIET 
ZO EXOTISCH 

De tijd dat rechtgeaarde 
Nederlanders niet op 
reis wilden gaan zonder 
eerst een mud kruimig 
afkokende aardappelen 
en veerden blikken Burclit-
conserven in de kofferbak 
te hebben gedeponeerd 
ligt ver achter ons. Te
genwoordig zie je op de 
markten en marktjes van 
Frankrijk, Italië, Spanje, 
Portugal en het nog 
verder verwijderde bui

tenland vakantiegangers 
kennersblikken werpen 
op de daar uitgestalde 
waren. Onze vakantievie
rende vaderlanders zien 
er daarbij niet tegenop 
om als zelfbenoemde 
experts keurend in kum-
quats, knippa's of kiwi's 
te knijpen. Dat de Neder
landse boer niets zou eten 
dat hij niet kent is - zoveel 
is wel duidelijk - verleden 
tijd. Hoe kan het ook 
anders: zelfs in ons eigen 
land liggen het exotisch 
fruit en de dito groenten 
inmiddels 'gewoon' naast 
de meer traditionele 
producten van onze eigen 
bodem. 
We komen hierop door 
de serie Tropical Fruits oJ 
Vanuatu (27 juni jl.), die 
vijf kleurige, zelfklevende 
zegels omvat. Vanuatu 
(het voormalige condomi
nium Nieuwe Hebriden) 
ligt in de Stille Zuidzee, 
voor ons aan de andere 
kant van de aardbol dus. 
Je zou verwachten dat 
althans een deel van het 
op de kleurige zegels 
figurerende fruit exotisch 
zou aandoen, maar niets 
van dat alles. Ook voor 
nuchtere Nederlanders 
zijn de bananen op de 
zegel van 30 v. alledaags. 
En hetzelfde geldt voor 
de watermeloen (40 v.), 
de citroenen (70 v.) en 
de kokosnoten (250 v.). 
Misschien dat hooguit 
de papaja (100 v.) door 
een enkele Nederlander 
als een wat vreemde 

eend in de fruitbijt wordt 
beschouwd. 
De economie van Vanuatu 
leunt nogal zwaar op de 
sector dienstverlening, 
maar als het om de export 
gaat speelt de landbouw 
toch ook een belangrijke 
rol. Zo'n tachtig procent 
van alle locaal op Vanuatu 
geproduceerde artikelen 
vallen in de categorie 
'agrarische producten', 
met kokosolie als voor
naamste product. 

SIMPEL, MAAR 
EFFECTIEF 

Het is in deze rubriek wel 
vaker geconstateerd: dat 
veel postadministraties 
hun best doen nieuwe 
klanten te trekken (en 
oude te behouden) door 
hun zegels iets extra's te 
geven. Loopt dat in een 
aantal gevallen uit op 
nogal gezochte creaties 
(geborduurde zegels, 
zegels van hout, emis
sies waarin kristal, oud 
scheepshout of meteorie-
tenstof werd verwerkt), je 

kunt ook met bescheiden 
middelen een heel aar
dige resultaat bereiken. 
Neem de postadministra-
tie van Liechtenstein: die 
voorzag de wenszegels 
van 4 juni jl. van een 
brede witte rand met 
kunstig gevormde gaatje, 
waardoor de indruk van 
een soort macramé wordt 
gewekt. Het staat ons bij 
dat deze 'papierbespa-
rende methode' al eens 
eerder door Liechtenstein 
werd toegepast, maar 
zelfs al zou dat zo zijn, 
dan geldt voor ons 'beter 
goed herhaald dan slecht 
bedacht'... 

KIWI-SLANG OP 'RUB 
AND REVEAL'-ZEGELS 

En nu we het toch over 
'herhaling wegens groot 
succes' hebben: Neu; Zea
land Post staat ook bekend 
als een van de postadmi
nistraties die voortdu
rend op zoek zijn naar 
het bijzondere. Nu zijn 

thermische zegels niets 
nieuws - zie het berichtje 
over de Engelse Harry 
Potter-zegels - maar de rub 
and reueal stamps ('wrijf en 
ontsluier-zegels') die het 
Nieuw-Zeelandse bedrijf 
op 4 juli jl. uitgaf zijn 
niet alleen vanwege hun 
warmtegevoeligheid leuk. 
Verzamelaars die in taal 
(en meer in het bijzonder 
in dialecten) geïnteres
seerd zijn, zullen ze graag 
in hun collectie willen 
hebben. 
De rub and reueal stamps 
- twintig in getal - zijn 
voorzien van slang (jar
gon) dat in Kiwi-land 
dagelijks gebruikt wordt. 
Veel buitenlanders (zelfs 
als ze uit Engelsspre
kende landen komen) 
snappen geen jota van die 
uitdrukkingen. Wanneer 
ben je away with tlie Jairies? 
Wat is een laughing gear? 
Wat eet je als je shark and 
taties voorgezet krijgt? 
Nou, in het eerste geval 
heb je ze niet allemaal op 
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een rijtje, in het tweede 
gaat het gewoon om je 
mond en bij het laatste 
betreft het ƒ sh and chips, 
een gerecht dat je tegen
woordig ook in Neder
land kunt bestellen. 
Wie er de tijd en de 
moeite voor over heeft, 
kan door zijn vinger op 
de zegels te leggen ook de 
andere zeventien 'staande 
uitdrukkingen' vertalen. 
Zo kom je te weten wat 
hard yakka is (een zware 
klus), hoe je je voelt als 
je knackered bent (alsof 
je niet meer op je benen 
kunt staan) en wat cods 
iDollop is (kletskoek). Als 
u goed oefent kunt u, als 
u ooit bij onze tegenvoe
ters op bezoek gaat, een 
behoorlijk mondje Classic 
KiU)i spreken! 

TRAGISCHE HELD 
HERDACHT 

Het zijn, als het om 
militairen gaat, niet altijd 
de echte oorlogshelden 
die op postzegels geëerd 
worden. Vooral de aller
hoogste militairen komen 
op zegels terecht, ook 
al lopen die - dat wordt 
althans beweerd - meer 
kans om in hun bed te 
overlijden dan op het 
slagveld. 
Maurizio Poggiali stond 
zeker niet overdreven 
hoog op de militaire lad
der - hij was kapitein bij 
de Italiaanse luchtmacht 
- maar zijn dood tien jaar 
geleden was voor Poste Ita-
liane voldoende tragisch 
om hem op 6 juü jl. met 
een zegel van 60 cent te 
herdenken. Poggiali, die 
32 jaar oud was toen hij 
overleed, was een uiterst 
ervaren piloot. Op 8 au
gustus 1997 maakte hij 
met twee andere beman
ningsleden een vlucht 
in de buurt van de iVlonte 
Lupme nabij Cori (Latina). 
Het toestel stortte neer 
en werd later die dag 
gevonden; Poggiali bleek 
te zijn overleden, de twee 
anderen leefden nog. 

= De omstandigheden 
_ - . waaronder Poggiali om 
5 0 » het leven l<wam, worden 

door de Italiaanse pos
terijen niet toegelicht, 
maar duidelijk is wel dat 
ze inderdaad tragisch 
waren. Met zijn meer 

dan duizend vlieguren en 
zijn grote ervaring met 
zo'n vijftien verschillende 
vliegtuigtypen was hij een 
onwaarschijnlijke kan
didaat voor zo'n vroege 
dood in vredestijd. Ook 
op het internet is helaas 
maar weinig te vinden 
over de aanleiding tot het 
vliegtuigongeluk, maar 
een frase die steeds weer 
terugkeert is dat zijn dood 
werd veroorzaakt 'door de 
nalatigheid van iemand 
anders'. 
Wellicht dat luchtvaart
verzamelaars meer 
informatie hierover 
hebben; dat horen we dan 
graag. Filatelisten die de 
Italiaanse taal beheersen 
verwijzen we overigens 
graag naar de website 
U)U)U).mauriziopofl3iali.it, 
waar uitvoerige informa
tie over Poggiali (en ook 
over de over parlemen
taire enquêtes die naar 
aanleiding van het onge
luk werden gehouden) te 
vinden is. 

WERELDERIGOED 
IN BEELD GEBRACHT 

Je zou bijna tegen de 
postadministratie van de 
Verenigde Naties willen 
zeggen: geefze toch 
niet uit, die prachtige 
series over de wereld-
erfgoedlijst. Want je zou 
werkelijk wensen dat de 
schitterende locaties die 
op de zegels te zien zijn, 
zo ongerept mogelijk 
blijven. Elke vorm van re
clame - ook filatelistische 
- kan deze laatste mooie 
plekjes op onze aard
bol alleen maar schade 
berokkenen. Maar dat is 
wat naïef gedacht; ook 
zonder die reclame zullen 
er mensen zijn die als een 
magneet naar zulke plek
jes getrokken worden. 
De plaatsing van de be
wuste locaties op de we-
relderfgoedlijst heeft dan 
ook juist tot doel, zulke 
plaatsen te beschermen. 
Op 9 augustus gaven de 
adminstraties van de VN-
posterijen in Geneve, We
nen en New York in totaal 
zes verschillende zegels 
uit die een even groot 
aantal van deze exotische, 
maar Icwetsbare erfgoede
ren in beeld brengen. De 
selectie beperkt zich tot 
Zuid-Amerika. 

De Amerikaanse admini
stratie bracht zegels van 
41 en 90 cent uit, gewijd 
aan de Galapagoseilan-
den (Ecuador) en Rapa 
Nui (Paaseiland, Chili). 
De Galapagoseilanden 

liggen zo'n duizend 
kilometer uit de kust van 
Zuid-Amerika. Deze vul
kanische eilandengroep 
is de grootste archipel ter 
wereld die nog vrijwel in 
zijn oorspronkelijke staat 
is gebleven. Voor geolo
gen, ecologen en onder
zoekers die zich met de 
evolutie bezig houden 
zijn de eilanden een waar 
Dorado. Doordat ze een 
uiterst gevarieerd klimaat 
hebben én doordat 
de eilanden extreem 
geïsoleerd ligt, krioelt het 
gebied van de bijzondere, 
inheemse dieren. Het ge
bied staat sinds 1978 op 
de werelderfgoedlijst. 
Paaseiland - lokaal 
Rapa Nui geheten - is 
vooral bekend dankzij de 
Polynesiërs die er zich 
zo'n 2.300 jaar geleden 
vestigden. Van de tiende 
tot de zestiende eeuw 
maakten ze enorme 
stenen figuren, waarvan 
de betekenis nog steeds 
niet helemaal duidelijk is, 
maar die een fascinerende 
aanbük bieden. 
Rapa Nul werd in 1995 
op de werelderfgoedlijst 
geplaatst. 

De Zwitserse postadmi
nistratie van de VN 
bracht zegels van i.oo en 
1.80 Zwitserse frank uit, 
respectievelijk met foto's 
van Tiwanaku (Bolivia) en 
Machu Picchu (Peru). 

De oude Boliviaanse stad 
Tiwanaku, ooit de hoofd
stad van een machtig rijk 
dat de zuidelijke Andes 
domineerde, beleefde zijn 
hoogtijdagen tussen 500 
en goo. Wat er van de stad 
rest, getuigt op indruk
wekkende wijze van een 
cultureel hoogstaande 
gemeenschap. De gebou
wen van destijds stonden 
veelal in dienst van 
plechtige ceremonies of 
ze waren voor openbaar 
gebruik bestemd. 
De werelderfgoedlijst 
vermeldt Tiwanaku al 
sinds 2000. 
Machu Picchu in Peru 
is een door de Inca's 
gebouwde nederzetting 
die uit de vijftiende eeuw 
stamt. De stad ligt zo'n 
2.400 meter boven de 
zeespiegel, temidden van 
een tropisch bergwoud, 
in een werkelijk prachtige 
omgeving. Men neemt 
aan dat de nederzetting 
de mooiste stedelijke 
omgeving was die de 
Inca's ooit bouwden. 
Zijn enorme muren en 
terrassen zien eruit alsof 
ze door de natuur zelf zijn 
gecreëerd. 

Machu Picchu werd in 
1983 aan de werelderf
goedlijst toegevoegd. 

Tot slot de twee zegels 
van de Oostenrijkse admi
nistratie van de UNPA. In 
Wenen verschenen zegels 

van 55 (Nationaal Park 
Igua^u, Brazilië) en 75 
cent (Cueua de las Manos, 
Argentinië). 
Het Nationaal Park 
Iguagu deelt met het aan
grenzende Argentijnse, 
gelijknamige nationaal 
park, een van 's werelds 
grootste en indrukwek
kendste watervallen. De 
waterval is bijna drie 
kilometer breed en is te 
vinden in de vallei van de 
rivier de Parana. Hier is 
de natuur nog ongerept, 
maar de ontbossing ten 
behoeve van landbouw
doeleinden rukt akelig 
hard op. 
Gelukkig werd het park 
in 1986 op de werelderf
goedlijst geplaatst. 
De Cueva de las Manos in 
Argentinië herbergt een 
uitzonderlijke verzame
ling rotstekeningen, 
die tussen de 9.500 en 
13.000 jaar geleden tot 
stand moet zijn geko
men. Deze 'grot van de 
handen' dankt zijn naam 
aan het feit dat de makers 
hun handen vereeuwig
den, simpelweg door de 
omtrek ervan te teke
nen. Er zijn echter ook 
tekeningen van dieren en 
jachttaferelen in de grot 
te vinden. 
In 1999 werd de Cueva de 
las Manos op de wereld
erfgoedlijst van de Ver
enigde Naties geplaatst. 



EDITIE 2008 VAN DE NVPH
CATALOGUS KOMT ER AAN! 
Op 12 september aanstaande 
verschijnt hij weer: de jaarlijkse 
editie van de Speciale Catalogus 
van de Nederlandsche Vereeni
gingvan Postzegelhandelaren 
(NVPH). De catalogusdie 
zowel 'op papier' als in de vorm 
van een dvd te koop zal zijn 
 is aan zijn zevenenzestigste 
aflevering toe. Het boekwerk is 
ruim achthonderd pagina's dik 
en staat bol van informatie waar
mee verzamelaars van Neder
land en gebieden hun voordeel 
kunnen doen. 
In de editie 2008  u hebt het in 
het vorige nummer van Filatelie 
uit de mond van Rob Smit, 
voorzitter van de Cataloguscom
missie van de NVPH kunnen 
optekenen  zitten veel extra's. 
Zoals met zoveel dingen het 
geval is, zijn er zowel vrolijke als 
minder vrolijke zaken te melden. 
Om met dat laatste te beginnen: 
de recente Afinsaaffaire heeft 
zijn sporen nagelaten waar het 
de notering van de CEPTzegels 
betreft. Joegen de specula
tieve inkopen van een aantal 
internationaal opererende han
delaren de prijzen de afgelopen 
jaren fors omhoog, nu zien we 
een omgekeerde beweging. De 

NVPH volgt daarmee een inter
nationale trend, want ook andere 
catalogi stelden hun prijzen voor 
'Verenigd Europa' al stevig bij. 
Maar er is ook goed nieuws: 
de commissie die de prijzen 
jaarlijks vaststelt zag aanleiding 
om een groot aantal van de circa 
duizend prijswijzigingen een 
positief karakter te geven. 
Wat de verzamelaars van mo
derne filatelie zal plezieren is dat 
in de nieuwe NVPHcatalogus 
een katern is opgenomen waarin 
aandacht wordt besteed aan de 

veel verzamelde hangblokjes en 
mailers. 
Om de duidelijkheid te bevorde
ren worden een en tweezijdig 
ongetande zegels voortaan met
een achter het desbetreffende 
hoofdnummer vermeld. 
Extra aandacht kreeg het 
onderdeel UNTEA (Nederlands 
NieuwGuinea onder tijdelijk 
beheer van de Verenigde Naties), 
dat door de commissie opnieuw 
werd bewerkten uitgebreid. 
Er zijn in de catalogus nu ook 
noteringen te vinden voor 
samenhangende zegels van 
NederlandsI ndië met witte tus
senstrook. 
Verder zijn er nu ook aparte 
noteringen voor beschreven en 
onbeschreven eerstedagenvelop
pen van Suriname (tot 1962). 

Een van de vele 
interessante 
onderdelen van de 
NVPHcatalogus 
is het overzicht 
van Nederlandse 
plaatfouten. Dat 
deel is door de 
samensteller, de 
heer Van Wilgen
burg, opnieuw 
uitgebreid. 
De NVPH heeft er 
de afgelopen jaren 
een gewoonte 
van gemaakt de 
successievelijke 
catalogi uitte brei
den met tijdelijke 

extra's in de vorm van eenma
lige katernen. Ook in de editie 
2008 zijn zulke extraatjes weer 
te vinden: er zijn twee katernen 
opgenomen die alleen in deze 
aflevering van de catalogus te 
vinden zullen zijn. Het eerste 
katern betreft een overzicht van 
de scheepspost van Curasao 
(auteur: HenkVleeming) en het 
tweede behelst een overzicht van 
de een en twee letterstempels 
van de hand van Cees Janssen. 
Het is altijd leuk om iets voor 
niets te krijgen en wie de 
NVPHcatalogus aanschaft krijgt 
dan ook iets cadeau, wat heet: 
er zijn zelfs twee presentjes 
bijgevoegd. Sinds een aantal 
jaren wordt een blauwdruk van 
een bekende Nederlandse zegel 
bijgesloten en dat is bij deze 
editie ook het geval; de oplage is 
slechts 18.000 stuks. Het tweede 
cadeautje is ook niet mis: een 
kwartet vrijkaarten voor de zesde 
NVPHshow, Stamp Passion, 
een evenement dat op 11,12 en 
13 april 2008 in de Brabanthallen 
in Den Bosch zal worden gehou
den. De kaartjes kosten normaal 
tien euro per stuk! 
De prijs van de NVPHcatalogus 
moest helaas wat verhoogd 
worden; een exemplaar kost 
nu 24.90 euro  nog altijd een 
prima prijs vooreen prima 
catalogus! 

De Speciale Catalogus 2008 is 
verkrijgbaar bij de Vakhandel 
Filatelie. 

WILT U IETS KOPEN 01 VERKOPEN? PUATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FlUTELIEi 

Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken: per 

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht. 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie is verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

AnENTiE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

■I ■lil 
il 

Iimiiii 
iliiiiii 

I ■ 
Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PChPlaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

I 

(handtekening). 

Ten name van:., 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGiBODEN 

Ned. Verzamelaars kijken 
voor iets nieuws op 
www.p0st2egelf0uten.nl 
A. Spijkman. Telefoon 
0598-393841. 

Polen, Joegoslavië, Roeme
nië, Albanië, Hongarije, 
Bulgarije, Tsjecho-SIowakije. 
Pzh. Wilctor, Hodgesstr. 13, 
6135 CS Sittard. Telefoon 
046-4512751. Email: 
robert-u)il<tor(a)home.nl 

DDR 25% Bund, Berlin, 
Reich, NL en div. Euro
landen v.a. 35%. FDC's 
etc. J. Römkens. Telefoon 
045-5462894. 

u)U)U).phi!atoon.nl scherp 
aanbod plaatfouten/ 
p.boekjes/ Ned.Ant./ 
rolt. A. Stegeman. 
Telefoon 0545-295508. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs. Cept en 
uitgebreid meelopers. 
Ook voor uw manco's. 
A. van der Pluijm. Telefoon 
0180-520069. Email 
p!uijmpies(5)fiotmail.com 

6 Veilingen, 6 clubbladen 
voor verzamelaars van Italië 
en geb. voor 12 euro p.j. 
J. de Rijke. Telefoon 0165-
535859. www.fihtaha.ni 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Postbus 22517, iioo 
DA, A'dam Z.O. Telefoon 
020-6974978 en u)U)U).u)ien.nl 
Finland toeslag 1944-1977 
comp. Mooi gebruikt en 

Yvert492, 584 en 727 a 97.50 
euro. I5en van Leeuwen. 
Telefoon 0180-315330. 

www.librenphilatelie.com 
Uitgebreide voorraad NL-H 
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 Indonesië. Tele
foon 0348-423885. 

Postzegels uit diverse 
landen losse zegels, 
series en verzamelingen. 
Stampsmarinus of 
jrEerl<mannus(g)planrt.nI 
F.Marinus. Telefoon 
0516-513337. 

Nederland + Overzee vnl. 
klassiek topmateriaal, 
redelijke prijzen. Pzh. 
Advantage, Jacq. Perkstr. 
39, 3351 CP Papendrecht. 
Telefoon 078-6153386. 
Website-adres: www. 
aduanta3e-stamps.e0m 

Online veilingen, meer 
dan 150.000 leden en 7 
miljoen loten om te kopen 
en te verkopen, geen 
plaatsingkosten. Delcampe. 
Telefoon 020-5248598. 
www.iekam^e.nü 

Te koop of ruilen voor post
zegels West Europa ruim 
7.800 Aantekenstroken. 
H. Klein, Schootenweg 
46,1785 LV Den Helder. 

Verzamelaar stopt! Ruim 50 
grote en dikke insteekboeken 
van Europese landen, met 
meest oudere zegels. Veel 
doubl, maar ook veel betere 
zegels, deels onuitgezocht. 
Bod per land gevraagd. B.J. 
Peek. Telefoon 073-5214267. 

IJsland mooi gebruikt Yvert 
208-242, 254-366, 368-
454, 469-499 voor 97,50 
euro. B. van Leeuwen. 
Telefoon 0180-315330. 

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. 
Telefoon 070-3272108. 

Italië en Koloniën, 
San Marino & Vaticaan-
verzamelaars worden lid van 
filitalia.nl voor 12 euro per 
jaar. Aanm.: Leo v.d. Brun. 
Telefoon 070-3460328. 

Zoek firmaperforaties 
alle landen ruil of koop. 
W. Manssen. Laan 
derV.N. 31, 3840AD 
Harderwijk. Telefoon 
0341-417980. E-mail 
jaapmanssEn@hotmoil.com 

Gestempelde persoonlijke 
Ned. postzegels. 
Betaal redelijke prijs. 

E. Oosterom. Telefoon 
0180-323886 na 19 uur. 

Te koop gevr. verz. 
Ned. Aantekenstroken. 
T. Bulder, Frisoweg 6, 
2741 BV, Waddinxveen. 
Telefoon 0182-630582. 

Gevr. IOC zegels van 
roofvogels en roofdieren 
incl. honden, geen katten, 
100 zgls. retour na keus. 
F. Bik. Telefoon 0314-361491. 

DIVERSEN 

Spanje en/of Portugal? 4 x 
p.j. bijeenkomsten in Utrecht 
met veiling (ook sehr.). 
Ook niet-leden mogen 
bieden. Kwartaalblad en 
rondzendingen, 22 euro p.j. 
Inlichtingen: 079-3611910 
ofiüiüiD.ksp-ibcna.nl 

Studiegroep Britannia, 
de vereniging voor alle 
verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl 
Blad, meetings, 4 grote 
veilingen, boekjes en 
veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Maandblad Filatelie 
ingebonden jaargangen 
9.50 euro per jaar. Wij 
kunnen ook voor u inbinden. 
H. Kuipers, Beethovenlaan 
15, 7604 GC Almelo. Tele
foon 0546-532155. Email: 
hkuipers.3@hccnet.n! 

Postzegel- en Ansicht-
kaartenbeurs en munten 
zaterdag 22 september 

NVPV afd. Bodegraven 
9.30-16.30 in Rijngaarde i, 
Dronenwijk, Bodegraven. 
Semihandelaren aanwezig. 
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. 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), 
brieven en postzegels van 
Frankrijk & voorm. Franse 
kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten 
p.j. in Bilthoven. Contr. 19 
euro. Info: Frits Bakker. 
Tel./fax 0546-827552. 
Email: cfvmananne(3)cs.com 

Vereniging Latijns-Amerika 
/ ujuiui.laca.nl, 4X bijeenk. 
+ 2X tijdschr./jr. contr. 
20 euro. Inl. J. de Ruiter. 
Telefoon 076-5021061. 

Het Postmerk, De Bilt, op 
8 dec. 2007 grote veiling. 
Voor cat. bel 030-2204138. 
uiu;uJ.postmErk,nl in H.F. 
Witte Centrum. Parkeren 
gratis! Veilingkosten laag! 

Pzv. Zeewolde organiseert 
op 27 okt. haar jaarl. 
Postzegelbeurs. Flevoweg 
6g van 10-17 uur. Sehr, 
veiling ong. 300 kavels. 
Tafels te huur. F. Löhr. 
Telefoon 071-5149310. 

1^ 
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T T D LAAO 
lijna duizend pagina's op een schijfje: dat biedt de 

nieuwe cd-rom van Filatelie, 'Jaargang 2006'. Alle 
artikelen en rubrieken van het afgelopen jaar zijn 
er op vencameld, samen met alle advertenties die in 
dezelfde jaargang werden geplaatst. Als dat geen 
bron van informatie is... En wat nog mooier is: de 
cd-rom kost maar een tientje. Maak dat bedrag over 
op Posd)ankrekening 706968 ten name van de pen

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

^ 

Twee verschillende 
zegels 1,50 
FDC 7,95 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Euro-introductie Slovenië 

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

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

http://www.p0st2egelf0uten.nl
http://www.fihtaha.ni
http://www.librenphilatelie.com
http://centrofilatelico.nl
http://aduanta3e-stamps.e0m
http://www.iekam%5ee.n%c3%bc
http://filitalia.nl
mailto:jaapmanssEn@hotmoil.com
http://www.sgbritannia.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl


BRED EN HOF-POSTZEGELIMPORT 
l6-a, 3077 BL Rotterdam-Usselti 

emailBredenhof@cs.com • Internet: www.bpedenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Maandag is de winkel geskiten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bonk 40.18.19.582. 
dkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,-geen verzencHwslen. Pr^swijzi^igen 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD RECENTE KILOWAAR VAN 
NEDERLAND EN ANDERE LANDEN, OOK ZIJN WIJ ALTIJD 
OP ZOEK NAAR VERZAMELINGEN VAN DE HELE WERELD 

MOCHT U IETS WILLEN VERKOPEN BEL ONS. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
1 kg. SCANDINAVIË 40 jaar oud 40,00 veel groot. 

250gr. INDONESIË grootformaat NU 37,50 
250gr. FRANKRIJK met iets nieuw NU 29,00 

DEZE MAAND VERWACHT; 
AUSTRALIË grootformaat BELGIË grootformaat, DENEMARKEN groot, 
FRANKRIJK grootformaat, GRIEKENLAND grootformaat, NOORWEGEN 

missie, U.S.A. grootformaat en missie. 

LET OP!! 
ONZE INKOOPDAGEN HOUDEN WIJ WEER OP 

VRIJDAG 14 September en ZATERDAG 15 September. 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

PRUZEN PER STUK NORArtAAL lx - ^ 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 48BLZWrr 18,95 12,23 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 PB? STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6.00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,5Ó" 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 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM 

1KIL0 

250 GRAM 

IKILO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

^ STROKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART Of BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 

NU 

NU 

NU 

17,50 

59,50 

18,50 

64,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENC^LAND NORAAAAL 80,00 NU 70,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

i^Mi^yj^ 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL.& MAN 
LITOUWEN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
U.S.A. 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

ï ^yyiaäUMJü,@\m^ ^i 
OMSCHRLMNG 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T/M 2005 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
MODERNE MIX 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 

mm\ 
100 gr 

8,00 
14,50 
19,50 
8,00 
9,00 

12,50 
10,00 
58,00 
10,00 
14,00 
12,50 
86,00 
15,00 
17,50 
13,50 
12,50 
19,50 
35,00 
15,00 
7,50 
9,50 

13,50 
13,50 
15,00 
15,00 
10,00 
11,00 

32.00 
9,50 

13,50 
19,00 

mm 
250 gr 

18,50 
34,00 
48,50 
18,50 

20,00 

29,50 
22,50 

23,50 
34,00 
29,50 

35,00 
42,50 
32,00 
29,50 
42,50 

36,00 
17,50 
22,50 
32,50 
32,50 
36,00 
35,00 
22,50 
25,00 
79,00 
22,50 
32,50 
42,00 

m^ 
500 gr 

34,50 

34,50 
37,50 

55,00 
42,50 

45,00 
68,00 

82,50 

62,50 

42,50 
47,50 

155,00 
42,50 
62,50 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bpedenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 Rietdijk 2007 

Grote Najaarsveiling no. 389 ĵ c 
12,13 en 14 november 2007 London 

Voor deze grote internationale veiling kunt 
u nog enkele weken materiaal aanleveren! 

Profiteer van de omvang van dit evenement en 
breng ook uw collectie onder de aandacht van de 
belangrijkste filatelistische kopers in de wereld. 

Materiaal voor deze veiling kan nog worden 
aangebracht tot circa eind september. 

U bent van harte welkom! 
Bei ons voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie: 

Noteert u alvast de kijk 
dagen voor veiling 389: 
Wo 
Do 
Vrij 
Ma 
Di 
Wo 
Do 
Vrij 
Ma 
Di 
Wo 
Do 
Vrij 
Za 
Zo 

24 ol<tober 10-17u 
25 ol<tober 10-17u 
26 oictober 10-17u 
29 oi<tober 10-17u 
30 oktober 10-17u 
31 oktober10-17u 

1 november 10-17u 
2 november 10-17u 
5 november 10-17u 
6 november 10-17u 
7 november 10-17u 
8 november 10-17u 
9 november 10-17u 

10 november 10-16u 
11 november 10-16u 

0 7 0 3 6 4 7 9 5 7 

R i e t d ij l(, een begrip in de Filatelie. 
* Ruim 88 jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* Veilingcatalogus met alle foto's in fuil-color op internet! 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; , , . . . . 

u Krijgt onze 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; ve i l i naca ta l oaus 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; ^ ^ Q ^ J ^ I ^ 
* 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 
Intemet 

E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
vernieuwde website! 
info@rietdijk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Vraag de 
veilingcatalogus 
telefonisch of per 

e-mail aan! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl



