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grote Internationale VeUing 
12/13 en 15 o^oßer 2007 
met een taxatiewaarde van ruim 2,5 miCjoen euro 

imyELmg (jyE^VEiLmg - mpg^RjiuvL OTSÄL^ES: 

Eerste zitting 
VRIJDAG 12 oktober 19.00 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE COLLECTIES EN VOORRADEN 
WERELD BRIEVEN EN FDC'S 
WERELD DOZEN 

Tweede zitting 
ZATERDAG 13 oktober 12.30 uur 
BUITENLAND LOSSE KAVELS 
BUITENLAND COLLECTIES EN RESTANTEN 

Derde zitting 
MAANDAG 15 oktober 14.00 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE LOSSE KAVELS 

Vierde zitting 
MAANDAG 15 oktober 19.00 uur 
EERSTE EMISSIE EN POSTHISTORIE 

kavel: 1-211 
kavel:212-313 
kavel :501-798 

kavel: 1001-1182 
kavel: 1183-1860 

kavel: 2001-2673 

kavel: 3001-3750 

%ij'W>ß.g'E9{ - vm'Wmg: 
7 oktober 
8 oktober 
9 oktober 

10 oktober 

ZONDAG 
MAANDAG 
DINSDAG 
WOENSDAG 

11.00-16.00 uur 
10.00-16.00 uur 
10.00-16.00 uur 
10.00-16.00 uur 

11 oktober 
12 oktober 
13 oktober 
15 oktober 

DONDERDAG 
VRIJDAG 
ZATERDAG 
MAANDAG 

10.00-16.00 uur 
10.00-16.30 uur 
10.00-14.00 uur 
10.00-17.00 uur 

De gehele catalogus met alle foto's in kleur: 

WWW. n p V. n I 



^e Ü^edertandsche ^ostzegeCveiCing 
fiCateCie en postgescHiecCenis 

I 
voor deze veißng ontvingen wij vete mooie inzendingen waaronder. 

^dfir. Harterin^ Stoeien coCtectie oud-eigenaar Ie Leeuwarder (postzegeCfïandeC 
*dfir.ga6riels, Voorßurg: 
^ddr. van <3ee^ TüCversum: 
*dltr. J. (Bargmann, (Breu^Csn: 
*dr. IA., van den (Broec^, <BrusseC: 
^(PostzegeOtandedHe^r, Amsterdam: 

TentoonsteCCingscoCCectie ZuideCij^ Ü^edertanden 
TentoonsteCCingscoCkctie %pnin^ij^Huis 

2e deeC TentoonsteCCingscoCCectie <PuntstempeCs 
^VereCdcoCkctie met uitgebreid franse %p[oniën 

(partijen, stoc^ en TUkteCistiscde voorwerpen 

>V"2 :i^ i^ m 

^- /rfiY^^,'^ j-^-t:^ i 

b'̂  H. E 33 13 a ï ~Mi} 

mt de TentoonstelliTigscoßJectie %pnin^j^fCuis 

INZENDEN DAGELIJKS MOGELIJK TUSSEN 10.00 EN 16.00 UUR 
WILT U PROFITEREN VAN ONZE WERELDWIJDE KLANTENKRING 

NEEM DAN NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN 

LEEUWENVELDSEWEG 14 - 1382 LX WEESP 
TEL : 0294-433020 - E-MAIL: INFO@NPV.NL - WWW.NPV.NL 

mailto:INFO@NPV.NL
http://WWW.NPV.NL


1^ 
49+Cert. XX 
50/55 XX 
56 XX 
62 XX 
67 XX 
72 XX 
73 XX 
76 XX 
67BXX 
61b XX 
61c+Cert. XX 

mm^ 

r 
■ 

42 
66 
12 
40 
62 
86 
76 
35 
84 

620,

77 XX 275 
78 XX 275 
79 XX 650 
80 XX 1500 
81 XX 
82/83 XX 

65 
16 

84/86 XX 550 
87/89 XX 
90/94 XX 
95 XX 
96 XX 
97 XX 

31 
12 
26 
26 
65 

98 XX 175 
99 XX 350 
100 XX 600 
101 XX — 
102/03 XX 150 
104 XX 250 
105 XX 300 
106 XX 4 
107/09 XX 210 
110/13 XX 
114/20 XX 
121/28 XX 
129 XX 

12 
56 
88 
65 

130 XX 450 
131 XX 275 
132/33 XX 166 
133AXX 150 
134/35 XX 59 
136/38 XX 166 
139/40 XX 
141/43 XX 
144/48 XX 

15 
18 
68 

149/62 XX 1050 
163/65AXX 450 
163/65BXX 450 
166/68 XX 
169/76 XX 

14 
13 

177/98 XX 525 
199/02 XX 
203/07 XX 
208/11 XX 

24 
46 
24 

212/19 XX 120 
217 A XX 
220/23 XX 
222BXX 
223BXX 
224 XX 
225/28 XX 
229/31 XX 
232/35 XX 

95 
33 
12 
88 
35 
55 
50 
48 

236/37 XX 325 
238/39 XX 
240/43 XX 

55 
80 

244/47 XX 160 
248/51 XX 
252/55 XX 
256 XX 
257/60 XX 
261/64 XX 
265/66 XX 
267/68 XX 
269 XX 
270/73 XX 
274/77 XX 
278 XX 
279/82 XX 

80 
38 
22 
95 
77 
40 
45, 
24 
72, 
75, 
44 
38 

Alle aangebode 
echtheid, du 
geldig voorz 
Postgiro 271 
winkel, bezo 

ROSEN 

ure 
ave 
04 
3k 

D/ 

^mm\ 
— 283/86 XX 
— 287/88 XX 
 289/92 XX 
— 293/95 XX 
 296/99 XX 
— 300/04 XX 
— 305/09 XX 
— 310/12 XX 
— 313/17 XX 
— 318/22 XX 

323/24 XX 
 325/26 XX 
 327/31 XX 
— 332/45 XX 
 346/49 XX 
 336 f XX 
— 350/55 XX 
— 356/73 XX 
— 371 XX 
— 372 XX 
— 373 XX 
— 356 a/d XX 
 374/78 XX 
 375 Pxx 
— 376 P1 XX 
 379/91 XX 
— 379 a/d XX 
— 392/96 XX 
— 397/01 XX 
 402/03 XX 
 402/03B XX 
50 403B P XX 
— 405/21 XX 
— 423/27 XX 
— 428/42 XX 
— 444/48 XX 
— 449/53 XX 
— 454/59 XX 
— 460/68 XX 
— 462 XX 
— 469/73 XX 
— 472 P XX 
— 474/86 XX 
 474/89 XX 
 487/89 XX 
 490/94 XX 
 495/99 XX 
 500/03 XX 
 504/05 XX 
— 506/07 XX 
50 508/12 XX 
— 513/17 XX 
— 518/33 XX 

 534/37 XX 
— 
 538/41 XX 
 542/43 XX 
 544/48 XX 
 549 XX 
— 550/55 XX 
— 556/60 XX 
— 561/62 XX 
— 563/67 XX 
— 568/72 XX 
— 573/77 XX 
 578/81 XX 
 582 XX 
 583/87 XX 
 588/91 XX 
 592/95 XX 
 596/00 XX 
— 601 XX 
 602/06 XX 
— 607/11XX 
— 612/16 XX 
 637/40 XX 
 617/36 XX 
— 
— 

n zegels zijn postf 

^ ■ 1 _ 

P o s t f r i s z o n d e r p l a k k e r 

356/7 

55,— 
11 ,— 
40,— 
8,— 

3 0 , 

30,— 
27,50 
1 0 , 

28,— 
25,— 
8,50 

12,50 
27,50 
18,— 
m— 
31 ,— 
2 6 , 

88,— 
24,— 
3 0 , 

28,50 
66,— 

9,50 
1 2 , 

1 4 , 

6,50 
7,50 
3,— 
1,50 
6 , 

4 5 , 

2 0 , 

1,50 
 , 7 0 
8,— 
1 , 

1,75 
2,25 
5,50 
4,90 
1,90 
8 , 

5 0 , 

7 8 , 

3 5 , 

4,75 
3 , 

4,50 
1,50 
2,50 
4,— 

10,— 
75,— 

300 , 

1 0 , 

6,50 
12,— 

1,— 
2 8 , 

44,— 
4,50 

1 5 , 

1 8 , 

1 2 , 

1 3 , 

1,50 
1 0 , 

5 , 

46,— 
6,60 

— 50 
13,— 
8,— 

10,— 
1 6 , 

8 , 

is zonde 
ere soorten met fotocerti 
sr de voorraad strekt. Bi) c 
D. Porto extra, echter franc 
gaarne na telef. afspraak. 

J.H. ̂  ̂CK 
IEL21121HHUN 

F 

3 XX 8 8 

foslor 
465b/634b xx 

12,— 
641/45 XX 16,— 
646 XX 1,50 
647/48 XX 2,50 
649/53 XX 8 , 

654+660 XX 1,75 
655/59 XX 1 2 , 

661/65 XX 7,50 
666/70 XX 9.— 
671/75 XX 21 ,— 
676/80 XX 7 — 
681/82 XX 4 8 , 

683/87 XX 7 , 

688/92 XX 8,50 
693/94 XX 3 , 

695/99 XX 4 — 
700/01XX 9,— 
702/06 XX 8,50 
707/11XX 11 ,— 
712 XX —75 
712b XX 6,75 
712 f XX 250,— 
712bfxx 2 7 0 , 

713/14 XX 2,50 
715/19 XX 6,— 
720/21XX —90 
722/26 XX 8,50 
727/28 XX 7,— 
729/30 XX 1,25 
731/35 XX 5,— 
736/37 XX 2,— 
738/42 XX 10,— 
743/44 XX 4,— 
745/46 XX 2,40 
747/51 XX 8,50 
enz.leverbaar 
gaarne mancolijst 
Automaatboekjes 
postfris 
1H 4,— 
1 Mx 12,— 
1My 11,25 
1 Mz 24,75 
2H 6 , 

2 Mx 2 0 , 

2 My 1 1 , 

2Mz 11 ,— 
3y 1,75 
3 a 2 , 

4y 1,75 
4 z 4,50 
5 1,50 
6 a 3 , 

6 b 7 8 , 

6 c 2 5 , 

6 d 2 5 , 

6 e 5,50 
6eF 1,50 
6 fFp 3,50 
6fFq 14,— 
7 a 2,25 
7 b 2,25 
7 bF 3,75 
8 a 6,— 
8 aF 6,— 
8 b 6,50 
8bF 1 5 , 

8 c 2 7 , 

8 cF 3 5 , 

9 a 9,— 
9 aF 6 , 

9 b 8 0 , 

9 cF 3 9 , 

9 d 6 0 , 

9 dF 40,— 
9 e 4 0 , 

9 eF 8 0 , 

9 f 55,— 

r plakker, org. gom m 
icaat, kosten hiervan 
pdracht boven € 2, 
0 levering vanaf € 15 

ERMANN 
DSMEER  Tel. 0 

» r i j s a c t i e f ! 

9fF 55,— 
9g 18,— 
9gF 1 8 , 

9h 1 0 , 

9 hF 4,50 
10 a 5,25 
10 aF 7,25 
10 bF 12,— 
11 a 7,— 
11 b 8 , 

12 a 8,— 
13 a 1 0 , 

14 a 4,50 
14 b 4,50 
15 a 3,— 
enz. leverbaar 
ook Telblok 
prijslijst 
op aanvraag. 
Roltanding 
1/18 XX 1050 , 

7 los XX 145,— 
12 los XX 125,— 
13 los XX 16,— 
14 los XX 66,— 
15 los XX 24,— 
18 los XX 66,— 
19/31 XX 2 9 5 , 

29a XX 1 4 8 , 

33/56 XX 3 2 0 , 

57/70 XX 1 7 5 , 

71/73 XX 1 8 8 , 

74/77 XX 95,— 
78/81XX 54,— 
82/85 XX 85,— 
86/89 XX 50,— 
90/93 XX 9 8 , 

94/97 XX 90,— 
98/01XX 88,— 
Porto 
3 XX 45,— 
4 XX 54,— 
27 XX 45,— 
27/28 XX —,— 
29/30 XX 28,— 
31/41XX 88,— 
42 XX —,— 
43 XX  , 

44/60 XX 4 2 0 , 

61/64 XX 3 5 , 

65/68 XX 8,50 
67a/68axx 2 2 , 

67 b XX 1 3 0 , 

68 b XX 375,— 
69/79 XX 42,— 
80/105 XX 35,— 
80a/105axx 

1 4 4 , 

Luchtpost 
1/3 XX 170,— 
4/5 XX 1,50 
4/5axx 4 , 

6/8 XX 44,— 
9 XX 48,— 
9 a XX 48,— 
10 XX 1 ,— 
12/13 XX 3 1 0 , 

14 XX 3,— 
Brandkast 
1/7+ 
Cert. XX 975,— 
internering 
1/2+Cert. XX 475,— 
Dienst 
1/8 xx+Cert. 

620,— 
16/19 XX 66,— 
16a/19axx —,— 
25/26+Cert. xx 

455,— 

et volle garantie van 
in overleg. Aanbod 

JO, / 2% korting. 
0, opdracht. Geen 

204823966 

Bezoek onze website Collect4AII.com voor: 
Postzegels en "volledig zichtbare" Partijen 

FDCs uitzoeken vanaf 22 centi 
SALE met grote kortingen! 

Verder: telefoonkaarten, en nog veel meer! 
Elke zaterdag aanwezig in onze zaal<: 

VIJF CENT  boeken, vele partijen, FDCs 
en nog veel meer... Kom ook eens kijken! 

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

U kunt ons elke zaterdag van 1 Ou 16u en verder op afspraak 
bezoeken op de Zuiderparklaan 133, 2574 HD in Den Haag 

Tel: 070 3925409 Email: mbezemer@xs4all.nl 

NIEUWE PRIJSLIJSTEN 
Wl. Antarctica, Falkland en motief Antarctica 

W2. Motief vogels, scheepvaart en zeezoogdieren 

Uitsluitend postfris zonder plakker. Prijslijsten gratis op aanvraag 

(a.u.b. vermelden welke lijst U wilt ontvangen). 

Tevens een ruime postfrisse voorraad van Groot Brittannië, 

Australië, Nieuw Zeeland, Canada en Zuidelijk Afrika. 

Grote Markt 1  8011 LV Zwolle 
Postbus 1532  8001 BM Zwolle 
tel. 0384213838 (fax4226330) 
Postbank 3931929 
Email: boomstamps@home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.0012.30 en 13.3017.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

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

meling of postzegels. 

* Standaard voorzien van 
een dubbelbaard sleutel

slot (optie elektronisch of 
mechanisch cijferslot) 

* Standaard kleur wit. 
RAL9002. 

* Standaard voorbereid 
metvloerverankering. 
* Standaard voorzien van 
legborden. 

* Securitylevel I of II 
* Indicatie Waardeber

ging € 5000/7000. 

— 

SGeo 

SG80 

SG100 

SG120 

SG140 

SG160 

SG180 

BQ^QI 
60x51x52 

80x51x52 

100x51x52 

120x51x52 

140x51x52 

160x51x52 

180x51x52 

Jg^^^ 
48x38x34 

67.5x38x33 

88x38.5x33 

107x38.5x33 

127x38.5x33 

147x38.5x33 

167x38.5x33 

^ ^ ^ ^ ^ 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Î Î H 
61/110 

87/138 

112/167 

138/195 

164/224 

190/252 

216/279 

Meer Informatie? 
HunterSafes 
Keivinstraat 19,7575 AS Oldenzaal 
email: hunter@kluls.com 
Tel: 0541522315/0649054239 
Fax: 0541522190 

IhUNTEfll 
■ i SA res IH 

www.huntersafes.nl 

http://Collect4AII.com
mailto:mbezemer@xs4all.nl
mailto:boomstamps@home.nl
mailto:hunter@kluls.com
http://www.huntersafes.nl


..MAAR DE MOOISTE KOMT NOG... 

VAN.DpIEN 
. POSTZËGELVÊILINGEN 

ir" 

„tevens wordt het eers te gedeelte geveild van de imposante collectie 
portzegels van Nederland & Overzeese Rijksdelen van wijlen 

ir. A.D.R. Verbeek (1872-1953)... 

...en de laatste Van Hussen-veiling van De Nederlandse Klassieken, 
waarin veel prachtige brieven met buitenlandse bestemmingen... 

U 

äj' ^ w^^^M^^ -^^^ 

Ook u kunt nog tot eind oktober goed materiaal 
ter veiling aanbieden, dat in onze luxe catalogus 
en op www.vandieten.com gepresenteerd wordt 
voor een groot (Inter)nationaal koperspubllek. 

Veilingen 608 en 609 (Van Hussen) 
vinden plaats van 14-16 Januari 2008 

Van Dieten Postzegelveilii 
Lylantse iÉgn 3 - 2908 LG Capelle aan den iJssel 

tel. 010 284 55 60 H i c 010 284 55 65 - info@vandieten.nl 

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


STAMP ALBUM 
STUDIO 2 
• Ontwerpsoftware voor pagina's van uw postzegelalbums . _ _ ^ . 
• Ideaal voor motiefverzamelaars of als voor uw verzameling g ^ 

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

.waarna de zegels automatisch worden uitgesneden en rechtgezet 
Profielen om de opmaak van uw pagina's vast te leggen 

"• Teksten en afbeeldingen toevoegen aan zegels ,1».»^« 

NIEUW: Importeer zegels van uw scanner! 
"'SHüKiE' 

S wÊ IM M 
■ i W M 
■1 M ■■ 

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

versie of mail voor meer informatie naar suppoit@stampalbumstudio.nl 
of bel buiten kantooruren 0757717807. 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

•<^ t^ • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

MICHEL NIEUWS HERFST 2007 
j ^ I Klassiek catalogus Europa tot 1900, 
wl I gespecialiseerd, in kleur 

Almanak Bundesrepublik in kleur, 
voor de beginner 

98,— 

9,90 

Bezoek onze stand op de POSTEX, waar naast het 
assortiment nieuwe edities ook vele aanbiedingen 
van overjange catalogi zullen zijn. Hoe eerder U 
komt, hoe meer er is! 

Vooruitblik naar 9 november 
Motiefcatalogus VOGELS Europa in kleur, met CD 
Motiefcatalogus SCHEPENWereld in kleur, met CD 
Europa Kompakt, 27 EU landen en ZwitserlandLiecht. v.a 
Noord Amerika 2007/08, Overzee 1/1 e gedeelte 

1945 

69,

98,

69,

49,

auf der heide 
www aufderheide nl email aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 0306933011 postgiro nr 1700 

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
Beroepsfilatelisten 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax 0223614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBIUETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

P(>s(/csclll,iiulcl 

\a.slc kUnli.iik<i.iit 

www.filateliehpz nl 
hpzh@planet.nl 

www.librenphilatelie.com 
Postfris, (on)9ebruikt en FDC's 

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Duitsland 

Frankrijk 
Groot Brittannie 
Nederland 
Oostenrijk 
(Rep.)Suriname 

email: Iibren2@planet.nl 
libren@home.nl 

Telefoon: 0455245256 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

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

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen@hetnet.nl 

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

* Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

1 AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw; Port Betaald zegels 
Eurointroductie Slovenië 

m 
iOHI BC 

H 
1 

Tmsnn 
TAAI O 

1 
r, 
' l i l 

^ 

...oral 

Twee verschillende 
zegels 1,50 
FDC 7,95 

Tel. 0186571366 of bestel op: 
www.VerzameIaarsMarkt.nl 

PostzegelsMuntenBankbiljetten 

http://www.stampalbumstudlo.nl
mailto:suppoit@stampalbumstudio.nl
http://www.filateliehpz
mailto:hpzh@planet.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:libren@home.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.VerzameIaarsMarkt.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederiandsch 
Maandblad voor Phi!üte[ie m Den Haag 
De officiële mededelingen van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten
Verenigingen NBFV en de pagina's van 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen 
Telefoon 035 52 54 391 
Telefax 035 5240926 
Email phi!üteIie(P)tip nl 
Website ujujujjilatelie wi 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Pneelvogelweg 5,1349 CG Atmere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 03653 84880 
inJo(g)bureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon 025131 39 39 
Telefax 025131 04 05 
Email viauiiüu) aboland n! 

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

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1. een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bi] 'Filatelie' is aangesloten, het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uwverenigmgscontributie 
2. een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich  m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland 
in Uitgeest (zie Abonnementen ) 
voor €23.10 (Nederland) €36.50 
(buitenland standaard) of €58.50 
(buitenland, priority) Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand in, het loopt 
minimaal eenjaar (11 nummers) 
Abonnementsbeeindiging zie 'Opzeg
ging abonnement' 

Belgische abonnees 
Woont u m 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 
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aflopen van uw abonnement een brief 
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maar wel een die het verdient aan de vergetelheid 
te worden ontrultt. Frans Rummens uit Den 
Haag zorgt daarvoor 
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voor Filatelie 

schreef gaat over 
het jubileum van 

de AOW: van 
sociale voorzie

nmg tot politiek 
struikelblok. 
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1987-2007: REEDS 20 JAAR TOT UW DIENST!!!! 
INDONESIË: POSTFRISSE JAARGANGEN INCL BLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK{T/M 1988), NIEUWE( VERLAAGDE) PRIJZEN, VANAF 15% 
ZONNEBLOEMiJTOT 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 
nu 
nu 
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 

nu 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nü 
nu 
nu 

2,00 
2,00 
2,00 
6,50 
11,50 
15,50 
4,50 

26,50 
40,50 
22,00 
19,00 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

nu 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

245,00" 
57,00 
59,00 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

12,00 
9,50 
15,50 

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

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

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

7192 
NEDERLAND, no 48 { 5 gulden hangend haar) ongebruikt met originele gom(met 
plakker) inclusief foto-Certiflcaat van de NVPH <' catw 875,00 was 520,00 nu -15% = 
442,00(KLEURENFOTO OP DE WEBSITE) 
7518 
NEDERLAND FDCs 7 (ZEVEN) Importa PS III albums, prima staat nw prijs ca 140,00 
met een geheel COMPLETE ONBESCHREVEN collectie vanaf E 154(1977) t m E 534 (juni 
2006") tevens de portbetaald FDCs 1 9 Totale catw ruim 1800,00(de laatste 5 jaar 
kosten gemiddeld 60-70%) was 445,00 nu 30% = 311,50 
7568 
DDR. 2 DAVO standaard voordrukalbums(vanaf 1980 vv blanco klemstroken") periode 
1949-1990, goede staat nw prijs ca 125 euro, met een op de top na, heel aardig com
plete collectie tot 1980 vnl o/* en daarna * * , blokken aanwezig vanaf 1960, catw enkele 
lOOOen euro's was 235,00 nu -25% = 176,25 
7647 
TSJECHOSLOWAKIJE Schaubek standaard(deels luxe) voordrukalbum, prima staat nw 
prijs 110,00 met een uitgebreide collectie 1968-1984 tot 1972 gebruikt en vanaf 1973 
compleet ongebrukt en deels postfris mcl blokken catw ruim 1000,00 was 125,00 nu 
-20% = 100,00 
7744 
BUNDESPOST DEUTSCHLAND, stockboek 64 biz met een geheel POSTFRISSE collectie 
1952 tot begin 1995, tot 1960 goed gevuld daarna ogenschijnlijk geheel compleet mcl 
Alle blokken Cataloguswaarde 2400,00 Bij DNS heel goedkoop slechts 325,00 
7746 
BERLIJN. DAVO crystal(oud tpe) voordrukalbum, blanco klemstroken, red staat met een 
GEHEEL GEBRUIKTE prachtcollectie 1948-1990 op slechts 17 zegels en blok 1 na GEHEEL 
COMPLEET,de mUiSOds zijn e(wel * * aanwezig),10,15/20,27,33,34,40,6l,e8/70,blok1, 
75 Totale catw 3 540,00 Nu 395,00 (33 FOTO'S WEBSITE) 
7786 
CURACAO, nagelnieuw stockboek 16 biz met ongebruikte collectie(geen doubletten) 
tussen 1889-1948, cataloguswaarde 940,00 nu 89,50 
7791 
BELGIË DAVO standaard voordrukalbum, red staat met een praktisch complete GEHEEL 
POSTFRISSE collectie 2001-2004 mcl 31 vellen en 9 automaatboekjes, zeer hoge cat/nom 
waarde nu 265,00 
7831 
JERSEY. Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco ktemstroken, pnma staat, nw prijs 
€ 274,00 met een zo goed als complete geheel POSTFRISSE prachtcollectie 1969-1999 
mcl. Blokken zeer hoge catw nu 215,00 
7840 

REP.SURINAME DAVO standaard band met luxe bladen, mcl Blanco klemstroken, 
periode 1975-1997, prima staat nw prijs ca 110,00 met een ogenschijnikijk complete 
collectie 1975 1994 catw € 1950,00 nu 185,00 
7843 
OUD SURINAME. DAVO Crystal/luxe voordrukalbum met een GEHEEL COMPLETE SU
PERCOLLECTIE 1873-1975 o/* / * * dus mcl 32' , DOX, LP 18 etc etc Even een kleine opsom
ming ONGEBRUIKT aanwezig(de met genoemde nummers zijn dus GEBRUIKT aanwezig) 
1,2,4,5,6,11,12,14,29/32,33 37/40 58"/59" 62/68 88/114,118/26, 151/6,190/3,200/5,243 
rest vnl *(blok 1 gebruikt) Luchtpost gebruikt 6,15,16,18,20,21,27 28,47/59 rest *, port 
gebruikt l/8,34/35,41/44,rest * opbouw catw Frankeerz 3735,00 Luchtpost 950,00, Port 
620,00 Dus totaal 5305,00 Onze prijs 1 350,00 ( ZIE 10 TALLEN FOTO'S OP ONZE WEBSITE) 
7845 
DUITSLANDiVOOR 1945) Schaubek voordrukalbum, merendeel vv blanco klem-
stroken, prima staat, nw prijs ca 300,00 met een PRACHTCOLLECTIE o/* en * * ODS o a 
Baden 26 st, Bayern ca 350 st , Braunschweig 5 stHamburg 5 st, Helgoland 6 st,NorddP 
B 18 st, Preußen 20 st, Sachsen 12 st, T8iT 30 st, Wurtt ca 120 st DUITSE POSTKANTOREN 
BUITENLAND o a China 13 st,Marokko 21 st, Turkije 20 st, KOLONIEN o a Karolinen 
Nrs 7/15 *, Kamerun 9 st o a 17 o, Kiautschou 8 st, Marianen 11 st o a 15/16(*), Marshall 
10 st, DN Guinea 7 st, DO Afrika 18 st, Samoa o a • 17,18,23 .Togo 10 st BEZ W O l , oa 
Belg France,Ruslad,Russ Polen,Rumanien, verder Allenstein.M Werder,Obersch , heel veel 
DANZIG' iets Memel Saarland, Gen Gouv B&M,Lux,Ostland, Ukraine Totale catw 
e 7778,00 nu 950,00 ( zie lOtallen foto's op de website) 
7864 
DUITSLAND VOOR 1945 2 stockboeken ( 6 4 + 48 zwarte bladzijden) m perfecte 
staat Hierin een keurig opgezette verzameling o/* / * * o a aanwezig Baden, Hannover, 
Sachsen NordPostbezirk TSiT Div Kolomen DW Afrika Karolinen Marshall Samoa Togo 
etc, Allenstein, H Silezie, Danzig, Saar(land/gebiet)(veet aanwezig), Gen Gouv, Fr Zones 
Baden, R Pfalz, Württemberg, Memel Verder een hele uitgebreide collectie Reich 
vanaf begin tot eind daarna nog div Am/Br en flink veel Soiv Zones tevens nog iets 
Lokalausgaben Een collectie voor iemand of die net begonnen is met Duitsland voor 
1945 of voor de specialist i Totale cataloguswaarde € 4 300,00 en bij STAMPS-DNS kost 
dit slechts 345,00 1 " 
7865 
CURACAOIANTILLEN DAVO luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat nw 
prijs 64,00 met een mooie redelijk gevulde o/* / * * collectie 1873 1983 aanwezig o a 1 
*, 4 o zrfr, 7 o, 10 * luxeMS o, 19/21 *, 23 • , 24 o 29/42 o{-37), 44/68 o/* (-64), 78/78 *, 
117 0,121/35 o, 138/57 o (-152),168/77*, 179 o zr fr 195 o, hierna GEHEEL 
COMPLEET mcl Blokken Heel veel * * tevens nog LP en Port Totale catw 1700,00 nu 
167,50 (26 FOTO'S WEBS) 

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

^TAMPg STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 

IBI 
aLoeM.sriwpwuRa^ 

Directie: Dirk N. Sluis 
Tinnegieter 13,1525 AN HOORN, The Netherlands - geen w/inkel. 

Tel over(dag 06-55884387 - vanaf 19.00-23 OOuur: 0229-261611 
Fax: dag en nacht 0229-264013 - Email: stamps-dns@hetnet.nl - POSTBANK rek.nr. 528501 

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

mailto:stamps-dns@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com


VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN 

Op 10 november organiseren wij onze 62^'^ postzegelveiling 
in Theaterhotel De Oranjerie te Roermond. 

In deze veiling zoals u van ons gewend bent: 
Een kwaiiteitsaanbod Nederland en O.G.D. en zeer 
goed buitenland met o.a. België en Liechtenstein. 
Een uiterst gevarieerd aanbod van veelal intact gelaten 
verzamelingen, met ruimschoots Nederland en O.G.D., 
West en OostEuropa en o.a. een collectie Israël, incl. de 
nrs. 1/9 en Port 1/5, full tab. 
De afdeling restanten en dozen omvat honderden kavels, 
waarbij zeer leuke snuffelkopen! 

62='« ve i l ing . 

10 november 

2007 

De kijkdagen zijn uitsluitend ten kantore: Bakkerstraat 22 te Roermond. Theaterhotel 

De Oranjerie beschikt over een ruime parkeergarage en ligt slechts op 200m van ons kantoor. 

Door overmaking van €10,= op postgiro 46 00 298 ontvangt u onze goed verzorgde 

en rijk geïl lustreerde catalogus. 

25 ■ 2^ 
CENT ■ ■ ■ ('Em' 

liliüjiiöM^ fLUSIfHIUM U CHIÜtSIE« ? ^ ' 

hi»**»mmmiMÊÊt»SÊfSÊ 
Telegram 7 * Telegram 7 ° 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 
beëdigd makelaar taxateur 

Bakkerstraat 22 
6041 JR Roermond 

Tel.: +31(0)475  563 500 

Fax: +31 (0) 475 330 829 
admin@vanlokven.nl 

www.vanlokven.nl 

ONZE VEILINGEN ZIJN OOK TE ZIEN OP INTERNET: WWW.VANLOKVEN 

mailto:admin@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl
http://WWW.VANLOKVEN


IT GIET OAN 
De Postzegelvereniging Friesland bestaat in 

september o.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 

kriesl 
I 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 
nieuv/e ploatfouten. 

Deze beurs vindt plaats 
in de sporthal Kalverdijkje in 
Leeuv/arden. Hierbij is vol
doende parkeergelegenheid. 

Openingstijden: 
vrijdag 12 oktober 

13.00 uur-18.00 uur 
zaterdag 13 oktober 

10.00 uur-17.00 uur 
zondag 14 oktober 

10.00 uur-16.00 uur 
Gratis toegang 

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 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 

12,90 
62,50 

165,00 
15,00 
21,00 
13,50 
24,50 
50,50 
23,90 

119,00 
33,00 
36,00 
48,50 
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 
44,00 
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 
402bl3b 
428-442 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
508-572 
573-577 
578-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 
550-555 

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

9,35 
30,25 
26,50 

9,75 
13,75 
25,75 
18,10 

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

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

140,00 
6,25 
3,00 

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

165,00 
615,00 

8,40 
5,20 

10,40 
28,80 

556-560 
567-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
602-606 
607-611 
612-616 
67 7-636 
637-640 
647-645 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
667-665 
666-670 
677-675 
676-680 
687-682 
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 
12,00 
10,50 
4,50 

39,00 
6,80 

73,20 
8,40 

10,40 
6,00 

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

10,15 
6,65 
8,05 

19,25 
5,60 

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

10,25 
7,35 
9,60 
2,25 
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 
686-888 
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 
10S2paar 

Op aanvraag GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen van postrisse en 
gestempelde zegels, boekjes, fdc etc van Nederland en Overzee 

7,70 
9,00 
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 

Wellicht mag ik U begroeten op de Postex 
in Apeldoorn van 19 t/m 21 oktober a.s. 

't POSTZEGELHOES (Hans Mans) 
Tel: 077 - 35 12 698 

Fax: 084 - 75 96 330 
Postbank: 346 82 65 

Rabobank: 10.77.01.766 

Venloseweg 43 
5993 PH Maasbree 
E-mail: info@postzegelhoes.nl 
Website: www.postzegelhoes.nl 
\Alleen deze maand: POSTFRIS sene 583-587 voorslectits € 9,25\ 

Start verkoop tijdens de 
Friesland Fila 

op vrijdag 12 oktober 
14.00 uur 

kom ook even langs voor een 
toast(je) !! 

VANAF 12 OKTOBER 
VERKRIJGBAAR BIJ UW 

POSTZEGELLEVERANCIER 

288 pagina's, geheel full color. 
Verkoopprijs € 33.90. 
2190 afgebeelde plaatfouten. 
Waarvan 427 "nieuwe" plaatfouten . 
met alle "P" en "PM" plaatfouten. 
Prijsnoteringen voor zegel met plakker, 
gestempeld, postfris, op brief en FDC. 
Nu ook fouten m de hangend haar zegels. 
Afbeelding van het gehele zegel met 
daarnaast een uitvergrotmg van de fout. 
Up to date blijven via de website 
www. mastplaatfout.nl 
Franco thuis: € 35.— naar giro 1914033 
van Mast te Dordrecht. 
Inlichtmgen: 078-6169939. 
E-mail: wmast@chello.nl 

mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
file:///Alleen
http://mastplaatfout.nl
mailto:wmast@chello.nl


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 15.00 uur. 

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

Bereikbaar met o.a. bus 18 (bijna voor de 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 jaarlijkse, speciale DvdP 
enveloppen zijn hier te koop, alsmede die van 

de meeste voorgaande jaren. Bestellen kan 
ook tel. 020-6405039/mmkleii@hetnet.nl 

Informatie: G. Blik: 020-4823148/qabblik(axs4all.nl 
of de sites v/h maandblad FILATELIE en de NBFV. 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 9 en 10 november 2007 
haar 153^ openbare veiling 
Wij houden voor u 5 veilingen per jaar 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
Ken/er 10 5521 DB Eersel 
Telefoon 0497 512057 
Fax 0497-516605 
E mail info@brabantsepostzegelveiling nl 

Bezoek nu ook onze webwinkel www bpveiling nl 

Vraag onze gratis catalogus aan " 

SOMETHING 
DIFFERENT 

EVERY WEEK 

STAMPS & 
HE WORLD 

LOTS FROM € 15 TO €25,000 
POSTAL HISTORY, REVENUES, 
CINDERELLAS & EPHEMERA 

our onii- www.sandafayre.c 

THE W O R L D ' S M O S T EXCIT ING STAMP SALES 
S A N D A F A Y R E L T D , KNUTSFORD, W A I 6 8 X N , UK 
!• Tel:+44(0)1565 653214 Fax:+44 (0)1565 651637 

PLEASE SEND ME MY FREE INTRODUCTORY 
SANDAFAYRE CATALOGUES 

Name 

Address 

Postcode 

E-mail 

My collecting interests are 

(NL) 

COLLECTORS REGISTER 
See lots that only match your Interests 
No unv\/anted catalogues • FREE to register and use 
Just email your details to 

mailto:mmkleii@hetnet.nl
http://www.sandafayre.c


Postzegelhanael in zuid-limburg 
over te nemen 

Gémteresseerüe kunnen zich melden 
onder fax.nr. 0031-45-5490057 

P o s t z e g e l v e i l i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel- en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven. 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schriftelijk of per fax. 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd. 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 3 november 2007. 

Postzegelveiling j.J. de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 033-4632342. Telefax: 033-4635063. 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder, Ud van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) en register veilinghouder. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11, 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 (0)348 501582 Mobiel: 00 31 (0)653447302 
FaxiOO 31 (0)348 434602 e-mail: geertzen.phila@wxs.nl 

Op de Postex m Apeldoorn hebben wij weer een aantal scherpe aanbieding 
voor u zoals onze bekende stockboeken van het 1̂ *̂  klas merk Leuchtturm, 
maar ook Kilowaar en Catalogi zijn in de aanbieding. 

U kunt voor postzegels van vele landen, zowel binnen als buiten Europa, 
bij ons terecht. Dit kan zijn postfris of gestempeld. Ook thematische 
zegels behoren tot onze specialiteit, net zoals de ruime sortering van de 
nieuwste catalogi voor landen en motieven. 

Kijkt u ook eens op onze website en onze webshop: 
www.geertzenphilatelie.nl 

Wij maken graag kennis met u aan onze stand tijdens de Postex. 

U kunt bij ons ook elektronisch betalen. Lid van IF5DA en NVPH. 

Als specialist op het gebied van 
postzegelverzekeringen en met meer 
dan 20 jaar internationale ervaring 
bieden wi} een AJl Risks-verzekering 
aan die zoveel nTK^lijk voldoet aan 
de wensen van zowel verzamelaars als 
handelaren en veilinghouders. 

De verzekering kan op uw verzoek 
worden ui^^breid met dekking 
üjdcns transport, exposides, beuizen 
en postzendingen. 

Onze producten worden gekenmerkt 
door zeer uitgebreide condities en 
uiterst scherpe premies. 

H.W. Assurantiën B.V. maakt deel uit 
van Hugh Wood International, een 
wereldwijd opererende verzekerii^-
makelaar met vestigii^n in o.a. 
Londen, New York en Parijs. 

Om een geheel vrijblijvende offerte te 
ontvangen kunt u ons aanvraag
formulier downloaden van onze 
website of bellen met één van onze 
experts, zodat wij een aanvraag-
formuher kunnen toezenden. 

H.W. Assurantiën B.V. 
Worid Trade Center 
Beursplein 37 
3001 D D Rotterdam 

Tel: 010 - 405 3010 
Fax:010-405 5084 
Website: u'\\-\v,h\\ uittil 
E-mail: info@hwint.nl 

m 
Postzegel- en CMunthandel van l^riest bv 

V. eFzaime 1 Leé 
lanJ van cle Bijoel! 

' t2,50 ^g^^ g 
1972 € 
1973 € 
197A € 
1975 € 
1976 € 
1977 € 

'II 
feïi 

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

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

4,50 
6,60 
1,70 
3,45 
5,70 
43,00 
20,50 
21,60 
27,75 
19,35 

^ 10,00 
€ 18,20 
€ 5,65 
€ 6,70 
€ 8,75 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

12,50 
18,85 
13,65 
12,50 
3,45 
5,00 
6,80 
8,40 
11,25 
6,80 
13,60 
14,75 
17,75 
28,40 
25,00 
34,25 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

37,50 
37,50 
38,65 
56,85 
50,00 
38,65 
40,95 
38,65 
37,30 
34,25 
52,30 
47,75 
45,25 
44,35 
52,95 
54,90 
49,80 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

o" 

Molenstraat- 83, 6712 CT Edo 
E-mail: postz.trie.st@hetnet.nl 

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

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

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

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

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

• Wij verzenden alles franco met mooie frankering. 

tel. (0318) 618074 ^^ fax (0318) 651344 

mailto:geertzen.phila@wxs.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
mailto:info@hwint.nl
mailto:postz.trie.st@hetnet.nl


Onmisbare testapparatuur Brochure Hot l ine 
Tel 0104143077 
Fax 0104149499 

SflFI PERFOtronic 

,». « la^ 

SHFl sj ■"J" fl^ri*!Ül*T*:W^'j«4 

De wereld's enige 
Elektronische tanding meter 

t.nr. 98S0 
lusief 220 V adapter) 

De wereld's eerste optisch 
elektronische watermerk 
Zoekker 

Best.nr. 9886 
(220V adapter apart 
bijbestellen) 

SAFE press 
Lange golf lamp 
met ingebouwde loupe 

est.nr. 1060 
" i V adapter apart bijbestellen) 

De elektronische Droog Press 
met warme lucht circulatie 

Best.nr. 9895 
(winnaar Britse Royal 
Mail "innovation" 
pderscheidlng 1998) 

 Firma van Mastr iet  Botersloot 62 & 64  3011 HJ ROTTERDAM 
SAFE NEDERLAND . in ternets i te : www.safeneder land.nl  Email: m.mastriet@wxs.nl 

1 * 
? 

i « 
1 . i 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

2006 

(S 
.o 
B 
< 34,00 

24,00 
27,00 
27,00 
25,00 

137,00 
24,00 
21,00 
20,00 
23,00 
25,00 

113.00 
25,00 
44,00 
26,00 
35,00 
32,00 

160,00 
27,00 
25,00 
25,00 
20,00 
33,00 

139,00 
28,00 

® 

z < 

28,00 
35,00 
32,00 
42,00 
40,00 

177,00 
54,00 
48,00 
38,00 
58,00 
41,00 

239,00 
57,00 
83,00 
95,00 
99,00 
75,00 

409,00 
90,00 

116,00 
116,00 
125,00 
113,00 
560,00 
173,00 

o 
E 
ra 
c 
•c 
3 
(0 
83,00 
73,00 
79,00 
73,00 
75,0 

383,00 
83,00 
81,00 

112,00 
135,00 
123 00 
534 00 
129,00 
117,00 
139,00 
89,00 

112,00 
586,00 
103,00 
113,00 
108,00 
148,00 
136,00 
608,00 
142,00 

.2 
S 
c 
o 
■o 
c 

27,00 
43,00 

235,00 
187,00 
72,00 

564,00 
51,00 
63,00 
64,00 
56.00 

119,00 
353 00 
129,00 
69,00 
97,00 
68,00 
89,00 

452 00 
59,00 
56,00 
58,00 
56,00 
34,00 

263,00 
39,00 

1 Faroeri975tAni985 N u 9 9 . 

Kerstvel2007 37,50 

( Vrijw/el geheel ongestanst! ; 

1 Rembrandt Prestige Boekje 

met NVPH nr B2435 49,50 
1 Idem losse zegel 45,00 

>> 

1 
< 

13,00 
22,00 

7,00 
6,00 

48,00 
18,00 
13,00 
11,00 
10,00 
20,00 
72 00 
17,00 
22,00 
19,00 
27,00 
34,00 

11900 
34,00 
33,00 
32,00 
33,00 
31,00 

153 00 
36,00 

r 
E 
3 

O 
29,00 
24,00 
28,00 
32,00 
29,00 

142,00 
32,00 
45,00 
41,00 
39,00 
39,00 

196 00 
48,00 
44,00 
57,00 
52,00 
52,00 

253,00 
59,00 
69,00 
72,00 
63,00 
63,00 

325,00 
86,00 

-t 
29,00 
27,00 
30,00 
37,00 
38,00 

16100 
37,00 
42,00 
50,00 
58,00 
63,00 

250 00 
58,00 
72,00 
77,00 
72,00 
90,00 

369,00 
81,00 
96,00 
90,00 
92,00 
84,00 

433.00 
121,00 

c 
i 
'S 
• 

31,00 
33,00 
43,00 
38,00 
63,00 

208 00 
49,00 
57,00 
44,00 
72,00 
55,00 

277,00 
58,00 
59,00 
55,00 
76,00 
78,00 

326 00 
72,00 
90,00 
92,00 
95,00 
95,00 

444,00 
93,00 

c 

c 

1 
23,00 
25,00 
29,00 
26,00 
33,00 

136 00 
30,00 
34,00 
42,00 
40,00 
43,00 

189 00 
50,00 
55,00 
55.00 
59,00 
58 00 

277 00 
58,00 
60,00 
57,00 
57,00 
64,00 

296,00 
62,00 

3 
n 

M 

5 
42.00 
41,00 
47,00 
29,00 
48,00 

207 00 
48,00 
38,00 
29,00 
36,00 
39,00 

190,00 
37,00 
44,00 
53,00 
46,00 
51,00 

23100 
45,00 
48,00 
41,00 
43,00 
47 00 

224,00 
38,00 

•o 
c 
n 
■c 

1 
28,00 
36,00 
27,00 
33,00 
33 00 

157 00 
30,00 
40,00 
40.00 
40.00 
45,00 

195 00 
45,00 
48,00 
50,00 
52,00 
61,00 

256 00 
52.00 
67.00 
68,00 
62,00 
59,00 

308,00 
61,00 

Postzegel en Muntenhandel 

Hollands Glorie 
Camplaan 8 2103 GW Heemstede 
tel 023 5477444 fax 023 5291605 
HG@Stampdealer.nl postbank 4208936 

E" 
c 

1 
O 

29,00 
30,00 
32,00 
33,00 
30.00 

154 00 
34,00 
36,00 
36,00 
38,00 
37,00 

181,00 
37,00 
48,00 
49,00 
52.00 
93,00 

279,00 
46,00 
73,00 
84,00 
88,00 
81,00 

372 00 
92,00 

ra 
u. 

29,00 
29,00 
28,00 
26,00 
26 00 

138 00 
27,00 
29,00 
29,00 
27,00 
27,00 

135.00 
31.00 
31,00 
31,00 
31,00 
37 00 

159,00 
49,00 
51,00 
58,00 
63,00 
6100 

279 00 
58.00 

•a 
c 
ra 
Ê 
3 

a 54.00 
58,00 
71,00 
86,00 
77.00 

346 00 
130.00 
129.00 
98,00 
91,00 
83 00 

53100 
83,00 
97,00 
82,00 
79,00 
95 00 

425 00 
128,00 
108,00 
98,00 
75,00 
89,00 

498,00 
109,00 

c 
n 
ra 

> 
27,00 
39,00 
31,00 
27,00 
42,00 

156 00 
41,00 
45,00 
41,00 
49,00 
45,00 

221,00 
49,00 
49,00 
44,00 
59,00 
54,00 

255,00 
48,00 
46,00 
53,00 
60,00 
59,00 

266,0 
56.00 

Rembrandt Blok 
(€e.4S B«H—»a«M / ) 

NVPH 2434 (eatw 12.) 

Per stuk mi voor 8,90 

10 stuks voor 55.

100 stuks voor 495.

© INKOOPVERKOOP 
WERELD 

NIEUWTJESDIENST 

Populaire uitgiften div.ianden 
ABC Selectie van de afgelopen jaren 1 

Antillen 2003 Katten 12w Nvph 1460/71 16.50 
België 2007 Kulfl» stripboeken Vel (25w) 19.00 1 
Canada1996 Winnie de Pooh Blok Disney 8.00 1 
Duitsland 2002 Olympische Speten Blok 7.00 
Emrea1997 Vlinders 22»/+ 2 blokken 37,50 
Faroer 2001 Walvissen 4 w 9.50 | 
Gr Bnttannie 1007 The Beatles Blok 4.00 
Hong Kong 2000 Hologrwnbtefc 5,80 
Indonesie2003 7 tentoonstblokken 17,00 1 
Jersey 2003 Vuurtorons 6w 5,90 1 
Korea(zuid) Guus Hiddink Wkvoetbal 24w 19,50 
Luxemburg 2001 Euro  munten 6w 7,80 1 
Man 2004 Harry Potter 8w 10,50 
Nvi Zeeland 2002 Lord of ttw Rings 6bl 13.00 
Oostenrijk 2003 Blokje Rolling Stones 4,50 
Portugal 2005 Tourisme 12 blokken 19,50 
Qatar 1997 Paarden serie + blok 85.00 1 
Ross 2004 Pinquins 5w 7,50 
Singapore2001 Orang Utan blok 5,00 1 
Thailand2002 Siamese vechtvte BI. 1581 7.00 1 
UNO 1998 Jaar v.de Oceanen 3vel 21.00 

Wit Rusland 1996 Watervogels 28w+2bl 21,50 1 

X. .mistery sene en/of blok onxe keus 15.00 1 

Yougoslavie1992TrelnenboekJeMH5 11.00 

Zwitserland 2000 geborduurd velletje 185.00 1 
Mooi Nederland 12 velletjes 2005 € 59,50 
Mooi Nederland 12 velletjes 2006 € 39.50 | 

Openingstijden: Woensdag t/m vrijdag 09.30  18.00 Zaterdag 09.00  1700 (Op afspraak maandatj/cliiisctag/cloavoncl) Vnjblijvende aanbieding | 
613 

http://www.safenederland.nl
mailto:m.mastriet@wxs.nl
mailto:HG@Stampdealer.nl


P.W.Meinhardt 
P i e t H e i n s t r a a t 3 6 ■ 3 5 1 8 CH D e n H a a g 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0014.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Email info@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

IVIicl iel E u r o p a • "2 d e l e n i n k l e u r ! ' ^ NVPH speciale catalogus Nederland 2008 
1 Midden: Oostennjk, Zwitser), Tsjechië/Slowakije, Hongarije 46,00 
2 ZuidWest: Andorra, Franknjl^, Monaco, Portugal & Spanje 46,00 
3 Zuid: Italië, S Manno, Vaticaan, Malta, Joegoslavië, Albanië 46,00 
4 ZuidOost;: Bulganje, Gnekenl, Roemenië, Turkije, Cyprus 46,00 
5 Noord: Scandinavië & Baltische Staten 46,00 
6 West: Benelux, GrootBnttannië & Ierland 46,00 
7 Oost: Oekraïne, Polen, Rusland, Sovjetunie, WitRusland 46,00 

>Iicuwe c a t a l o g i 2008 

SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2008 19,90 
Sassone speciale catalogus Italië 2008 in kleur 26,90 
Sassone speciale catalogus Vaticaan & San Manno 2008 in kleur 19,90 
Sassone speciale catalogus Italiaanse Gebieden 2008 in kleur 19,90 
Edifil catalogus Spanje 2008 in kleur 16,90 

^Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2008 in kleur 36,00 ^ 

met Overzeese Rijksdelen Dit jaar met gratis blauwdruk no 5 

Mast Plaa t fou ten i l ede i fand 2008 33i90 

reffoot F i s c a l e Z e a e l s B e n e l u x 32 .50 

Yvert cata log i 
catalogus Franknjk 2008 in kleur 
catalogus Monaco, Andona, DOMTOM 2008 in kleur 
catalogus WestEuropa deel 1 Landen AE 2006 in kleur 
cataiogus WestEuropa deei 2 Landen EL 2008 in kleur 
catalogus Franse Gebieden na onafhankelijkheid AL 2006 
catalogus Franse Gebieden na onafhankelijkheid MV 2008 

. Jaaroverzicht van alle postzegels hele wereld 2006 in kleur 

21,90 
21,90 
38,00 
44,00 
23,00 
23,00 
21,90 

Facit S c a n d i n a v i ë 2008 65,00 I APPI P r a n g k o I n d o n e s i a 2008 32,50 

SG s p e c . c a t . R u s l a n d 18652006 66,40 ■ IS M a l a y s i a éc S i n g a p o r e 2008 37,90 

1V1V1V. c o l l e c t i i r a . c o m 
l^ttt'wnffit: a^-* mirntJAM-^imi i.An'm i îaw " w^mms^m^jmsSii t, giga»,.i>a,rff'̂ »f;i>.  >,>,it,B ^umsimfj».iM»3mMiMimmmm 

HAARMEIJER FILATELIE 
Nispensestraat 72 

4701 C X Roosendaal 

INKOOP  VERKOOP  TAXATIES 

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

MEER DAN 1500 PARTIJEN WACHTEN OP U 

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

KORTOM, VOOR IEDER WAT WILS 

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

hanteren. U bent van harte welkom. 

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

Openingstijden Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

Andere dagen op afspraak. 

09.30 tot 17.30 
09.30 tot 17.30 
09.30 tot 17.30 

HAARMEIJER FILATELIE 
Telefoon 0165 53 54 83 

nsulindc 
PostzegelenMunthandel 

WIJ KOPEN 
(NOG STEEDS) 

ALLES! 
SPECIAAL GEZOCHT: 
TOPKOLLEKTIES 

* Nederland 
* Wereld 

Wij kopen óók niunten, goud en zilver. 

I N S U L I N D E 
L. V. Meerdervoort 251 
2563 AC Den Haag 
Tel. 0703450886 
Fax 0703654100 
Email: 
insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
Email: 
kienhorst@planet.nl 

lenhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

mailto:info@collectura.com
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:kienhorst@planet.nl


1919 Rietdijk 2007 

Grote Najaarsveiling no. 389 f̂ c 
12,13 en 14 november 2007 London 

Een groot en gevarieerd aanbod komt tijdens onze najaarsveiling onder 
de hamer. U bent van harte welkom op onze kijk en veilingdagen. 

Bijzonder onderdeel van deze veiling: 
"De Coopercollectie." 

Een prachtige gespecialiseerde collectie 
Nederland met vele typen, tandingen en 
stempels o.a. emissie 1852 met vele brieven 
Een levenswerk samengesteld in Australië. 

Kijkdagen veiling 389: 
24 oktober 10-17u 
25 oktober 10-17u 
26 oktober 10-17u 
29 oktober 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 

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

Rietdijk, een begrip in de Filatelie. 
* Ruim 88 jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale Idantenkring; 
* De mogelijklieid van een renteloos voorschot; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* Veilingcatalogus met alle foto's in full-color op internet; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie In luxe veilingcatalogus; 

U krijgt onze 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; v e i l i n g c a t a l o g u s 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; nief? 
* Gratis verzekering 

U wilt ook 
inzenden? 

Aarzel dan niet om 
contact met ons op 

te nemen! 

Wij zijn u graag 
van dienst! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
internet 

E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www.rietdiJk-veiUngen.nl 
vernieuwde website! 
info@rietclijk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Vraag de 
veilingcatalogus 

telefonisch of per 
e-mail aan! 

http://www.rietdiJk-veiUngen.nl
mailto:info@rietclijk-veilingen.nl


E 
VERBORGEK VERLEIDERS 
IN HOORN ONTDEKT 

TNTPost en de commer
cie: die twee hebben iets 
met ellcaar. We maakten 
eerder al gewag van de 
reclame die op de nieuwe 
zegels van 2 januari jl. 
('Tien voor Nederland) 
aan te treffen valt. Vooral 
die sappige Unoxworst 
moest het bij gebruikers 
en verzamelaars van 
Nederlandse postzegels 
ontgelden. Filatelielezer 
Jaap Avis beet zich vast 
in het onderwerp en met 
succes, want hij weet nóg 

een mooi voorbeeld van 
verborgen sponsorbood-
schappen te melden. Op 
het Mooi Nederland-velle
tje dat aan de stad Hoorn 
is gewijd is (niet op de 
zegels, maar in de blok-
rand) reclame te vinden 
voor twee biermerken: 
Dommelsch (links op het 
hier afgebeelde inzetje) 
en Grolsch (rechts). Petje 
af voor TNTPost, dat twee 
biergiganten die op dit 
moment in het nieuws 
zijn vanwege vermeende 
prijsafspraken, InBev en 
Grolsch, in een com
mercieel zonnetje zette. 

'>ti^ >M 
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DOMJVIELSCH GROLSCH 
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Prik een plekje op deze zegel en u;ie weet uiint u een mooie Penny Block' 

WEES GUL EN WIN 
EEN 'PENNY BLACK' 

Er zijn talloze manieren 
om fondsen te werven die 
het organiseren van grote 
tentoonstellingen moge
lijk maken. In Engeland 
weten ze daar wel weg 
mee. Er is, m verband met 
het Festival qfStamps (Lon
den, 2010) een speciale 
website geopend: 
iDiuw.pennybiackzoio.com. 
Dat de naam van de 
allereerste postzegel 
ter wereld in het inter

netadres is verwerkt, is 
niet toevallig; wie naar 
de site surft krijgt een 
gigantische Penny Black in 
beeld, onderverdeeld in 
een groot aantal vakjes. 
Wie de tentoonstelling 
van 2010 wil sponsoren, 
kan van die vakjes kopen 
en daar zijn reclame en/of 
een link plaatsen. Leuk 
detail: in het vakjepatroon 
zitten tien Penny Blacks 
verstopt. Wie een vakje 
huurt waar zo'n aantrek
kelijk zegeltje verborgen 
zit, wmt de zegel! 

TOCH OOK WEL LEUK: 
OUDERWETSE EENHEID 

Het verzamelen van de 
'oude' Europazegels 
zat 'm er vooral in dat 
diverse landen zegels van 
precies hetzelfde ontwerp 
uitgaven. Jammer dat dat 
beleid verlaten is, maar 
er zijn alternatieven. Op 
17 maart gaf Frankrijk 
een zegel uit, gewijd 

aan het Cour des Comptes 
(de rekenkamer). Vijf 
andere gebieden - TAAF, 
Mayotte, Saint Pierre et 
Miquelon, Nieuw-Caledo-
niè en Wallis & Futuna -
deden dat ook, en precies 
zo als het moederland. 
Een soort zesling dus 
en daarmee een emissie 
die de verzamelaars van 
meerlingen bijzonder zal 
aanspreken. Zes gebieden, e'c'n ontuierp samen een leuke eenheid 

IN MEMORIAM 
PETER ROZEMA 

Op I september van dit 
,., jaar overleed, geheel 
° onverwacht en op veel 
«̂  te jonge leeftijd. Peter 
- Rozema(57). 
^ Peter - die als filatelist 
I- èn handelaar actief was 
S - fungeerde onder meer 
^ als belangeloos medewer-
i ker van het (onder andere 
< door het maandblad Fila-
= telle gesteunde) Handboek 

. . . Nederlandse Poststempels. 
A IA Peter coördineerde de 

prijslijsten van het Hand
boek, wat er in de praktijk 
op neer kwam dat hij 
- door medeverzamelaars 
te consulteren en door de 

/ 

Peter Rozemo 

markt oplettend te volgen 
- in staat was om een goe
de marktprijs voor vrijwel 
elk Nederlands poststem
pel neer te zetten. Dat 
was daarom zo belangrijk 

omdat er op het gebied 
van de meeste stempel
typen slechts heel oude, 
achterhaalde prijslijsten 
bestaan. Nieuwe ge
zichtspunten en vondsten 
die dankzij het bestaan 
van het Handboek naar 
voren kwamen, gaven 
de aanzet tot het geheel 
opnieuw prijzen van het 
Nederlandse stempel-
landschap, een karwei dat 
dankzij de HNP-numme-
ring aanmerkelijk werd 
vergemakkelijkt. 
Peters expertise en de 
HNP-nummering werden 
zelfs zó gewaardeerd, dat 
de Speciale Catalogus 
van de NVPH met ingang 
van zijn editie 2007 een 

voorproeve bevatte van 
alweer een nieuwe HNP-
prijslijst. 
Peter heeft de verschij
ning van editie 2008 van 
de Speciale Catalogus, 
half september jl., met 
daarin de prijslijsten 
van de een- en tweelet-
terstempels, helaas niet 
meer mogen meemaken. 
Het Handboek Neder
landse Poststempels 
verliest in Peter zijn 
'prijzenkoning'. Wij zul
len hem erg missen. Zijn 
echtgenote en zijn nog 
heel jonge dochter wen
sen we sterkte met het 
dragen van dit verlies. 
CEES JANSSEN, AUTEUR HNP 
RENÉ HILLESUM, UITGEVER HNP 

BEDENKELIJKE 
LIEFDADIGHEID 

Niet alles wat Austria Post 
doet, doet het goed. Het 
Duitse blad Briefinarken-
Spiegel meldt dat van de 
Oostenrijkse kerstzegel 
van 2006 ongetande 
exemplaren op de markt 
zijn gebracht. Met de 
beste bedoelingen - de 
opbrengst van de duizend 
zegels die ongetand wor
den verkocht gaat naar 
een liefdadige instelling 
- maar tóch. Want het 
ligt in de bedoeling vaker 
ongetande postzegels 
aan goede doelen ter 
beschikking te stellen. 
Losse exemplaren van de 
kerstzegel 2006 kostten 
40 euro, maar om het 
ontbreken van de tan
ding goed te laten zien, 
kochten veel verzamelaars 
een paartje (80 euro). Dat 
leverde dus 40.000 euro 
op; is dat nu een bedrag 
dat Austria Post niet met
een aan het goede doel 
hadden kunnen geven? 

ÖSTERREICH SS ÖSTERREICH SSI 

SG PUBLICEERT HANDIG 
BEGINNERSGIDSJE 

Je wilt beginnen met het 
verzamelen van Engeland 
-wat doe je dan? Lid 
worden van de Studiegroep 
Britannia is een prima 
mogelijkheid, de aanschaf 
van GB Collector's Guide een 
andere. Om bij die laatste 
optie te blijven: het Engel
se Stanley Gibbons sloot 
bij de jongste editie van 
zijn postzegelblad Gibbons 
Stamp Monthly een handig 
gidsje met de genoemde 
titel bij. Verspreid over 
32 pagina's geeft de bro
chure een indruk van de 
verzamelmogelijkheden 
en van de bij dit verza-
melgebied behorende uit
drukkingen en termen. Of 
het gidsje ook los te koop 
is, blijkt helaas niet uit 
de brochure, maar u kunt 
er altijd even een kaartje 
aan wagen: Stanley Gib
bons, 399 Strand, London 
WC2R0LX, Engeland. 
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Hou zaterdag 3 november 2007 vrij in uw agenda... 

KOM NAAR ONZE PHILAKOOPDAG! 
'een reis door de Filatelistische en Numismatische wereld' 
Op zaterdag 3 november 2007 houden v̂ ij van 10 tot 16 uur onze PHILAKOOPDAG m onze winkel in 
Sittard. Wat kunt u die dag verwachten' Onder het genot van een kopje koffie en een heerlijk stukje 
Limburgse vlaai kunt u een kijkje nemen tussen de vele Philakoopjes en onze spectaculaire magazijn-
opruiming Profiteer van kortingen op postzegels, munten, bankbiljetten en onze partijencentrale. 
Tevens speciale kortingen op alle benodigdheden en nieuwe artikelen. En nog veel meer, laat u verrassen... 

Tot ziens op zaterdag 3 november! 

Numismatiek & 
Filatelie 

Philamunt 
Handelsstraat 34a 
6135 KL Sittard 
Telefoon 046 - 420 16 50 
Telefax 046 - 420 16 51 
www philamunt nl 
info@philamunt.nl 

PHILAKOOPDAG 
zaterdag 3 november 
10.00 - xfi.oo uur 

Alken op onze Philakoopdac) 

^ 

postzegels munten en 
stamps 

bandj „-J Jïlatélte ^^^^^^^1 

^ . miW^M 

1' V!5 T J H 

1 1 

mailto:info@philamunt.nl
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21 SEPTEMBER 2007: 
MAILER 'BROUWER' 

Dat is het vervelende 
van verrassingen: dat 
je ze meestal niet ziet 
aankomen. Van de 
uitgifte van een mailer 
van vijftig Persoonlijke 
Bedrijfspostzegels op 
21 september ]1. kunnen 
we u daardoor pas in dit 
nummer van Filatelie op 
de hoogte stellen. Het 
bijzondere is dat het post
zegeltype 'Persoonlijke 
postzegel' nu dus ook in 
een zelfklevende versie 
beschikbaar is. Voor 
bedrijven die zegels met 
hun eigen logo (of een 
andere afbeelding) willen 

gebruiken is dat een uit
komst. Zoals gebruikelijk 
is er ook weer een 'vooraf 
ingevulde' zegel te koop: 
in mailers van vijftig (prijs 
22 euro)en in een postze
gelmapje (nummer 362, 
prijs 2.26 euro). 

Op deze ingevulde zegel 
is het portret van de wis
kundige en filosoof L.E.J. 
Brouwer (1881-1966) te 
zien. Dat de keuze op 
hem viel houdt verband 
met het feit dat Brouwer 
honderd jaar geleden de 
stelling van Aristoteles 
(het uitgangspuntvan de 
logica) verwierp. Naar 
Brouwer, grondlegger 
van de intuitionistische 
wiskunde, is de dekpunt-
stelling van Brouwer ge
noemd (voor de liefheb
bers: deze stelling gaat 
over continue afbeeldin
gen in een n-dimensiona-
le topologische ruimte). 
Hij was ook redactielid 
van De Nieuwe Kroniek. 

11 SEPTEMBER 2007: 
200 JAAR KONINKLIJK 

Meer dan één verjaardag 
is er te vieren in 2007. Zo 
kan Nederland dit jaar 
het feit herdenken dat 
het tweehonderd jaar als 
koninkrijk bestaat, maar 
verder is het bekende 
predikaat 'Koninklijk' 
precies twee eeuwen oud. 
Of een bedrijf, een instel
ling of een vereniging 
'koninklijk' wordt is geen 
kwestie van een automa
tisme: de regerende vorst 
bepaalt dat. Acht jaar 
geleden werd PTTPost 
zelf koninklijk, waarmee 
het bedrijf zich in een 
indrukwekkend rijtje 
gerenommeerde onderne
mingen kon scharen. 
Het predikaat koninklijk 
is belangrijk genoeg 
om er, bij het tweehon
derd jarig bestaan, een 

postzegel aan te wijden 
en dat gebeurde dus op 11 
september jl. Op de zegel 
staan tweehonderd elkaar 
overlappende kronen, 
één voor elk jaar van het 
jubileum. Deze kronen-
compositie verloopt van 
oranje naar diepblauw, 
waarmee ontwerper 
Sander Boon de tijd wil 
symboliseren die sinds 
1807 IS verstreken. 
Het is een heel sjieke 
zegel, want voor de kroon 
is een laagje écht goud 
gebruikt. De postzegel 
(frankeerwaarde 6.45 
euro) is uitsluitend 
'verpakt' te koop. Op 
de verpakking staan de 
namen van de meer dan 
vijfhonderd organisaties 
die het predikaat konink
lijk verdienen. Dat aantal 
blijft min of meer stabiel: 
er komen er bij en er gaan 
er ook weer af 

EMISSIEKALENDER 
OKTOBER/NOVEMBER 

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 
(verzamelvel 2007 i en 
2); twee velletjes van vijf 
verschillende zegels van 

44 cent (gegomd). 
6 november: 
Kinderpostzegels 2007 ('Vei
lig thuis'); velletje met zes 
verschillende zegels van 
44+22 cent (gegomd). 
12 november: 
Wmterbomen; velletje met 
tien zegels van 44 cent 
(gegomd). 
22 november: 
Decembcrzeflels. Nadere 
gegevens ontbreken. 
22 november: 
Verrassin ŝpostzê els. Na
dere gegevens ontbreken. 
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3 OKTOBER 2007: 
MN UTRECHT 

Zo langzamerhand komt 
er een eind aan de derde 
(en misschien wel laatste) 
serie velletjes op het 
thema 'Mooi Neder
land'. Het laatste blokje 
in de reeks van 2007 
zal worden gewijd aan 
Edam (10 oktober a.s.) en 
daarna verschijnen nog 
twee verzamelvelletjes (17 
oktober). Maar eerst is de 
domstad Utrecht nog aan 
de beurt. Op 3 oktober jl. 
verscheen een kardinaal-
rood blokje met vijf zegels 
van 44 cent, gewijd aan 
de centraal in ons land 
gelegen hoofdstad van de 
gelijknamige provincie. 
Sinds de Middeleeuwen 
zetelde hier de bisschop 
- later kardinaal - die als 
hoogste baas in Neder

land van de Rooms-Ka-
tholieke kerk fungeert. 
Het verklaart waarom het 
velletje die kardinaalrode 
kleur kreeg. 
Wie een wandeling maakt 
door het oude Utrecht -
zeg maar het gebied in de 

onmiddellijke nabijheid 
van de Domtoren - kan 
de bijna tweeduizend 
jaar oude geschiedenis 
letterlijk aanraken. Ooit 
stond hier een Romeins 
castellum. Een windhoos 
zorgde ervoor dat het 

middenschip van de go
tische kathedraal in 1674 
instortte. Sindsdien heb
ben de domtoren aan de 
ene kant en het koor en 
dwarsschip van de kerk 
aan de andere kant een 
soort bouwkundige LAT-

relatie. In de stad Utrecht 
zijn natuurlijk nog meer 
markante gebouwen te 
vinden, waaronder de 
Inktpot, de bijnaam van 
het voormalig hoofdge
bouw van de Nederlandse 
Spoorwegen. Utrecht 
is - en dat weet vrijwel 
iedereen die wel eens 
van het openbaar vervoer 
gebruik maakt - hét 
spoorwegknooppunt van 
Nederland. De studenten
stad is een heerlijke plaats 
om te loungen: de unieke 
werfterrassen zitten als 
de zon ook maar eventjes 
schijnt bomvol. 
Het blokje is alleen in 
Utrecht en bij de Collect-
Club in Groningen 
verkrijgbaar. De zegels 
zijn geldig tot een nog 
nader te bepalen datum. 
Joh. Enschedé in Haarlem 
drukte de blokjes. 



Vanaf 
6 november 

te koop! 

All trademarks and copyright appearing in this advertisement are the property of their respective ow n̂ers All rights reserved 

Postzegels met speculaasgeur, 
van de Club van Sinterklaas! 
Een origineel en geurig cadeau, boordevol 
weetjes, grapjes en 9 vrolijke postzegels. J E T I X 

Te koop bij Postkantoor, andere TNT Post verkooppunten en Collect Club. fh o.o.o post 



SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziew0n@xs4all.nl 
website: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

WEKEN VAN DE KAART 
■VOOR WIE? 

Op 3 september jl. 
verscheen een blokje 
met drie zegels van 44 
cent met werk van Jan 
Wolkers. Net als vorig 
jaar zijn de losse blokjes 
alleen beschikbaar in 
koppelverkoop met drie 
wenskaarten ter waarde 
van minstens vijf euro  de 
drie zegels werden er dan 
gratis bijgeleverd. 
Wie een blokje wilde heb
ben zonder wenskaarten 
aan te schaffen kon een 
postzegelmapje voor 
vijftig cent extra krijgen: 
voor 1.82 euro dus. De 
blokjes zijn ook tegen 
nominaal verkrijgbaar 
bij de CoUectClub in 
Groningen. 
Het artikelnummer van 

de losse blokjes is 270961 
en de productbarcode is 
+49636. Voor het mapje 
werd de productbarcode 
+49919 gebruikt. 
Ook dit jaar is de ge
bruiksperiode van het 
blokje beperkt. Na 31 
december 2007 mogen de 
zegels niet meer gebruikt 
worden  ze zijn dan 
volgens de bloktekst 'niet 
meer bruikbaar voor firan
kering'. In welk opzicht? 
Raken ze beschimmeld of 
verbrokkelen ze? 
De zegels zijn gedrukt in 
offset bij de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij in Wenen. 
De gebruikte rasterhoe
ken zijn cyaanblauw 
75, magenta 45, geel o 
en zwart 15 graden. De 
zegels zijn voorzien van 
kamtanding 133/4:131/2 
(24 tanden horiontaal, 

Jan Wolkers (1025) ts beeldend kunstenaar en schrijver 
Zijn boeken waaronder Serpgtine s Petticoat en f er? roos 
van vlees lorgden bij verschijnen voor opschudding 
Zijn roman Ti/fAa/vrr/rwerd in 1973 verfilmd Deietlimwerd 
In 1990 uitgeroepen tot de beste Nederlandse film van de 
twintigste eeuw Perioden van schrijven wisselt Jan Wolkers 
sf met het maken van schilderijen en ruimtelijk werk 

• ^INfi^tuIjKr 

Nadat Jan Wolkers in 1080 op Texel Is gaan wonen werd 
zijn kunst steeds abstracter Zelf betitelt hij zijn schilderijen 
als sneeuwstormen van kleur die vol zitten met gedachten 
en herinneringen* De zee, de ruimte en het licht op Texel en 
natuurlijk De geboorte van Venus van de Italiaanse schilder 
Botticelli Inspireerden hem tot het schrijven van dit gedicht 
voor deze speciale postzegel 

;i|k.,wa*.ai.«u,.«.., e „AA : «r.,«».*..»*."!.« g o 4 4 :»i»('""*«>'i""''" er, AA' 
* Ultd.(>«iMlllHTd.i« Ahkmbbclwd'uunw * UttdiftfnuJHnfiltiR/AlikibMnidcii»«» ' " ' 

• W(kluw(CihttuinlKht/Mi 

'-fß. "».^ ̂  tSv'^''«*» 

i6 tanden verticaal) bij 
een zegelafmeting van 35 
bij 25 millimeter, ofwel 
13.71:13.60. 
De fosfor bij de 'Weken 
voor de Kaart'zegels licht 
 net als in voorgaande ja

ren het geval was  onder 
ultraviolet licht oranje op. 
Het papier zelf licht wit 
op (dit is beter te zien aan 
de gomzijde) en het is dus 
voorzien van witmakers. 
Ten opzichte van de 

8"7U34l"049636' 

meeste andere recente 
Nederlandse zegels is dit 
een uitzondering, omdat 
doorgaans gewerkt wordt 
met papier zonder enige 
witmaker! 

TNT EASY EXPRESS: DUUR 
EN AANTREKKELIJK 

Per 10 september jl. is het 
gehele prepaid assorti
mentvan TNTExpress 
vernieuwd en onder de 
naam TNT Easy Express 
uitgebracht. Er zijn nog 
steeds drie expressepost
zegels voor 'als het echt 
snel moet': aflevering 
vóór 10.30 uur met afge
beeld een 'slechtvalk'; 
aflevering vóór 12.00 met 
afgebeeld een 'jachtlui
paard' en aflevering op 
zaterdagochtend met 
afgebeeld een 'zeilvis'. 
De drie zegels zijn ook 
verkrijgbaar in boekjes 
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van vijf stuks, die tegen 
de prijs van vier zegels 
worden verkocht. 
Verder zijn er nieuwe 
prepaid enveloppen voor 
het buitenlandse verkeer 
in vijf verschillende zones 
met een 'jachtluipaard'. 
Kortom, drie nieuwe ze
gels, drie nieuwe postze
gelboekjes en vijf nieuwe 
postwaardestukken. 
De uitvoering met illustra
ties van 'snelle' dieren is 
 zeker voor thematici 
bijzonder aantrekkelijk, 
maar voor andere verza
melaars beslist onaan
trekkelijk, vanwege de 
prijs, die per item varieert 
van 20 tot 50 euro! 

TNT Easy Express 
al<; het "tfit snpl mcxt 

( S ® ® express 
tl 101 r businoti to deliver yn r i 

SCHOENMAKER BLIJF BIJ 
JE LEEST [VERVOLG] 

De georganiseerde krach
ten binnen de filatelie 
TNTPost, de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVer
enigingen (NBFV) en de 
Nederlandse Vereniging 
van Postzegelhandelaren 
(NVPH)  blijken de een 
na de ander een stand
punt te hebben ontwik
keld ten aanzien van de 
'persoonlijke postzegel' 
of wat daarvoor moet 
doorgaan. In het vorige 
nummer van Filatelie nam 
ook de NBFV een positie 
in (zie de Bondspagina's 
van het bewuste num
mer). 
Hoewel het iedere verza
melaar vrij staat te verza
melen zoals het hem of 
haar goeddunkt, kan hij 
of zij toch worden betut
teld door eisen te stellen 
aan wat er in collecties 
op competitieve tentoon
stellingen mag worden 
opgenomen. Eigenlijk is 
zo'n betutteling iets dat in 
de 2iste eeuw voor onmo
gelijk zou moeten worden 
gehouden. Hoewel er nog 
geen internationale af
spraken zijn op dit punt, 
neemt de Bond alvast het 
standpunt in dat 'per
soonlijke zegels'  anders 
dan de exemplaren met 
de 'officiële invulling', 
door de posterijen ook 
wel 'de oorspronkelijke 
persoonlijke postzegel' 

DE P f RSOONLIJKE POSTZEGEL 
WEL OF NIET H GEBRUIKEN? 

Dc liutste iaia\ worden 
wv in Nederland nuar 
ook II) ändert landen 
ownporid met alle 
rnogell)!« vormen van 

zoaU de posulmutcn 
zeidfnoenien per 
soonli|kf postzegels 
Ved venotders n n poit 
waarderen dese vonn van 
het persoonliik maken 
ran hun eigen cormpon 
den o e naar Ëimilieleden 
vrienden en kennissen 
Verschillende post 
diensten lagen dai hei 
gebruik van posncgclt 
steeds verder werd terut; 
gedrongen door het tfan 
keren met de gedrukte 
aanduiding Port 6ttaa\d en 
door andere vormen van 
postveticcnding en nier te 
vergeten de dektronische 

de 

post Daarom werden 
postzegels steeds vaker 

I eenjimmick een vorm v 
aandachnirckker 
ontvanger waardooi de 

I post beter opviel 

De persoonlijke postzegel 
loals bijvoorbeeld Canada 
die uitgaf was in eerste in 
stantie ook zo n gimmtek 
maar werd al snel door 
andere postdiensten over 
genomen al* een medium 
dal het grote publiek 
aansprak Mefconcept 
van de persoon[i|ke 
püf>uegct IS eenvoudig 
maak naast de oflïcitle 
postzegel een vignet dai 
kan worden bedrukt nujr 
van de postzegel kan 
»orden losgescheurd of 
m^ak een omlijsting mei 

daann de naam van het 
uiigevendelandende 
frankeerwaarde 

j Wat kan de veiumelaat 
doenomnieiom te 
komen in alle mogdi|ke 

v«band met ii]n eigen 
verzamel mg? Daarbij 
moer eerst worden 
gezegd dat iedereen kan 
vcTzamden wat hij ofzij 

I w]lofi3pwdkewiize 
Dat IS de hobbrvan het 
verzamelen 

I Maar voor deelnemers 
aan wedsoifdtenioonstd 
lingen heeft de NBFV een 
Btandpuni ingeiKnnen 
van wat wel en met geac 
cepteerd wordt in een 
inzending Daarbij is het 
noodzakelijk om eerst 
de verschillende vornten 
nader te bezien T^vee 
groie groepen kunnen 
worden onderscheiden 

' de persoonlijke postze 
gel met vignet waarop 
iedereen een afbeelding 
kan laten aanbrengen na 
de officiële Instanaes en 
de persoonlijke postzegel 

' die de mogelijkhnd bi«lt 
om een afbeelding te 

I laten aanbrengen op de 
postzegel zelf 

I 
In het kort komt het hier 
op neer E)e persoonlijke 
postzegel met afzonder 
een vignet kan in een 
imtiïonstetlingsinzcn 

ding worden opgenomen 
in de vorm zoals deze 
dooi de postdienst van te 
voren is aangekondigd 
in het jaarlijkse officrfle 
uirgifteprogramma Daar 
bij moet die postzegel 

j algemeen verknggbaar 
zijn of worden gesteld 
véle postdiensten bieden 

I nietdemogehjkheidom 
I persoonlijke postzegels 
I blanco (dus zonder 

ingevulde afbeelding) aan 
j ie schaffen Zij geven et 

dan de voorkeur aan om 
zelfeen afbeelding in het 
vignet ofop de zegel aan 

I te brengen Deze vorm 
IE dan de enige vorm die 
verkrijgbaans en daarom 
ook qua ingevulde 
afbeelding op te nnnen 
ineen ten toon siellmgsin 
zending Het gaai dus om 

I de oorsptonkriijke zegel 
die door de betreffende 
posidiensi speciaal voor 

I verzamelaars is voorzien 
van een afbeelding Alle 
andoe invullingen ook 
al zijn ze later al dan 
met op verzoek van of in 
overleg met derden op 
die oorspronkelijke zegel 
aangebracht, zijn niet 
bruikbaar Deze zegels 
maken geen deel uil van 

I het ofTicifIe postzegduit 
gitteprogramma en kun 

! nen worden beschouwd 
alsa%eleid van de oor 
sprenkel i|ke persoonlijke 

WORKSHOP HGIHNENDf 1 onderdeel is het prak 
EXPOSJUCTEN 2007 Djkgedeelte waarbij aan 

de hand van aanwezige 
De Commissie Filaielisti < verzamelingen wordt _ 
El he Vorming organiseert gekckcntiaardebelaif 
opPoi tn ioo/ in Apd rijkste aspecten die bij 

leam voorbereiden en 
beter inspelen op ieders 
individuele wensni en 
problemen 
DeworksbopiB gratis 

PfnRSBURO 2007' 

go punten Dickvd Waie

vooralle individuele leden j Z^^^mX Tilt aaait IVnod if N^il 
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genoemd  'niet bruikbaar 
zijn' voor tentoonstel
lingsobjecten. 
Duidelijk wordt hier de 
wereld op z'n kop gezet: 
het 'maakwerk' van de 
posterijen, de 'surro
gaatpostzegels' zijn de 
enige echte 'persoonlijke 
postzegels'; de door u en 
mij persoonlijk gemaakte, 
cq bestelde postzegels 
zijn slechts 'afgeleiden' 
hiervan. En die mogen 
geen tentoonstellingska
ders verrijken! 
Het voornaamste argu
ment tegen de 'persoon
lijke zegels' is het feit dat 

ze geen deel uit maken 
van het 'officiële postze
geluitgifteprogramma' en 
daardoor niet 'algemeen 
verkrijgbaar zijn of wor
den gesteld'. 
Om met het eerste te 
beginnen: er bestaat 
geen vooraf vastgelegd 
uitgifteprogramma van 
TNTPost. Eerst worden 
de emissies van het eerste 
halfjaar bekend gemaakt 
en halverwege het jaar de 
uitgiften van de tweede 
helft. TNTPost behoudt 
zich het recht voor om 
tussentijds uitgiften in 
te lassen. Zijn die laatste 

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


PRESTIGEBOEKJE ZONNEBLOEM OP HET THEMA 
'DE ZONNEBLOEM KLEURT JE WERELD' 

Op 3 september van dit 
jaar verscheen een presti-
geboekje met daarin drie 
bladen met drie postze
gels, gewijd aan de stich
ting 'De Zonnebloem'. 
Het thema van het boekje 
is 'De Zonnebloem kleurt 
je wereld'. En inderdaad: 
als je de blaadjes met 
postzegels van achteren 
naar voren bekijkt worden 
de zegels steeds meer 
ingekleurd! 
Druktechnisch gezien 
(de zegels zijn gedrukt in 
offset, bij Joh. Enschedé 
Security Printing) is 
het Zonnebloemboekje 
vergelijkbaar met de 
boekjes die eerder voor de 
voetbalclubs Ajax, PSV en 
Feyenoord verschenen, en 
die voor BZN en de VU. 
Dit houdt in dat er met de 
zegels uit deze prestige-
boekjes het nodige aan 
de hand is. De lay-out van 
drie zegels per blaadje 
maakte een draai van een 
kwartslag op het drukvel 

noodzakelijk. Anders dan 
bij de blokken met tien 
persoonlijke postzegels 
is de papierrichting nu 
liggend in plaats van 
staand. Ook in de perfo
ratie heeft de kwartslag 
doorgewerkt. Het verschil 
in tandingmaat tussen de 
horizontale en de verti
cale zijde van de blokken 
van tien is er ook bij deze 
Zonnebloemboekjes 
weer: de horizontale en 
verticale perforatiemaat 
zijn ten opzichte van el
kaar verwisseld. Kortom, 
los van het feit dat het 
hier gaat om zogenoemde 
'achterdeurzegels' en niet 
om persoonlijke postze
gels, horen deze prestige-
boekjes en de losse zegels 
die eruit afkomstig zijn 
alleen al vanwege de hier 
bedoelde tandingvariant 
in de catalogus thuis. 
Het artikelnummer van 
de boekjes is 697237 en 
de productbarcode is 
+49889. 

dan soms ook niet meer 
'officieel'? 
Alle recente, eerder ge
noemde prestigeboekjes 
(zoals die van de Zonne
bloem) zijn doorTNTPost 
aangekondigd en gedis
tribueerd via de postkan
toren. Deze postkantoren 
hebben ze op dezelfde 
wijze als de 'officiële' 
prestigeboekjes verkocht 
- dus in kleine tot zeer 
kleine hoeveelheden, 
onder het motto op=op. 
Aan de balies werden de 
prestigeboekjes gepro
moot door een op de 
balie geplaatste, liggende 
poster in de kunststofmat 
die vlak voor de neus van 
de klant ligt. De product
barcode is gelijk aan die 
van elk ander product van 
TNTPost: 8714341049889 
ofwel +49889 en dus 
geheel binnen de reeks 
zoals die ook geldt voor 
bijvoorbeeld de ook op 
deze pagina's vermelde 
emissie 'Weken van de 
kaart'! 

Qua toegankelijkheid 
voor de eventuele (verza
melende) klant is er dan 
ook geen enkel verschil 
met de 'officiële' presti
geboekjes. Op de recente 
multilaterale bijeenkomst 
in Vaduz (Liechtenstein) 
in juh 2007 zou - als dit 
punt op de agenda had 
gestaan - ongetwijfeld 
een adequaat weerwoord 
zijn gegeven door zowel 
de Oostenrijkse posterijen 

I als door de Oostenrijkse 
Bond van Filatelisten 
Verenignigen (VÖP). Wie 
het Oostenrijkse bonds
blad Die Briejrnarke dit jaar 
al eens in handen heeft 
gehad, zal hebben gezien 
hoe enthousiast in Oos
tenrijk de personalisierte 
Briefmarken door zowel de 
post als door de afzon
derlijke filatelistenvereni
gingen worden omarmd; 
ze worden ingezet ter op
vrolijking en financiering 
van allerlei evenementen 

I en tentoonstellingen. Het 
is daar onvoorstelbaar 
dat diezelfde personali
sierte Briefrnarken in de ban 

I zouden worden gedaan 
door een overkoepelend 
orgaan dat de dienst 
uitmaakt op tentoonstel
lingen en de belangen 
zegt te behartigen van de 
verenigingen. 
Ook in Nederland zetten 
postzegelverenigingen 
de persoonlijke zegels in 
voor promotie van hun 

l activiteiten en het aanvul

len van hun financiële 
tegoeden. En die zegels 
zouden nu ineens niet 
meer 'bruikbaar' zijn? 

Het in de ban doen 
van de echte persoon
lijke postzegels is een 
kortzichtig besluit en 
een in onze tijd niet meer 
acceptabele bevoogding. 
Als uiteindelijk het besef 
doordringt dat het hier al 
die tijd om gewone - ook 
voor frankering in te zet
ten en ingezette - postze

gels gaat, zal naar deze 
zegels een vraag ontstaan 
waaraan moeilijk meer 
kan worden voldaan, 
simpelweg bij gebrek aan 
materiaal. We hebben 
kunnen constateren hoe 
kortzichtig de boycot 
was tegen de blokken van 
tien zegels uit 1993. Voor 
diverse blokken moeten 
nu tientallen euro's wor
den neergeteld, terwijl 
indertijd een bedrag van 
acht gulden had kunnen 
volstaan! 

ÖSTERREICH 55 

test 

ÖSTERREICH 55 ÖSTERREICH 55 

Philatelietage im September 
03.9.2007 Hauptstraße 51 
04.9.2007 Alberweg 2b 
04.9.2007 Wolf-Huber-Straße 12 
04.9.2007 Hauptstraße 139 
04.9.2007 Grazer Straße 344 
05.9.2007 Meraner Straße 15 
07.9.2007 Maximllian-Pagl-Straße 8 
12.9.2007 Wolfstraße 2 
12.9.2007 Hauptstraße 119 
14.9.2007 Dorfplatz 1a 
25.9.2007 Friedrich Schiller-Straße 19 
26.9.2007 Hauptplatz 20 
oo n onn, Qraben 8 

6805 Feidkirch-Gisirtgen 
6806 Feldkirch-Tosters (8 00-12 00 Uhr) 
6807 Feldkirch-Tisis (13 30-1? 00 Uhr) 
3412 Kierling 
8121 Deutschfeistritz 
6460 Imst 
4651 Stadl-Paura 
4663 Laakirchen 
8401 Kaisdorf bei Graz 
9721 Weißenstein ob der Drau 
2340 Mödiing 
8240 Friedberg 
4840 Vöcklabruck 

621 

Persoonlijke postzegels: m Oostenrijk enthousiast verzameld en door de ojncicle instanties m de armen gesloten. 
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BELGISCHE EMISSIES 
IN OKTOBER 2007 

Deze maand verschijnen 
de volgende Belgische 
emissies: 
- This is Belgium (weten
schappen) en 
- Feest van de Postzegel. 

This is Belgium 
(wetenschappen) 
Op 15 oktober 2007 
verschijnt een blok met 
negen zegels van 70 cent 
met portretten van be
roemde Belgische weten
schappers uit de twintigte 
en eenentwintigste eeuw. 
De zegels zijn ontworpen 
door Els Vandevyvere. 
Afgebeeld zijn: 
- Mare van Montagu (geb. 
in Gent op 10 november 
1933), hoogleraar mole
culaire genetica/gen-tech-
nologie in Gent; 
- Paul Janssen (geb. in 
Turnhout op 12 septem
ber 1926 en overleden in 
Rome op 11 november 
2003), grondlegger in 
1953 van Janssen Pharma-
ceutica; 
- Lisa Thiry (geb. 1921), 
hoogleraar microbiologie 
en virologie aan de Vrije 
Universiteit van Brussel; 
- Christine uan de Wyn^aert, 
hoogleraar internationaal 
strafrecht, sinds 2004 
rechter van het Joegosla
vië Tribunaal; 
- Peter Carmeliet (geb. 
i960), hoogleraar 
moleculaire en cellulaire 
geneeskunde aan de Ka
tholieke Universiteit van 
Leuven; 
- Phihppe van Panjs (geb. 

Brussel, 1951), hoogleraar 
filosofie aan de Katho
lieke Universiteit van 
Leuven; 
- Marie-Claire Foblets, an
tropologe, voorvechtster 
verbetering rechtspositie 
Marokkanen in België; 
-Andre'Berber, hoogleraar 
klimatologie aan de Ka
tholieke Universiteit van 
Leuven; 
- Pierre Delî ne (geb. in 
Etterbeek op 3 november 
1944), wiskundige/alge
braïsche meetkunde. 

Van de negen personen 
op het blokje werden er 
drie genomineerd voor de 
titel 'Grootste Belg aller 
tijden', een verkiezing die 
werd georganiseerd door 
de VRT. Die drie zijn Paul 
Janssen, Mare van Mon
tagu en Pierre Deligne. 

De blokken zijn gedrukt 
op de tweede Goebel-pers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol, met scheerperforeer-
inrichting) van de Zegel
werkplaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is vier
kant, 31.0 bij 31.0 mm, 
met een perforatiemaat 
die waarschijnlijk ii'/^ is 
(18 tanden horizontaal en 
verticaal). 

Feest van de Postzegel 
(schrijfmachines) 
Op 15 oktober 2007 
verschijnt een blok met 
vijf zegels in het fran-
keertype i [momenteel 52 
cent], met cartoonachtige 
afbeeldingen van schrijf
machines. 
De emissie is ontworpen 

door Ever Meulen. 
De afgebeelde model
len zijn een Remington 
(begin 20ste eeuw), een 
Royla (ca. 1925), een 
Olympia (ca. 1950), een 
Olivetti (ca. 1972) en een 
draagbare Apple Macin
tosh. 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebel-pers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is 40.2 
bij 27.6 mm, met een 
perforatiemaat ii'/j (23 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt in 
de linker-, boven- en 
onderblokranden door. 
Op de drukcilinder zijn 
waarschijnlijk vier blok
ken geplaatst, twee aan 
twee (tête-bêche). 
De productbarcode staat 
op de linkeronderrand. 

De zegels voor het Feest 
van de Postzegel zijn ook 
uitgebracht als hang-
boekje met zelflclevende 
zegels. 

KONINGIN PAOU 
ZEVENTIG JAAR 

Op 3 september 2007 
verscheen een ingelast 
blokje met een zegel van 
1.04 euro en het portret 
van Koningin Fabiola. De 
blokken zijn ontworpen 
door MVTM [Miriam Voz 
en Thierry Martin]. 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebel-pers 

(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
formaat van de zegel 
in het blok is 38.15 bij 
48.75 mm, meteen 
perforatiemaat ii'/^ (22 
tanden horizontaal, 28 
tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
Op de drukcilinder zijn 
waarschijnlijk vier blok
ken geplaatst. 

NIEUWE TARIEVEN IN 
BELGIË (VERVOLG) 

Na de tariefwijzigingen 
van I augustus van dit 
jaar bleef er nog maar 
één tariefsysteem voor 
het binnenland over. Per i 
oktober is nu ook de wijze 
waarop de frankeerwaar-
de op de zegels wordt 
vermeld aangepast. Doel 
van deze maatregel is dat 
na een tariefverhoging de 
zegelwaarden niet meer 
hoeft te woren aangepast. 
Het nieuwe systeem werkt 
als volgt: 

1 in een rondje: 
genormaliseerde zendin
gen binnenland tot 50 
gram (52 cent); 
2 in een rondje: 
niet-genormaliseerd 
binnenland tot 100 gram 
(1.04 euro); 
3 in een rondje: 
niet-genomaliseerd bin
nenland 100-350 gram 
(1.56 euro); 
5 in een rondje: 
niet-genormaliseerd bin
nenland 350-1000 gram 
(2.60 euro); 

7 in een rondje: 
niet-genomaliseerd bin
nenland 1000-2000 gram 
(3.64 euro). 

Voor de zegels voor 
frankering naar het 
buitenland blijft het oude 
systeem (met waarden in 
euro's) gehandhaafd. 

Het basisassortiment is 
geheel gewijzigd: 

Met afbeelding van Ko
ning Albert II werden op i 
oktober 2007 blokjes van 
tweemaal vijf zegels uitge
geven, voor alle tarieven 
(dus I, 2, 3, 5 en 7!). Het 
ontwerp is van MVTM. 
Hangboekjes met zelf
klevende zegels - type i 
- verschenen op i oktober 
2007, met afbeeldin
gen van vruchten (peer, 
aardbei, rode bes, appel, 
druif, kers, framboos, 
perzik, pruim en braam). 
Het ontwerp is van Jean 
Libert. 
Hangboekjes met zelfkle
vende zegels verschenen 
op 15 oktober 2007 met 
tien identieke afbeeldin
gen van Dahlias (type i), 
respectievelijk tien gelijke 
afbeeldingen van Petunia 
Hybrids (type 2), res
pectievelijk tien gelijke 
afbeeldingen van Tulipa 
Peach Blossom (80 cent met 
blauwe 'A'). Al deze zegels 
zijn ontworpen door 
André Buzin. 
En last but not least: er 
lovamen ook doosjes met 
honderd zelfklevende 
zegels met een afbeelding 
van Dahlias (type i), ont
werp André Buzin; ze zijn 
gedrukt in rasterdiepdruk 
in Mechelen, maar afge
werkt (geslit en verpakt) 
in Haarlem. 
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GRANDE: Exclusieve ring band met cassette 
in de luxe CLASSIC uitstraling, 
geschikt voor A4 bladen 

10 bladen 
heel gratis 

In deze GRANDEhund passen bladen met een 
afmeting tot 240 x 300 mm. Naast de hieronder 
afgebeelde GÄ4JViRE bladen kunt U hierin ook 
K4Ä/0 bladen en de standaard A4 insteekhoe

zen kwijt. (rA4iVD£banden zijn daarom bij uit

stek geschikt voor het opbergen van bankpapie

ren, A4 formaat documenten of Munt en post

zegel maandbladen in A4 formaat. Omslag in 
kunstieder m boekbinderskwaliteit. Capaciteit 
tot 40 bladen. Verkrijgbaar in zwart, 
bordeaux rood, dennen groen en royal blauw. 
Formaat band: 290 x 325 mm. 
Formaat cassette: 293 x 335 x 70 mm. 

Bestelnr. CL GR SET + kleur 
+ GRANDEbladen 

Depothouders 
Postzegelhandel KLOEK BV 
Rosmarijnsteeg 4 ■ 1012 RP Amsterdam 
Tel. 0206 24 21 64 
Fax 0206 20 94 90 

Pzh. Bredenhof 
Bovenstraat 286 a • 3077 BI Rotterdam 
Tel. O 104 82 67 25Fax O 104 79 70 65 
email: bredenliof@cs.com 

Postzegelhandel Parnassus V.O.F 
Roelof Hartstraat 34 
1071VK Amsterdam 
Tel. + Fax: O 20 675 23 72 

Postzegelhandel Van LokvenPosthof bv. 
Bakkerstraat 22 
6041JR Roermond 
Tel. 0475 • 56 35 00 

Postzegelhandel van Domburg 
Voldersgracht 28 • 2611 EV Delft 
Tel. 0 1 5  2 1 2 3 0 5 5 
Fax 0152 12 2188 

Philamunt 
Handelsstraat 34 A  Sittard 
Tel: 04642016 50 
www.philamunt.nl 

HOLLANDS GLORIE POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
Camplaan 8 • 2103 GW Heemstede 
Tel. 023  5477444 
Fax 0235291605 

Postzegel & Munthandel Weerenbeck 
RijkswegZuid 106 • 6l6l BR Geleen ■ 046  4750258 
A. Battalaan 48  6221 CE Maastricht  043  3218864 
www.weerenbeck.nl • email: info@weerenbeck.nl 

LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG • Postfach 1340 D21495 Geesthacht 

mailto:bredenliof@cs.com
http://www.philamunt.nl
http://www.weerenbeck.nl
mailto:info@weerenbeck.nl
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TOESTEMMING 
Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, masr alleen m 
bronvermelding. 

In het weekend van 
29 en 30 maart 2008 
vieren we de Dag 
van de Jeugdfllate
lie. De locatie waar 
dat plaatsvindt is 
een bijzondere: het 
Spoorwegmuseum in 
Utrecht. Het gebouw 
is een oud station en 
er rijdt nog steeds 
een trein van Utrecht 
Centraal Station 
naar het museum. 
In juni 2005 gingen 
de deuren van het 
museum weer open na 
een ingrijpende verbou
wing. In oktober van dat 
jaar werd een speciaal 
velletje uitgegeven met 
treinen. Twee van die 

april ook in het museum 
zien. Het zijn de 3737 
stoomtrein, de laatste 
stoomlocomotief van de 
Nederlandse Spoor

wegen. Tussen 1911 en 
1958 reed hij op het 

andere trein is de Blauwe 
Engel. Deze reed sinds 
het begin van de jaren 
vijftig op baanvakken die 
nog niet geëlektriflceerd 
waren. De Blauwe Engel 
was een film waarin de 

"" ■ ire actrice Mar

iene Dietrich speelde. 
Vanwege de kleur van 
ie trein kreeg hij deze 
Dijnaam. 
Het thema van de 
tentoonstelling is 
Filatelie Centraal. Het 
ligt voor de hand om 
dan meteen aan trei
nen te denken. Maar 
dat hoeft niet. Je kunt 
ook een verzameling 
maken waarbij de 
filatelie het belangrijk
ste onderwerp is. Een 

j groot deel van deze 
; Posthoorn staat de trein 
; centraal. We hopen je 
• zo een beetje te kunnen 
; helpen om ideeën op te 
I doen voor een verzame
; ling over de spoorwegen. 
I Veel succes! 

BLAUWE TREIN VOL LUXE 

J^iSt'^JiWuMlti 

Drie maal per week rijdt 
er een speciale Blauwe 
Trein tussen Pretoria en 
Kaapstad m ZuidAfrika 
Een keer per maand rijdt 
deze trein tussen Pretoria 
en de Victoria Waterval
len m Zimbabwe. Het is 
met zo maar een trein. 

den doen er alles aan om 
het de passagiers zoveel 
mogelijk naar de zm te 
maken. Kaartjes voor de 
trein kosten minstens 
850 euro, maar dan ben 
je wel twee dagen onder 
de pannen. 
De route van 1600 kilo
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Aan boord is het luxe wat 
de klok slaat Het is een 
rijdend hotel dat bestaat 
uit 18 treinwagons Elf 
daarvan zijn bestemd 
voor maximaal 84 pas
sagiers 30 personeelsie

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

stratie van De Posthoorn: 
Aria Sprangers, Provin« 
Noord 128, 4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  40 39 52 

meter tussen Pretoria en 
Kaapstad werd voor het 
eerst afgelegd in 1923. 
Sinds 1946 heet de trein 
ofRcieel de Blauwe Trein. 
Je snapt waarschijnlijk 
wel waarom Omdat met 
de hele route geëlektrifl
ceerd IS, wordt een deel 
van route gereden met 
een diesellocomotief 
Op de locomotief IS een 
camera gemonteerd die 
breedbeeld opnames 
maakt van het zicht 
dat de machinist heeft 
In de trein kunnen de 
passagiers op een groot 
scherm meekijken, wat 
zeer spectaculair is. 

^ 
ONDERGRONDSE TREINEN 

^ 

De Underground, Metropolitan, 
Subway, UBahn Dat zijn de namen 
voor de ondergrondse treinbaan 
WIJ noemen het de metro De eerste 
metro reed in Londen, m 1863 
HIJ werd voortgetrokken door een 
stoomlocomotief Dat was geen 
pretje, daar in te zitten. Iedereen 
werd vies van het roet en de stoom 
Zo gauw het kon, werd de kolen 
vervangen door elektriciteit. (WtNB) 
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BIJ treinreizen hoort afscheid nemen 
Vraag is hoe je zoiets nou kunt laten 
zien in je verzameling Wij hebben een 
tip' een paar jaar geleden gaf de Britse 
Royal Mail kaarten uit. Deze mocht je 
versturen zonder postzegels te plak
ken. Als je een kaart kocht betaalde je 
namelijk ook al voor de verzending 
De afbeeldingen van zulke kaarten 

mag je opnemen m je verzameling. 
Een van de kaarten laat twee mensen 
zien op een perron Ze nemen duide
lijk afscheid van elkaar 

Misschien heb jij nog andere voor
beelden die laten zien dat mensen 
afscheid van elkaar nemen. Laat het 
ons eens weten 



Veel landen zetten treinen op zegels. Heb je al in je 

eigen verzameling gekeken wat je hebt? (Of in de ver

zameling van opa?) Kijk wat ik gevonden heb! 

Allemaal 
verschillende 
soorten 

Je hebt treinzegels 
uit een serie oude 
treinen, zoals deze 
trein uit 1939. Er zijn 
er ook, die de bedoe

ling van de trein 
laten zien. Bijvoor

beeld het vervoer 
van vracht, post of 
personen. 

Ook treinen vieren 
hun verjaardag! 
Kijk maar eens naar 
deze zegel. Als ik 
het vertaal, staat er: 
100 jaar elektrische 
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spoorwegen. Omdat 
er een stadsplat

tegrond achter 
staat.zal het wel een 
trammetje zijn. De 
datum van uitgifte 
is 1994. Dus in 1894 
reed dit schatje door 
Oslo. 

100 jaar In de trein 

• ■   *  T t " ' * * * " " " f f i r ff'       

Er is wel wat te zien 
op zo'n treinenze

gel. Deze zegels zijn 

i. 
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herdenkingszegels 
van IOC jaar spoor

wegen in dat betref

fende land. Ik had er 
nog wel meer, maar 
dan wordt het hier 
een beetje vol. 

Treinen op een 
eiland 
jersey is een eiland 
dat ligt in Het Ka

naal. Dat is tussen 
Frankrijk en Enge

land in. Het is niet 
zo'n groot eiland, 

InwiRurMlon Dl Jen«, II»Hern Raltmj 

Nederland is meer 
dan 300 keer groter. 
Maar: ze hebben wel 
treinen lopen! Kijk 
op deze zegel, dan 
zie je de route. Leuk 
is dat, vind je niet? 

Hoge 
snelheidstreinen 
Heb jij er wel eens in 
gezeten? Zo'n trein 
die 300 km. per uur 
haalt? De TGV uit 
Frankrijk haalt al de 
500 km. Alleen de 
zweeftrein gaat nog 
harder. 
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125 !AAR SPOORWEGEN 
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Wij waren niet zo 
snel als de Engelsen. 
Die hadden in 1825 

hun Locomotion. 
Maar je weet hoe dat 
kwam: men wilde 
er hier niet aan. De 
Duitsers vierden in 
1961 hun 125jarig 
bestaan. Dus zij 
konden in 1836 al 
per trein op stap. 

Ca op zoek. 
Kijk in de ruilboeken van je club. Spit het 
dubbele album van je vader door. Kijk of je 
moeder vroeger óók verzamelde. Zet alle 
treintjes bij elkaar, en maak er iets moois 
van. 

Veel succes! 
groeten van Willeke 625 
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Hallo, ik ben Elise 
en ik ben in 1996 
in het ziekenhuis 

in Utrecht geboren. Misschien ken je de 
Unie van Utrecht, diev/erd ondertekend in 
een zaal van de Dom van Utrecht. Dit is het 
begin van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. 

Schooi 

Nu ziet ik alweer 
in de groep 7 van 
de Johannes Bo

germanschool. In 
16181619 was er 
de Dortse Synode. 
Johannes Boger

man was de voorzitter en één van de leden 
was Gijsbertus Voetius die rector was van 
de Universiteit van Utrecht. 

Houten, 
een biiljante 
vGslioincisplaats 
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Ik woon in Houten. 
Houten was vroeger 
een agrarisch dorp met 
boeren , maar tegen

woordig meer kantoren 
en andere bedrijven. 
Dat is wel jammer. 

O, 
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Verzendbewijs 

Verzendbewijs van een 
geregistreerde zending 
Invullen met pen 
Verzending vindt plaats 
onder de geldende 
algemene voorwaarden (zo z^ 

Naam geadressAwde n i 

Vakcmiie' 

In de zomervakantie ga ik met 
vader, moe

der, broer en 
mijn twee 
zusjes met 
het vlieg

tuig naar 
Canada, dan 
gaan we ook 
beren die in 
het wild leven bekijken. 

mijn 

Hobby's 
rrwwww^'trr 

4 5 2 ^ ^ 
M^J^. /*''1 

IBPiIBtiii 
^^KBH^B> \ 

„mfim"'^' '" "'" \ 1 
*  ' . ■ —  .  . " . ' 

Toen i k4 jaar was 
luisterde ik heel vaak 
naar jip en Janneke. 
Vroeger zat ik op tur

nen. Nu heb ik post

zegels verzamelen 
als hobby. Ook houd 
ik heel veel van lezen; mijn lievelings

boeken zijn De olijke tweeling en boeken 
van de schrijver Arja 
Peters. Verder zit ik 
op muziekles. Daar 
leer ik blokfluiten. Ik 
zit met mijn zusje op 
reddingzwemmen. 
Maar mijn grootste 
hobby is berenspul

letjes verzamelen zelf 
heb ik heel veel knuf

fels van beren maar 
mijn liefste beer die ik 
heb gekregen bij mijn 
geboorte. 
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WIST]E DAT... 
... de gloeilamp zijn 
langste tijd heeft gehad? 
De bekende gloeilamp, 
die al meer dan loo jaar 
bestaat, loopt op zijn 
laatste (lampen)voetjes. 
Van de energie die uit 
het stopcontact in een 
gloeilamp wordt gestopt 
wordt maar 5-10 procent 
omgezet in licht, de rest 
is warmte. En de lamp is 
niet bedoeld als kachel
tje, maar als lichtbron. 
De hoogste tijd dus voor 
iets anders wat meer 
in deze tijd past. De 

spaarlamp! Deze lamp 
is eigenlijk een opgevou
wen TL-buisje en geeft 4 
tot 5 keer meer licht dan 
een gloeilamp. De spaar
lamp is iets duurder om 
te kopen, maar gebruikt 
veel minder stroom en 
gaat veel langer mee dan 
die uitvinding uit de 19e 
eeuw. Binnenkort gaan 
we met z'n allen over 
op de spaarlamp. Die 
grote lampenfabriek in 
Eindhoven is al bezig 
met nieuwe fabrieken te 
bouwen. (TO) 

Meer dan looo jongens 

en meisjes gingen je voor! 

Word ooic lid van de 

postzegelclub van JFN op 

internet: de StampKids Club. 

Surf naar www.stanipkids.org 

MOIGfS rOKÜLUORgUHD ICD k» 

MI)N THEMA 
Ik verzamel postzegels van sport. 
Iedereen sport wel eens. De een 
houdt van voetbal, de ander van 
turnen, anderen weer van tennis, of 
van hockey, zo kan je een heleboel 
sporten opnoemen!! 

Voetbal is een erg populaire sport 
waar vooral jongens van houden. 
Er zijn ook meisjes die van voetbal 
houden, maar dat zijn er minder 

dan jongens. Er wordt ook vaak een 
WK gehouden, dan spelen de beste 
spelers uit elk land samen tegen an
dere landen. Je hebt het Nederlands 
elftal, en je hebt Jong Oranje. 

En verder heb je nog heel veel 
andere clubs, zoals; PSV, Ajax, 
Feijenoord, FC Utrecht, FC Gronin
gen, en nog veel meer. 

Marlies Reukers 

MIJN MOOISTE POSTZEGEL 
Ik heb deze zegel gekozen omdat ik vlinders heel 
mooi vind. De vleugels zijn heel mooi gekleurd. Ik 
vind het mooi als ze op een bloem zitten. Door de 
kleur van de vlinder en de kleur van de bloem wordt 
het fleurig. Ik vind het ook mooi als er een mens of zo 
op staat. In ieder geval niet dat er alleen een vlinder 
op staat en daarom heb ik deze zegel gekozen. 
Stefanie Nooijen, 11 jaar (Jeugdpostzegelclub Sir 
Rowland Hill, Weert) 

ANTWOORDEN 
KERSTPUZZEL 
DECEMBER 2006 
1. Wim Mast; 2. 
prinses Irene; 3. kiwi; 
4. Estland; 5. Paus 
Paulus VI; 6. Guuter-
put qutsinnermu; 7. 
Sommelsdijk/Middel-
harnis; 8. een kruis; 9. 
1987; 10. December-
zegels. Na loting heeft 
Gaby Smeets een 
prijsje gewonnen. 

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

http://www.stanipkids.org
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Overzicht van verenigingen die 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schdppe 
20, 7609 CB Almelo, telefoon 
0546-864988, email cormeyer z@ 
planet.nl. 
Federatie l.V Philatelica: J.M.G. van 
Mullekom, p/a Zwaardvegers-
gaarde 130-132,2542 TH Den 
Haag, telefoon 070-3663465. 
De Globe: A. van Reenen, Aagje 
Dekenweg 57, 3906 WK Veenen-
daal, email secretans@jv-dealobe.nl. 
JeugdFilatelie Nederland: Kees 
Mulders, Boutenslaan 185, 
5654 AN Eindhoven, telefoon 
0654918922, email_ifii(3)chello.nl. 
Ned. Ver. Voor Thematische Filatelie: 
J.C. van Duin, Berglustlaan 84, 
3054 BK Rotterdam, telefoon 
010-4610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwaart, 
postbus 24g, 1430 AE Aalsmeer, 
telefoon 0297-321656. 
De Achterhoek: 
FV'De Globe'; J.J.M. Spekschoor, 
De Haare 3, 7136 MH Ziewent, 
telefoon 0544-351848, email 
j.spekschoor@u;anadoo.n[. 
Alblasserdam: 
RV. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Alblas
serdam, telefoon 078-6930004. 
Alkmaar: 
NVPV; K. Schokker, JoUenpad 3, 
1826 AT Alkmaar, telefoon 072-
5626095, email kloasschokkerè) 
nupu-alkmoar.nl. 
Almelo: 
ĴVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 

7608 KT Almelo, telefoon 0546-
861525, email l).karsch@hccnet.nl. 
Almere: 
VPVA Almere; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
telefoon 036-5341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; L.L. Louwerse, Kon. 
Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182-395103. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-Bak-
kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EE Almkerk, telefoon 
0183-403952. 
Amersfoort: 
AFV; G.A. Montfrooy, Alberikpad 
23, 3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen: 
PVAmsteluecn, J.M. Korver, Sa-
turnus 25,1188 EB Amstelveen, 
telefoon 020-6435403. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB Am
stelveen, telefoon 020-6405039. 
Hollandw; E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcoude, 
telefoon 0294-283962. 
AV 'De Philatelist', D.TH. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
dam, telefoon 020-4922810. 
ASV Shell Filatelie; J.E. Holewijn, 

^ Shell International Chemicals BV, 
= Postbus 38000,1030 BN Amster-
^ dam, telefoon 020-6302006. 

PVWA-Filatelie; F.R, Brugman, 
~ Dissel 39, ri4i ZM Monnicken-
ca dam, telefoon 0299-654163. 
o FV 'Statuut 80', P.J. van Rossum, 
^ Voordewind 17,1034 KS Amster-
0 dam, telefoon 020-6331789, fax: 
UI 020-6313467. , 
^ Amsterdam-Noord: 
^ PV Amsterdam-Noord; mw. Th. 
_i Donker-Lans, Adriaan Loosjes-
= straat 55,1035 XR Amsterdam, 

telefoon 020-6311073. 
f AA Apeldoorn: 
Q / 0 NVPV; K.E. de Vries, Wfilder-

nislaan 13, 7313 BB Apeldoorn, 
telefoon 055-3554110. 
FV'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 29,7311 CR Apeldoorn, 
telefoon 055-5223655, email 

SIN' Kv5-
bij het maandblad Filatelie zijn aangesloten 

arendmaas@daxis.nl. 
Appingedam: 

1 PVAppinaedam;mw. A. Tillema, 
Jukwerderweg 26,9901 GM 
Appingedam, telefoon 0596-
627002. 
Arcen: 
PV Arcen, mw. M. Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 077-4731610. 
Arnhem: 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, telefoon 026-3218839, 

, email r.tenhoedtoi@chello.nl. 
Assen: 

' VVPVAssen;Y.Postuma, Volmach
tenlaan 8, 9331 BL Norg, telefoon 
0592-612413. 

Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
telefoon 035-5416496. 
Badhoevedorp: 
Vtrenigmg Philctelica Badhoevedorp; 
T. van Leeuwen, Jan Ben-
ninghstraat43, n^i SB Amstel
veen, telefoon 020-6415022. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; P. Broekema, 
Valkhof 31, 3772 EB Barneveld, 
telefoon 0342-490242,email 
p broekema@chello.nl. 
Bergen(NH): 
PV Noord-Holland; J. Oostveen, 
Luiveland 26,1861JD Bergen 
(NH), telefoon 072-5896190. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact', mw. J.E.M. 
Beijer-Vermeulen, Schoolstraat 
17, 4611 MD Bergen op Zoom, 
telefoon 0164-234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, telefoon 0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; mwJ.M.C.C. 
Obels-van de Water, Gaard 37, 
6641WN Beumngen, telefoon 
024-6772085. 
Beverwijk: 
KPC Beuerunjk, Rvd. Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 VJ 
Beverwijk, telefoon 0251-224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk',, mw. A.M. van 
der Mark, Korhoenlaan 8,3721 
EC Bilthoven, telefoon 030-
2290466. 
Blitterswijck: 
FVDe Maasdorpen; I.H.M. Min, 
Heuvelstraat 14, 5801 CS Venray, 
telefoon 0478-515220, email 
idem.in@oranfle.nl. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, mw. M.J. Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, telefoon 0172-
475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin- | 
neweg 158, 2411XW Bodegraven, 
telefoon 0172-613475. 
Borne 
NVPV; C.H. Meijer, De Schoppe 
20, 7609 CB Almelo, telefoon 
0546-864988, email cor.meijer@ 
hccnet.nl. i 
Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mozart-
laan 55, 2742 BP Waddinxveen, 
telefoon 0182-615136, email 
pjdekonma@casema.nl. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o,; H. Bruins, 
Steenstraat 113, 5831 JD Box
meer, telefoon 0485-576729, 
email he.bruins@planet nl. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, telefoon 0411-
673775-
Breda: 
PV Breda, B.H. Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 

telefoon 076-5427277. 
Brielle: 
NVPV; H.G.T.M. Overbeek, Sluys-

' straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
telefoon 0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bnunisse, A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 

j telefoon 0525-684841. 
1 Brummen/Eerbeek: 
1 FV 'De Globe', CW. Stolk, Ruygen-
' bosweg 55, 6961 GT Eerbeek, 

telefoon 0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 

' Omstreken; 0. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, telefoon 
035-6933132. 

Capellea/dIJssel: 
FVIJssel-fcLekstreek; J. Alberts, Ot
tergracht 17, 3064 LN Rotterdam, 
telefoon 010-4508474. 
Castricum: 
PVCastricum, M.J. Kramer, Roo-
seveltiaan 43,1902 DJ Castricum, 
telefoon 0251-657751. 
Coevorden: 
PV Coeuorden e.o ; J. Bakker, 
Singelberg 65, 7772 DC Harden
berg, telefoon 0523-260051. 

Dalfsen: 
IV Philatelica; J. Schoemaker, Mag
nolialaan 9, 7711 LX Nieuwleu-
sen, telefoon 0529-484061. 
Delden: 
PC Delden; N. Delfos, Hooyerinks-
plein 2, 7491 DP Dejden, telefoon 
074-3763272, email dcljosblusse© 
planet.nl. 
Delft: 
WP Dcljt; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CRDelft, telefoon 015-2564838, 
email hansmuis@jcuanmuisuiinl(el. 
speedlinq.nl. 
Delfzijl: 
PV'DeFiuel'; P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38, 9932 GS Delfzijl, 
telefoon 0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wippert 
2, 7216 PN Kring van Dorth, te
lefoon 0573-221315, email info@ 
deuenterp0st2eaclclub.nl. 
Diemen: 
PV 'De Zejelaars'; P. A. van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73, i i i i GV Die-
men, telefoon 020-6995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Dieren, 
telefoon 0313-421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe', L.A. Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinxperio, 
telefoon 0315-655010. 
Doesburg-Hengelo (GId): 
FV 'De Globe'; J.F. van Ushen, Aca
ciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313-474317. : 
Doetinchem: '< 
FV 'De Globe', J.H. Peters, G Groo
testraat 36, 7009 MJ Doetinchem, 
telefoon 0314-342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, , 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor- ' 
drecht, telefoon 078-6170884. 
DPV 'De Postjafler'; R.C. Vos, Van 
Slingelanddaan 20,3311 DS Dor
drecht, telefoon 078-6146165, 
email i:os.Iuyten@i2moue nl. 
Drachten: 
PV Drachten, mw. E. Terpstra-
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, telefoon 0512-521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ooerkuiartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 GE 
Driebergen. 
Dromen: 
PVDronten e 0., mw. A.P. Schip-
pers-Hooglugt, De Fazant 19, 
8251 MP Dronten, telefoon 

0321-313329. 
Drunen: 
PV'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AREIshout, 
telefoon 0416-373144. 

FV 'De Globe', mw. A.M. van Beek, 
Hoefslagstraat 53, 6651 CRDru-
ten, telefoon 0487-514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr 
Schaepmanstraat37, 6931 DM 

J Westervoort, telefoon 026-
3118740. 

Echt: 
Philatelisten-Vereniaina Echt; W 
Utens, Molenweg 19, 604g GA 
Herten, telefoon 0475-330788. 
PhV Gelre-Gulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
telefoon 046-4492604. 
Edam/Volendam: 
PV 'Euopost'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED Edam, 
telefoon 02gg-3720i7. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
telefoon 0318-638634, email 
a.radstaat@hccnet nl. 
Eindhoven: 
EFV, H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en Breu-
gel, telefoon 0499- 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe'; J.G.C, de Wolf, Gal-
genplek 9, 6662 VS Eist, telefoon 
0481-376064. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica, J. Gerbens, Noord
zoon 48, 8316 CJ Marknesse, 
telefoon 0527-20ig6o, email 
j.aerbens@planct.nl 
Emmen: 
PV Emmen , A.K. Bos, Achter-
kamp 10, 7761 DRSchoonebeek, 
telefoon 0524-531750. 
Enkhuizen: 
IV Philatelien; R.W. Reijngoud, 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen, 
telefoon 0228-314038. 
Enschede: 
EPV; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, telefoon 
053-4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Raebel, 
Burg. Renkenlaan 4, 8162 CW 
Epe, telefoon 0578-627090. 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Stttard, telefoon 046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoerec/Oucrflakkcc, drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
telefoon 0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, telefoon 0113-227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
telefoon 0547-273033. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e 0., W. Bok, Over-
heicop 30,4145 KT Schoonre-
woerd, telefoon 0345-611614, 
email uiimbok@hetnet nl. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Binee, Ros-
sinistraat 20, 2807 HK Gouda, 
telefoon 0182-525327. 
's-Gravenhage: i 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, Benvenu- i 
tolaan 8, 2253 AH Voorschoten, 
telefoon 071-5722702. 
Philatelica Den Haaa, J. Ritter, 
Kamillestraat 30, 2565 RC Den 
Haag, telefoon 070-3681412. 
PC 'De Krma'; W. Hoogendijk, '' 
Weerselostraat 15, 2541VM Den 
Haag, telefoon 070-3297787. 
PV'Vrcdestcin', P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
Haag, telefoon 070-3976965. ^ 
PV 's-Grauenhaac e 0.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, telefoon 070-
3473547-
Groningen: 
IV Philatelica, D. Roosjen, Mezen-
laan 13, 9753 HX Haren (GRJ, 

telefoon 050-5344229. 
PVGromnaen; J.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastraat 5, g722 
EW Groningen, telefoon 050-
5018234. 

Haarlem: 
IV Philatelica; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat 48, 2035 CH 
Haarlem, telefoon 023-5362980. 
HFV 'Op Hoop mn Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 HE 

1 Haarlem, telefoon 023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer. mw. M. van 
Ditzhuyzen-Albarda, Dorsers-
straat 79, 2151 CG Nieuw-Ven
nep, telefoon 0252-673134. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVS.PA.; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat g, 1165 LL Halfweg, 

' telefoon 020-4g74024. 
Harderwijk: 
PVHarderujijk en Omstreken, W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 

i 5, 3842 ZZ Harderwijk, telefoon 
0341-413653. 
Hardinxveld-Giessendam: 
PV'De Philatelist'; A.C.J. van 
Baaren, DeBuurt45, 3372 DB 
Boven-Hardinxveld, telefoon 
0184-618112, email arjanoan-
baaren@planct nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, telefoon 0251-
2338g4. 
Heerenveen: 
PVHeerenueen, G. de Beer, De 
Plasse 1,844g EH Terband, 
telefoon 0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV HcerhuaouJoard e 0., mw. L.J. 
Folkers, Bloemaertiaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, telefoon 
072-5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o , mw. C.H. Wolsing-
Grens, Promenade 267, 6411 
JJ Heerlen, telefoon 045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J. van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L.J. Hordijk, Rozen
straat II, 1782 MS Den Helder, 
telefoon 0223-693101. 
Hellevoetsluis: 
PV Hellevoetsluis, J.J. Koppenol, 
Handlog 6, 3224 PG Hellevoet
sluis, telefoon 0181-322699. 
Helmond: 
P.V 'De Helm, Helmond en Omstre
ken', T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15,5706 LJ Helmond, telefoon 
0492-534793, email t.leijten2@ 
chello nl 
WPV Helmond; J. Neggers, Van 't 
HofFstraat4, 5707 ES Helmond, 
telefoon 0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3, 3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (0): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8, 7542 CM Enschede, 
telefoon 053-4763473. 
's-Hertogenbosch: 
's-Hertoaenbosschc FV; Marten Til-
stra, Braspenninglaan 12, 5237 
NK's-Hertogenbosch, telefoon 
073-6423064, email secretans-hfv 
@kimplanet nl. 
Heusden: 
PV'Black Pennij'; M.L.H. Verharen, 
Herptseweg 27, 5256 NN Heus
den, telefoon 0416-661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e 0.; A.E. Sanders, 
J.W. Frisolaan 23,1412 AG Naar
den, telefoon 035-6221470. 
Hoek van Holland: 
WPhilatelica; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, M. van Aalst, 
Roerdompweg 53, 3263 AJ Oud-
Beijerland, telefoon oi86-6ig5go. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, ChurchiU-
straat 141, 7451 ZE Holten, 
telefoon 0548-3623g8. 
Hoogeveen: 
PCHooaeveen; H.J. Ruiter, Satellie
tenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen, 
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telefoon 0528-263259. | 
Hoogezand-Sappemeer: ' 
PHV Hoô ezond-Sappfmcer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Stirum-
laan 19, 9602 GN Hoogezand, j 
telefoon 0598-321282. 
Hoorn: 
NVPVqfd. West-FrieslomJ; H.J. van 
der ivieulen,'t Roems 9,1616 PN 
Hoogkarspel, telefoon 0228- ' 
561828. ! 
Phiktfhca Hoorn e.o.; W.E. Bok, i 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 1 
telefoon 0229-230322. ' 
Huizen: 
Postze5eluereniäm.g Huizen en ' 
Omstreken ; G.J. Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251 HV Laren, 
telefoon 035-5387550, email 
äj.in5i23(a)xs4all.nl. 

Kampen: 
IV Philatelica; J.G. Fidder, Gal- 1 
léstraat 43, 8266 CV Kampen, j 
telefoon 038-3315968. ' 
Katwijk: , 
PV KatUJijk/Rijnsburfl; M. te Nij-
enhuis. Oranjelaan 17, 2231 DE 
Rijnsburg, telefoon 07r-4027446. 
Kerkrade: | 
EKPV,- B.J.W. Berends, Pastoor | 
Theelenstraat 26, 6466 JH Kerk- } 
rade, telefoon 045-54r5o88. 
Klimmen: 
PhV "t Fakteurke'; H.J. Raes, j 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, telefoon 043-4592797, j 
email harri|raes@)planet.nl. 

Langedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthart, Anna j 
van Saksenstr. 19,1723 KR 
Noord-Scharwoude, telefoon | 
0226-313764. 
Leerdam: 
IvaW; A. Versluis, De Waterloop j 
27, 4141JV Leerdam, telefoon , 
0345-616960, email vers\uis.a(^ | 
uiorldonline.nl. 
Leeuwarden: 
VRV 'Friesland'; H.P, van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, telefoon 058-
2673520. i 
Leiden: '• 
IV Philatelica; Rob L.G. Hogenelst, 1 
Nassaulaan 80, 2382 GP Zoeter-
woude, telefoon 071-5895337, ' 
cma1lh05en877@2onnet.nl.. j 
LWPV; W. Groenewegen, Roer- | 
dompstraat 12, 2352 CL Leider- ' 
dorp, telefoon 071-5891334. 
Leiderdorp: 
PV Postaumaat; H.A. Wolf, Anna | 
van Burenstraat 25, 235r RM Lei
derdorp, telefoon 071-5893209, | 
email secretans(3)postanmaat.nl. 
Lekkerkerk: . 
E.N.P.V; J. de Bruin, Hoge Park 
24, 2923 VN Krimpen a/d IJssel, | 
telefoon oi8o-5t3348. i 
Lelystad: 1 
AVDe Philatelist'; W.L. Wolschrijn, 
Karveel 56-80, 8242 CRLelystad, 
telefoon 0320-221803. 
Leusden: 
VPZV 'De Loupe'; Dick Klaassen, ] 
Hoefijzer 31, 3833 XA Leusden, t 
telefoon 033-4946125, email 
deloupe@hccnct.nl. 
Lochem/Borculo: ! 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu- , 
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
telefoon 0545-272543, email 
uJissenbur.g.£)@hetnet.nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, Gro- | 
nausestraat 335, 7585 PB Glane, 
telefoon 053-5382938. i 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM); P.M.J.A. 
van der Aa, Cornells van der 
Kolffstraat 203, 3144 RB Maas
sluis, j 
Maastricht: 
PVZuid-Limbur.g; C.L.M. Janssen, 
Ciiristinastraat25, 6267 AS , 
Cadier en Keer. 
Meppel: 
Philatelica P.V; T.A.E Kuiper, Jan } 
van Scorelstraat 7, 7944 CZ Mep
pel, telefoon 0522-256001, email ^ 
toJ.kuipcr@hetnet.nl. i 
Monnickendam: 
PV 'Waterland'; R.J. Schoof, 1 

Lauwersmeer 45,1447 LA Purme-
rend, telefoon 0299-648886. 
Monster: 
NVPV; W Storm, Zeereep 121, 
268t XE Monster telefoon 0174-
280134, email ui.storm@hi.nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; H. Kraan, 
Windmolen 57, 4642 DA 
Mijdrecht, telefoon 0297-241242. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, Heu
vellaan 9, 8162 CT Epe, telefoon 
0578-613396. 
Noordwijk: 
VPN.; R.G. Steenbergen, 
Bloemenschans 20, 2215 DE 
Voorhout, telefoon 0252-216525. 
PV 'Onder de loupe'; J.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 221t 
SE Noordwijkerhout, telefoon 
0252-373632. 
Noordwijkerhout: 
IV Philatelica; J.M.G. van Mul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211WT Noordwijkerhout, 
telefoon 0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, telefoon 
0341-254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. van Bruggen, 
Sophiaweg 125, 6564 AB 
Heilig Landstichting, telefoon 
024-3233454, email info@nupunij-
me5en.ni. 
FV'Noviopost'; W.J.M. Goossens, 
Vendelierstraat 15, 6562 NA 
Groesbeek, telefoon 024-3974654, 
email uj.j.m.500ssens@chello.nl. 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Tennis, Dr. De Bruy-
nestraat 35, 7576 BJ Oldenzaal, 
telefoon 0541-514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsuer. Ommen en Omstre
ken; vacant. 
Oostburg: 
P.V. Land uan Cadzand ; J.W. Lanse, 
Van Ostadestraat 58, 450t KV 
Oostburg, telefoon 0117-454546. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; H. Wegh, B. Crum-
straat 19, 6866 AA Heelsum, 
telefoon 0317-316649. 
Oosterhout; 
OWP; B.W.J. Keiler, Sterkenburg 
10, 4901 WD Oosterhout, tele
foon or62-4233ii. 
Oosterwolde (FrI): 
Stellingwerver Fil.Ver.; P. Rauwerda, 
Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
telefoon 0516-441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, 
Beatrixstr. 26, 7591 GD Dene-
kamp, telefoon 0541-351936. 

Papendrecht: 
Poslzefleluer. 'Iris'; L.A. Koster, 
Cortv.d. Lindenstraat 8, 3354 
AD Papendrecht, telefoon 
078-6r55037, email l.akoster@ 
wanadoo.nl. 
Purmerend: 
IV Philatelica; J. Groeneveld, De 
Goedemeent t, 1447 PT Purme
rend, telefoon 0299-463850, 
email je0Tei|flroenei)eld@hetn et.nl. 
Putten: 
PV'Telstar'; H.D. Buitenwerf, Wit-
tenburg 163, 3862 EE Nijkerk, 
telefoon 033-2452484. 

Raalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 21, 
8101 CZ Raalte, telefoon 0572-
353352. 
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W. J.G. Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg 49, 6871 VN 
Renkum. 
Reuver: 
FV'Filuero'; RP.L. Aerdts, Hoen-
dercamp 4, 5953 DC Reuver, 
telefoon 077-4744551, email 
raerdts@home.nl. 
Rheden/De Steeg: 
FV 'De Globe'; G. van der Schaaf, 
Arnhemsestraatweg 97, 6991AK 
lUieden, telefoon 026-4954507. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 

I telefoon 0344-601280. 
Roden-Leek: 
IV Philatelica; W.v.d. Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Peize, 

I telefoon 050-5032608, email 
I sec@Jïlatclistenrodenleek.nl. 
j Roermond: 
! PV Roermond; mw.J.Maessen-
' Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 
\ NB Roermond, telefoon 0475-
' 32"79-
j Roosendaal: 
I Pu Philotelica West-Brabant; J.A. 

Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, telefoon 
0165-317509, email noordmaiI@ 
hetnct.nl. 
PV Roosendaal; H. Jongeneelen, 
Landjuweel 4,4707 HX Roosen-

! daal, telefoon 0165-543759. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; J.C. Salemink, 

I Zestienhovensekade loi-B, 3043 
} KK Rotterdam. 
j RPhV; mw. N. Boeckholtz-Kooi-
I man. Lauwersmeer 82, 3068 

PW Rotterdam, telefoon 010-
4562597. 

, PC Rotterdam; mw. M.C. 
j Erkelens, Siergaarde 105, 2285 JE 

Rijswijk, telefoon 070-3307567, 
emailsecretans.kleineclub@planet.nl. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, telefoon 0181-
212967. 
Rijssen: 
PV Rijssen ; J.H. Veurink, Ter 
Weelstraat 18, 7462 RT Rijssen, 
telefoon 0548-515970, email 
henueu@hotmail.com. 
Rijswijk: 
WPV Rijsunjk; D. van der Winden, 
Wethouder Brederodelaan 2 K, 
2286 AL Rijswijk, telefoon 070-
3931315-

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. van der 
Schuit, Eendrachtstraat 14, 2013 
RH Haarlem, telefoon 023-

! 5316573, email huanderschuit@ 
chello.nl. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
kamp. Westerstraat 41, 2i7r 

I CG Sassenheim, telefoon 0252-
i 216740. 
I Schagen: 
• FV 'Westjhesland'; U. Terpstra, 

lepenlaan 13,1741 TA Schagen, 
telefoon 0224-298965. 
Schoonhoven; 

, Schoonhoucnse Ver. uan Postzejeluer-
zamelaars; H. Schep, Beneluxlaan 
8, 2871 HG Schoonhoven. 
Schijndel; 
SWP; F.Fierens, Hertog Hendrik-

I straat 11, 5492 BA Sint-Oedenro-
j de, telefoon 0413-472746, email 

Ji'ansenlia@annaburcht.nl. 
Sittard; 
FVSittard e.o,; O.RD. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 RR 

, Sittard, telefoon 046-4518522. 
j Sliedrecht: 
I PV 'Philetica'; J. van Schalk, Adama 
' van Scheltemastraat 28, 3362 TB 

Sliedrecht, telefoon 0t84-4i2338. 
Soest: 
PV. Eemland; J. van der Vos, Juli-
analaan 18, 3871VJ Hoevelaken, 
telefoon 033-2534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatclito; mw. M.H. de Kort-
Lievaart, Mercuriusstraat 6, 3204 
BM Spijkenisse, telefoon orSi-
616995, email malieu@planet.nl. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica; H. Apperlo, Ahorn-
hage 10, 9501VE Stadskanaal, 
telefoon 0599-616693, email 

I pzu-kanaalstreek@20nnet.nl. 
! Steenwijk e.o.: 

F.V IJsselham; mw. Th. Hof-Plat, 
Haulerweg 51, 847t AJ Wolvega, 
telefoon 0561-615153. 

Terneuzen; 
FV 'Het Watermerk'; A.H. de Ridder, 
Lingestraat 5, 4535 EPTerneu-

' zen, telefoon 0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderen; G.v.d. 

, Bosch, Sweelinckhof 54, 4536 
HC Terneuzen, tel. 0115-648618. 

i Tiel: 

j Philatelistenclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49, 4002 GJ Tiel, 
telefoon 0344-612378. 
Tilburg; 
VPTTilburfl; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Tilburg, 
telefoon 013-5714417,email upt-

' tilburg@planet.nl. 

j Uithoorn: 
I Fil.Ver. Uithoorn ; J.S.R Drost, 
\ Couperuslaan 6,1422 BD Uit

hoorn, telefoon 0297-563646. 
I Utrecht: 
I UPhV; J. van der Meulen, 
[ Elbedreef 125, 3562 BN Utrecht, 

telefoon 030-2613733. 
j PVUtrecht; J.C. Siebrasse, 

Heemcamp 16,3992 SJ Houten, 
telefoon 030-6373634. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 

( Karolingenstraat 9, 6369 BV 
Simpelveld. 
Veendam: 
FVVecndam e.o.; D.J. Dijkstra, Ds 
Van Petegemstraatiö, 9645 NV 
Veendam, telefoon 0598-632793. 

' Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vival-
distraat 5, 3906 CA Veenendaal, 
telefoon 0318-515062. 

I PV Frimarket ; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Veenen
daal, telefoon 0318-513512. 
Veldhoven: 
PCGroot-Veldhouen; mw. Henriette 
Schalks, Zandhei 25, 5508 WS 
Veldhoven, telefoon 040-
25365H, emailj.enh.schalks@ 

j planet.nl. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; J.E.Huiskes, 
Winschotenstraat 41, 6835 AS 
Arnhem, telefoon 026-3231678, 
emailj_huiskes@hetnet.nl. 
Venlo: 
P.V 'Phila Venlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, telefoon 077-3820064. 
Vianen: 

1 FV 'De Posthoorn'; wnd. C.G.K. 
Timmer, Herman de Manstraat 6, 
Vianen, telefoon 0347-373396. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Colig-

, nyln 96, 3136 CS Vlaardingen, 
I telefoon 010-4746725. 
J Vlissingen; 

Vlissingse FV; W.R Broeke, K. 
van de Coppellostraat 15, 4384 
BT Vlissingen, telefoon 0118-

I 464109. 
I Vlijmen: 
! PV 'De Philatelist'; R. Dhondt, Kik-

kerstraat 4, 5256 BG Heusden, 
telefoon 0416-665094. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 

( telefoon 0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; M. van Rijn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 
telefoon 071-5614612. 

Waalwijk; 
WPV 'De Langstraaf; J.A.M, van 
Best, Zandvaert 11, 5171 LG 
Kaatsheuvel, telefoon 0416-
274760. 
Wageningen: 
FV'De Globe'; N.H. Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wage
ningen, telefoon 03t7-4247ii. 
Wassenaar; 
PC Wasser\aar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA Voor
burg, telefoon 070-3871987. 
Waubach; 
PV 'Waubach'; J.A. Kempers, 
Rooseveltstraat 21, 6374 JA Land
graaf, telefoon 045-5310054. 
Weert: 
Filatelicfl Weert e.o.; G.RA.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 HB 
Weert, telefoon 0495-533862. 
Weesp: 
PVWcesp e.o.; J.J. van Rossum-v/d 
Kraats, Bastionweg 113,1383 JC 
Weesp, telefoon 0294-416740. 
Wieringen: 
PV'De Snujfclaar'; J. Kort, Plane-

1 tenlaan 8,1771 BZ Wieringer-
! werf, telefoon 0227-603166. 

Winschoten: 

' IV Philatelica; mw. G.R, Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD Scheem-
da, telefoon 0597-592676. 
Winsum: 
PV Winsum e.o.; W Top, Schep-

' perijlaan 8, 9951 BJ Winsum, 
I telefoon 0595-444395. 

Winterswijk: 
' FV 'De Klomp'; R.C. Ewouds, De 

Smidse ti, 7261ZZ Ruurlo. 
Woerden: 

j FVWoerden; G.J. van der Waal, 
J Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 

telefoon 0348-567157, email 
Jilatelie.u>oerden@u)anadoo.nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; J.J. Boel, 
Koningin Sophiestraat3, 3931 

j CN Woudenberg, telefoon 033-
2867483. 

' Wijchen: 
FV'De Globe'; J.H.G. Gosselink, 

, Margrietstraat 11, 6602 CN 
, Wijchen. 

Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, telefoon 

, 0343-573979 of06-48138239, 
I email eji)anderuegte@tele2.nl. 

' I) 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G. Swets, Kon. Em-

i mastraat i, 1975 BL IJmuiden, 
telefoon 0255-516574, incl. 
rondzendverkeer, email gsu;ets@ 
Jreeler.nl. 

i Z 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; D. Fraay, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, telefoon 075-7712476, 

j email d.jTaai|@chcllo.nl. 
j Zeewolde: 
! PVZeeu)olde;L NoUet, Pluuthaven 

36, 3891 AZ Zeewolde, telefoon 
036-5224929. 
Zeist: 

' Zeister Zegel Zoekers 2000; wnd. P. 
Muller, Wethouder Hollaan 5, 
3984 KA Odijk. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; J. Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666 JA Heteren, 
telefoon 026-4722637. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, telefoon 0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouujen Duiueland; A.A. van 

' Goethem, Korte Nobelstraat 
26, 4301 HN Zierikzee, telefoon 
oni-412460, email auangocthem@ 
hrtnet.nl. 
Zoetermeer: 

, P.V. Zoetermeer en Omstr.; F.A. 
( Boerman, Groen-blauwlaan 10, 

2718 JA Zoetermeer, telefoon 
079-3613253. 
Zuidlaren: 
IV Philatelica; H. Nijland, De Hilde 
36, 9476 WB Zuidlaren, telefoon 
050-4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; P.J.J. de Leeuw, 

, Haydnstraat 130, 7204 RW Zut-
' phen, telefoon 0575-526299. 
i Zwartsluis: 

PV Regio Zuiartsluis e.o.; M. 
Schulte, Stationsweg 28, 8064 
DG Zwartsluis, telefoon 038-
3866228. 
Zwijndrecht: 

] VVPVZu)ijndrechte.o.;mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, telefoon 
078-6209088. 

; Zwolle: 
1 PVZu)olle;J.W. Havers, Den 

Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
! telefoon 038-4600508. 

Mutaties op dit overzicht kunt u 
uitsluitend sturen aan: 

j Mevr. E. Braakensiek 
I Prins Willem Alexanderlaan 41 

3273 AS Westmaas 
e.braakensiek@uJOrldonline.nl 

] Het volgende complete overzicht 
I van verenigingsadressen vindt u 

in het januarinummer 2008. 

mailto:cma1lh05en877@2onnet.nl
mailto:deloupe@hccnct.nl
mailto:toJ.kuipcr@hetnet.nl
mailto:ui.storm@hi.nl
mailto:info@nupunijme5en.ni
mailto:info@nupunijme5en.ni
mailto:uj.j.m.500ssens@chello.nl
http://wanadoo.nl
http://et.nl
mailto:raerdts@home.nl
http://hetnct.nl
mailto:emailsecretans.kleineclub@planet.nl
mailto:henueu@hotmail.com
http://chello.nl
mailto:ansenlia@annaburcht.nl
mailto:malieu@planet.nl
mailto:pzu-kanaalstreek@20nnet.nl
mailto:tilburg@planet.nl
http://planet.nl
mailto:emailj_huiskes@hetnet.nl
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POSTEX 2007 TREKT FILATELISTEN UIT 
HEEL NEDERLAND NAAR APELDOORN 

Coede, betaalbare - en soms gratis - postzegels volop voorhanden 
DOOR COR O P P E L A A R , Z W A M M E R D A M 

Er staat weer een groots jaarlijks 
filatelistisch evenement voor 
de deur voor verzamelaars van 
postzegels en voor hun gehele 
gezin. Ook dit jaar vindt u dat 
evenement - Postex 2007 - weer 
in de Americahal in Apeldoorn 
en wel op 19, 20 en 21 oktober. 
Voor het evenement is een actief 
programma opgesteld. Er wordt 
aan Postex 2007 onder andere 
deelgenomen door enkele jubile
rende verenigingen. Jeugdiiiatelie 
Nederland is uiteraard aanwezig 
en er kunnen minimaal vijfen
veertig stands van NVPH-han-
delaren worden bezocht. Ook de 
moeite waard: de stand van de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars (NVPV), 
waar betaalbare en goede 

Voor die verzamelaars die het plezierig vinden om aan het 

begin van het najaar de draad van het verzamelen weer 

op te pakken - en dat zijn er nogal wat - vormt de jaar

lijkse Postex een uitstekende gelegenheid. Ook dit jaar 

staat het evenement weer prominent op de filotelistische 

agenda: u kunt er op 19, 20 en 21 oktober terecht! 

taxaties verricht. En zo is er nog 
veel meer! 

Datum en plaats 
Postex wordt zoals altijd 
gehouden in de grote en goed 
verlichte zaal van de Americahal 
in Apeldoorn, die u vindt aan de 
Laan van Erica nummer 50. 

oktober om 11.00 uur door de 
ambassadeur van Duitsland. 

Jubileumvieringen 
De Contactgroep Frankrijk verza
melaars bestaat dit jaar veertig 
jaar. Ter gelegenheid daarvan 
zal de vereniging zich met een 
speciale tentoonstelling en een 

Gedurende dne dagen trekt een behngnjk deel vanßlateltstisch Nederland naar de Apeldoomse Amencahal' Postex 2007 is een magneet van jewelste 

informatiestand presenteren. 
Ook de Vereniging voor Tsjecho-
slowakije Filatelie neeft een jubi
leum te vieren; ze bestaat dertig 
jaar en organiseert in verband 
daarmee een tentoonstelling. 
Nóg een jubilaris: de Filatelisti-
sche Contactgroep Oost-Europa 
is dit jaar een kwart eeuw oud en 
viert dat ook met een tentoon
stelling. 
Het kwartet wordt volgemaakt 
door de Filatelistenvereniging 
Duitsland, die in 2007 haar 
twintigjarig bestaan viert; ook 
in dit geval gebeurt dat met een 
tentoonstelling. 
De vier jubilerende verenigingen 
hebben elk nog iets verrrassends 
in petto. 

Begeleiding bij exposeren 
Ongetwijfeld hebt u al eens 
overwogen om zelf een ten-
toonsteïlingsobjectte maken. 
Maar het komt er maar niet 
van: u bezit wel het materiaal, 
maar u vraagt zich af hoe zet 
je zoiets nu eigenlijk op? Op 
Postex 2007 organiseert de 
Commissie Filatelistische Vor
ming van de Nederlands Bond 
van Filatelisten-Verenigingen 
een workshop, die u helpt tot 
exposeren te komen. Wat moet 
u doen om deel te nemen? U 
kunt een brochure aanvragen 
op het Bondsbureau in Utrecht 
(adres: zie de Bondspagina's) 
en die vooraf doorlezen. U vindt 
daar de basisinformatie over het 
opzetten van een tentoonstel
lingsverzameling. Tijdens de 
workshop maakt u een rondgang 
langs de geëxposeerde verzame
lingen. Daar wordt u gewezen op 
de mogelijkheden die er zijn. De 
workshop wordt gehouden op 

postzegels te vinden zullen zijn. 
Nog meer activiteiten: TNTPost 
is met een stand present, de Dag 
van de Postzegel wordt gevierd, 
er is een aantal promotiestands 
van gespecialiseerde filatelisten
verenigingen en studiegroepen 
ingericht, u kunt zowel een 
promotie- als een wedstrijdten
toonstelling bezoeken en de 
Hobby Computer Club (HCC) is 
er. Scoutingfilatelie zal er zijn, fi
latelistische software kan worden 
bekeken en getest en natuurlijk is 
ook de fameuze postzegelberg er 
weer. Benieuwd naar de waarde 
van uw zegels en/of collecties: 
in de Americahal worden gratis 

Op vrijdag 19 oktober en 
zaterdag 20 oktober is Postex 
2007 geopend van 10.00 tot 
17.00 uur en op zondag 21 
oktober van 10.00 tot 16.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt 
vijf euro per persoon per dag, 
maar jeugdigen (tot en met 17 
jaar) hebben gratis toegang. Op 
vertoon van uw NBFV-ledenpas 
krijgt u korting: de toegangsprijs 
is dan vier euro. Wilt u alle dagen 
komen? Dan is een passe partout 
een uitkomst: voor tien euro 
hebt u gedurende de drie dagen 
onbeperkte toegang. 
De officiële opening van Postex 
2007 vindt plaats op vrijdag 19 

GEMAKKELIJK NAAR POSTEX: KOM MET AUTO OF TREIN! 
n 

Postex 2007 is goed met de auto bereikbaar en de kans op files is 
klein. Waar u ook vandaan komt, neem op de A50 de afrit 24 Apel-
doorn-Teuge. Vervolgens rijdt u richting centrum. Bij de eerste 
stoplichten gaat u linksaf dit is de Laan van Erica. Na ongeveer 
honderd meter aan uw rechterhand vindt u de Americahal. 
Parkeren bij de Americahal is gratis! 

Komt u liever per openbaar vervoer? Dat kan ook prima! Wel is 
het van belang te weten dat de traditionele gratis bus niet meer 
rijdt, maar de Americahal is dan ook sinds dit jaar uitstekend 
bereikbaar. U kunt het beste met de trein naar Apeldoorn komen, 
want naast het Americahalterrein ligt het nieuwe station Apel
doorn De Maten en dat is de bestemming die u moet kiezen als u 
snel en gemakkelijk naarde Postex wilt komen! 
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zondagmorgen om half elf en hij 
duurt ongeveer tw/ee uur. 

junior Plaza 
Voor de jeugd tot en met 
zeventien jaar is er een Junior 
Plaza. Hier kunnen ze mooie 
zegels aanschaffen en er w/orden 
OOK andere activiteiten georga
niseerd. Er wordt geschminfe, 
er loopt een clown rond en je 
kunt filatelistische opgaven 
oplossen waarmee postzegels 
verdiend kunnen worden. Ook is 
er een groot aantal stockboeken 
aanwezig en natuurlijk is er een 
postzegelberg waarin jeugdige 
verzamelaars op zoek kunnen 
gaan naar voor hen interessante 
postzegels. 

Audio Visueel Centrum 
Dagelijks is er een presentatie in 
de Matenzaal (op de eerste eta
ge van de Americahal), die wordt 
gegeven door het Audio Visueel 
Centrum van de Nederlandse 
Bond van Fllatelistenverenigin-
gen, met een aantal dialezingen 
en de nieuwste dvd-presentaties. Een dynamisch beeld tijdens Postex 2007 worden tal van activiteiten georganiseerd, voor filatelisten zowel ais voor niet verzamelende bezoekers 

Postex 2007 een ideale combinatie van een tentoonstelling en een grote postzegelbeurs 

^ 'GESPECIALISEERDEN'OP POSTEX 2007 

^ Op Postex 2007 zullen de hierna vermelde studiegroepen en 
^ gespecialiseerde verenigingen present zijn: 
o 
^ Po&Po Postzegel-vereniging Griekenland Contactgroep 
= Frankrijk Verzamelaars (viering veertigjang bestaan) De 
^ Plaatfout; Filatelistenvereniging Duitsland (viering twintigjarig 
r bestaan) Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie; 
^ Filatelistische Contactgroep Oost Europa (viering 25-iarig 

bestaan) Studiegroep Velrandbijzonderheden; Studiegroep 
Zuid-West Pacific; Nederlandse Academie voor Filatelie 
Vereniging voor Tsjechoslowakije Filatelie ^viering dertigjarig 
bestaan) Nederlandse Academie voor Filatelie Dai Nippon 

Filatelistenvereniging Gabriel Studiegroep Eerste Emissie 
Nederland 1852. 
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Catalogus 
Ook dit jaar ontvangen alle 
betalende bezoekers weer een 
Postex-catalogus. Die is te vin
den in de 'bezoekerstas' die bij 
binnenkomst in de Americahal 
aan de bezoekers wordt uitge
reikt. Natuurlijk kunt u in deze 
catalogus diverse filatelistische 
artikelen verwachten. En verder 
vindt u er ook alle praktische 
informatie in over net filatelisti
sche evenement dat Postex 2007 
is en ook is in de catalogus een 
beschnjving te vinden van de 
inzendingen op de tentoonstel
ling in Apeldoorn. 

Berg en bladprijzen 
Wie de Americahal tijdens 
Postex 2007 bezoekt treft er 
- net als vorig jaar weer een 
postzegelberg aan. In die berg 
mag gedurende enige tijd naar 
hartelust gesnuffeld worden. De 
zegels waarvoor u belangstelling 
hebt, mag u gratis meenemen. 
Een ander vast programmapunt 
van Postex is de uitreiking van de 
jaarlijkse Verenigingsbladpnjzen 
van het maandblad Filatelie, per 
traditie op de zaterdagmiddag. 
Er zijn geldprijzen voor het beste 
verenigingsblad en voor het 
beste blad van een studiegroep 
en daarnaast kunnen ook nog 
twee sponsorprijzen worden 
gewonnen. 

Niet-filatelistische activiteiten 
Op Postex kunnen ook mensen 
die 'mets' met postzegels heb
ben hun hart ophalen. Er zijn 
tentoonstellingen van miniatuur
auto's, onderzeeërs en tinnen 
soldaatjes en er is aandacht voor 
de creatieve kant van postzegels: 
op Postex 2007 kunt u namelijk 
op een andere manier bezig zijn 
met postzegels dan alleen door 
het verzamelen ervan! 

Organisatie 
De NVPV organiseert Postex 
2007 in samenwerking met 
de Gezamenlijke Stuurgroep 
Evenementen (CSE), een 
samenwerkingsverband van de 
Nederlandse Bond van Filate-
listenverenigmgen (NBFV), de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren (NVPH) en 
TNTPost. De partners binnen de 
CSE doen dit nu al weer voor de 
negende maal in successie. 
Wilt u informatie die u in dit 
artikel niet hebt kunnen vinden? 
Neem dan contact op met de 
heer L L Louwerse, telefoon 
0182-395103, of met de heer C.N. 
Oppelaar, telefoon 0172-615184. 
Als u toegang hebt tot het 
internet kunt u ook een bezoekje 
brengen aan de www.mpv.nl. 

POSTEX 2007 IN HET KORT 

Donderdag 18 oktober 
Opbouw Postex 2007 
(16.00-21.00 uur) 
Verzamelingen mhangen 

Vrijdag 19 oktober: 
10.00 u. Postex geopend 
11.00 u. Opening Postex 
17.00u. Sluiting Postex 

Zaterdag 20 oktober: 
10.00 u. Postex geopend 
14.30 u. Uitreiking Filatelie 

Verenigingsbladprijs 
17.00u. Sluiting Postex 

Zondag 21 oktober: 
10.00 u. Postex geopend 
15.00 u. Prijsuitreiking 

tentoonstelling 
le.OOu. Sluiting Postex 
16.15 u. Inzenoers kunnen 

hun materiaal 
ophalen 

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

Australië 
Chanty, Care & Compassion 
is de slogan van St Vin
cent's Hospita! in Sydney. 
Het ziekenhuis bestaat 
150 jaar en dat werd 
herdacht met de uitgifte 
van een voorgefrankeerde 
envelop op 10 juh 2007 
[i]. In het zegelbeeld van 
50 c. staat het embleem 
van het ziekenhuis; op de 
linkerzijde van de envelop 
is onder meer een lid van 
de kloosterorde Sisters of 
Chanty te zien, de orde die 
het ziekenhuis oprichtte. 

Finland 
Bij de emissie 'Vlinders' 
van 24 augustus 2007 
zijn drie voorgefran
keerde maximumkaarten 
uitgebracht [2]. Op de 
beeldzijde van de drie 
kaarten ziet men een 
foto van een vlinder met 
daarop de postzegel ge
plakt, die ontwaard is met 
het eerstedagstempel. 
Op de adreszijde staat in 
de rechterbovenhoek een 
port-betaald-kenmerk 
met daarbij het silhouet 
van een vlinder. De kaar
ten zijn genummerd van 

77 tot en met 79 en kos
ten 3.75 euro per set. 

Groot-Brittannië 
Voor het eerst in jaren zijn 
in Groot-Brittannié weer 
briefl<aarten uitgebracht: 
zes voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten, ge
baseerd op de postzege
lemissie 'Scouting' van 
26 juli 2007. Details en 
afbeeldingen hoop ik u 
volgende maand te lain-
nen geven. 

Hongarije 
In Hongarije worden al 
180 jaar georganiseerde 
paardenrennen gehou
den. De voorgefrankeerde 
prentbriefkaart die dat 
feit onder de aandacht 
brengt, toont in het ze
gelbeeld van 62 forint een 
prachtig renpaard; op de 
beeldzijde brengen foto's 
uit verschillende tijdvak
ken de draf- en rensport 
in beeld [3]. Uitgifteda
tum 22 juni 2007. 

Op 20 juU 2007 werd 
een soortgelijke kaart 
uitgebracht, ter gelegen
heid van het 50-jarig 

bestaan van de Bond van 
Handboogschutters. In 
het zegelbeeld van 62 f 
ziet men het embleem 
van de Bond; de beeld
zijde van de kaart wordt 
ingenomen door een 
middeleeuwse afbeelding 
waarop een koning, rid
ders te paard, soldaten en 
boeren te zien zijn [4]. 

En nu we toch met 
paarden bezig zijn: op de 
voorgefrankeerde prent
briefkaart 'Kunszentmar-
ton 200 jaar stad' (12 juni 
2007) is meermalen het 
wapen van de stad te zien 
met daarin patroonheilige 
Sint Maarten. De heilige 
wordt te paard afgebeeld, 
terwijl hij met zijn zwaard 
zijn mantel doorsnijdt en 
de helft aan een bedelaar 
geeft [5]. 
Voor Hongaarse gele-
genheidsbriefkaarten 
wordt altijd een eerste
dagstempel aangemaakt, 
dat meestal het gekozen 
thema nog eens extra in 
beeld brengt. 

Rusland 
Tijdens de wereldten

toonstelling Sint-Petersburfl 
2007, gehouden van 19 
tot en met 25 juni 2007, 
verscheen iedere dag 
een briefkaart met in het 
zegelbeeld (4.74 roebel) 
het tentoonstelhngsem-
bleem. De thema's van 
de verschillende dagen 
waren Sint-Petersburg, 
de filatelie, de jeugd, AS-
CAT/Isfda, de Russische 
postzegel, ruimtevaart 
en FIP (met dank aan de 
heren Bot en TSchroots 
voor de informatie). 

En dan nu een vrij grote 
selectie uit de overvloed 
van Russische postwaar-
destukken. Data tussen 
haakjes zijn de besteldata 
op de achterzijde van de 
enveloppen. 

Enueloppen klem/ormaat met 
bijzonder zê elbeeld 5.50 r; 
Componist W.P. Solow-
jew-Sedoj 1907-1979 
(18-01-2007); 
Generaal G.F. Baidukow 
1907-1994, vlucht over de 
Noordpool in 1936 (24-
01-2007) [6]. 

Envelop klem/ormaat met 
bijzonder zegelbeeld 'A': 
Pasen 2007 (13-12-2006). 

Enueloppen klem/ormaat met 
luaardeaanduidmg 'A': 
Tentoonstelling ter 
gelegenheid van de 150ste 

geboortedag van K.E. 
Ziolkowsky (03-11-2006); 
Dag van de Radio (22-01-
2007) [7]; 
Postzegeltentoonstelling 
'Orthodox Christendom 
en Cultuur' in Uljanowsk 
(01-02-2002); 
Internationale postzegel
tentoonstelling St.-Pe-
tersburg 2007 (07-02-
2007); 
Dag van Rusland (05-02-
2007); 
Dag van de Russische 
Post (08-02-2007). 

Enueloppen groot/ormaat 
met bijzonder zegelbeeld 'A: 
Pasen 2007 (13-12-2006); 
Wens met bloemen (13-
12-2006); 
9 mei Dag van de Over
winning (14-12-2006). 

Enueloppen groot/ormaat 
met luaardeaanduidmg 'A'; 
Biochemicus N.M. 
Sisakjan 1907-1966 (14-
09-2006); 
Monument voor G.D. Gay 
in Uljanowsk (15-09-
2006); 
125 jaar Geologisch We
tenschappelijk Instituut 
(28-09-2006); 
IJsbreker Angara (18-10-
2006); 
Held van de Sovjetunie 
M.A. Sysojew 1922-2006 
(21-11-2006); 
Held van de Sovjetunie 
piloot N.A. Tokarew 



BOEKENPLANK 
Half februari jl. verscheen 
er een nieuwe druk van 
de catalogus Cyclisme & 
Philatelie (catalogus thema-
tique de la bicydette). Een 
Franstalige fietscatalogus 
dus, maar dat zal voor de 
meeste fietsverzamelaars 
geen overwegende bezwa
ren opleveren. Mogelijk 
hebben veel verzamelaars 
de vorige editie van deze 
door Piet Hein Hilarides 
uit Leeuwarden samen
gestelde catalogus in hun 
bezit. Het is trouwens 
geen catalogus zoals 
die tegenwoordig op de 
markt zijn, want afbeel
dingen ontbreken. Het 
is wel een beschrijving 
van alle fietspostzegels 
ter wereld van 1887 tot en 
met 2006, met een hoge 
graad van compleetheid 
en door de omschrijvin
gen thematisch goed 
bruikbaar. Ondanks het 
kleine lettertype is de 
tekst verrassend goed 
leesbaar. Deze catalogus 
is vooral een handige 
checklist, die je vanwege 
het formaat (A5) gemak
kelijk mee kunt nemen 

naar beurzen en andere 
evenementen. Vermeld 
worden de uitgiftedata; 
de Yvert- en Michelnum-
mers; een vermelding die 
duidelijk maakt of het 
wel of geen sport betreft, 
de nominale waarde, het 
aantal zegels in een serie 

Piet Hein Hilarides 

CYCLISME 
& 

PHILATELIE 

en of er ook ongetande 
exemplaren bestaan. 
Verder wordt een the
matische beschrijving 
geboden, die de reden van 
uitgifte duidelijk maakt 
en iets vertelt over de 
afbeelding op de zegel. 
De catalogus bevat be
halve een inleiding ook 

een lijst van afkortingen 
en een lijst van de meest 
gebruikte woorden in het 
Frans, Engels, Duits en 
Nederlands, alsmede een 
bibliografie. Praktisch is 
dat de samensteller een 
lijst van stadspostzegels 
als apart supplement 
heeft uitgegeven. (DV) 
'Cyclisme & Philatelie - catalogue 
thematique de la bicyclette' door 
Piet Hem Hilarides 5 5 pp , niet 
3C1II ,JormaotA5 Uitgegeven 
door de auteur Prijzen, inclusief 
portokosten catalogus 10 euro, 
supplement stadspost 5 euro. 
Bestellingen (onder vermelding 
uan UU) adres') uia Postbank 
9383510 ten name uan Piet Hein 
Hilarides, Fiormgras 64, 8935 
BVLeeuujardcn. 

Nog niet zo lang gele
den werd in de rubriek 
Thematisch panorama 

I aandacht besteed aan 
het feit dat Duitsland een 
postzegel uitgaf bij het 
500-jarig bestaan van de 
wereldkaart van Martin 
Waldseemuller, de eerste 
landkaart die de naam 
'Amerika'vermeldde. 
Hetzelfde 'jubileum' is 
door The CartoPhilatelic 
Society (een vereniging 

1907-1944 (01-12-2006); i 
Wiskunclige Leonard 
Euler 1707-1783 (01-12-
2006) [8]; 
Paarden (07-12-2006); 
Katten en bloemen (07-
12-2006); 
Internationaal Pooljaar, 
poolstation 'Barneo' (12-
12-2006) [9]; 
Kapel op de Nikolskaja- | 
Berg (13-12-2006); I 
2007 Jaar van China, Chi
nese Muur (21-12-2006); 
Minister van Scheeps
bouw B.E. Butoma 1907-
1976 (22-12-2006); 
140 jaar Russisch Rode 
Kruis (22-11-2006); 
Vrouwenklooster Sera-
fimo-Diwejewskoe (24-
01-2007) [10]; 
Poejskin-Museum in j 
Torshok (26-01-2007); 
Monument voor Alexan
der III, Marmerpaleis, St-
Petersburg (26-01-2007); 
Therapeute Z.A. Bondar 
1907-1980 (30-01-2007); 
Internationale postzegel
tentoonstelling St-Peters-
burg 2007 (07-02-2007); 
200 jaar Vuurtorendienst 
in Kronstadt (12-02-2007) 
[II]; 
Het Ronde Huis in het 
dorp Golowtschino (19-
02-2007); 
200 jaar wapenfabriek 
Ishewsk (14-03-2007). I 

van verzamelaars van het 
thema 'landkaarten op 
postzegels') aangegrepen 
voor het publiceren van 
een boekje onder de titel 
America on the Map. De 
brochure beslaat slechts 
54 pagina's, maar die zijn 
tot aan de nok gevuld met 

I interessante bijdragen. 
I Van Miklós Pinther zijn 
i de artikelen The Ima^o 

ojAmeriflo Vespucci, Wold-

seemuller's Globe en The 
Waldseemuller-MercQtor 
Connection opgenomen; 
bovendien schreef hij 
samen met Kees Adema 
de bijdrage European Postal 
System in the i6th Century. 
Volker Woesner leverde 

I een tweetal artikelen: 
I America's Birth Certificate: 

Verenigde Naties (New 
York) 
Er kwamen drie nieuwe 
postwaardestukken op 9 
augustus 2007 uit. Een 
voorgefrankeerde envelop 
van 41 dollarcent met ze
gelbeeld VN-embleem en 
op de voorzijde afbeeldin
gen van de VN-gebouwen 
in New York, Geneve en 
Wenen verscheen in twee 
formaten [12]. De kleine 
(92 bij 165 mm) en de 
grote envelop (105 bij 
240 mm) werden gedrukt 
bij een Canadese druk
kerij. 
Een Australische druk
ker fabriceerde het 
nieuwe VN-postblad met 
zegelbeeld 90 c. 'Vlieg
tuig'. Als illustratie werd 
hier gekozen voor een 
vliegende witte duif Het 
formaat van het postblad 
(uitgevouwen) is 215 bij 
292 mm. 
Als eerstedagstempel 
werd het stempel gebruikt 
van de postzegelemissie 
die ook op 9 augustus 
verscheen, met als on
derwerp de blauwe helm 
van de VN-vredesmis-
sies [13]. In combinatie 
met de witte duif van 
het postblad [14] levert 
dat stempel een aardig 
thematisch geheel op. 

the Waldseemuller Map of 
1507 en Fijty-Four Forty 
or Fî ht (over lengte- en 
breedtegraden in de Ver
enigde Staten). De titels 
van de vijf resterende 
artikelen luiden Wald
seemuller names the Neu; 
World America (Waker Kli
nefelter), And Meanwhile, 
Leonardo Was Painting the 
Mona Lisa (Piere Moise), 
Neu; Netherland in Ame
rica (Mark Honig), Latin 
American Border Disputes as 
Shown on Postage Stamps 
(David Wolfersberger) en 
The Growth and Development 
Cyde (Richard Maisel). 
Prachtig vormgegeven en 
gelardeerd met kleurige 
illustraties is het boekje 
een lust voor het oog. 
Iedereen met een zwak 
voor landkaarten loopt 
het risico te bezwijken 
voor de charme van deze 
uiterst verzorgde en inte
ressante brochure. 
'America on the Map' door 
Miklós Pinther (red ), 54 pp , 
geill (kleur), Jormaat 18x25 5 
cm Uitgcgeuen door The 
CartoPhilatelic Societii, St Louis 
(Verenigde Staten) Informatie en 
bestellingen uia de uiebsite u;u;u; 
mapsonstamps org. Prijs $ 30.-
(incl uerzending) 



s^0^ 
Curasao nummer i, uitgegeven ougustus 1905. 

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

er veel in dit land. Naast 
de zegels voor kerst- en 
nieuwjaarswensen zijn 
er ook boekjes met alge
mene wenszegels, met 
zegels om elkaar prettige 
vakantie te wensen en 
met zegels om ouders 
met een nieuwe wereld
burger te feliciteren 
(twee zelfs: jongen of 
meisje). 
Het boekje verscheen op 
8 september. De zegels 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Wijnflcbieden 
Nadat vorig jaar al vier 
belangrijke Argentijnse 
wijnprovincies een eigen 
prestigeboekje kregen, 
viel dit jaar die eer te 
beurt aan drie aan Chili 
grenzende provincies: 
La Rioja, Catamarca en 
Neuquén. Elk boekje 
kost $ 4.00 en bevat een 
velletje met een zegel van 
75 c. en een van $ 3.25. 
Over een uitgiftedatum 
beschik ik niet. 

Curasao 
Boekje nummer 1 
Natuurlijk hoort het 
allereerste boekje van 
Curasao niet in deze ru
briek thuis. Maar omdat 
ik sinds kort over een 
mooi exemplaar beschik 
en omdat de NVPH-cata-
logus het niet afbeeldt, 
kan ik het niet nalaten de 
voorzijde van dit 102 jaar 
oude boekje te tonen. 

Het boekje bevat vieren
twintig zegels van z'li c. 
donkergroen (type Cijfer, 
J. Vürtheim, catalo
gusnummer 31). Het is 
buitengewoon schaars, 
reden waarom de NVPH-
catalogus het met een 
streepje (-) waardeert. 
Het in 1980 verschenen 
Handboek/katalogus 
Postzegelboekjes Neder
land, Ned. Indiè-Curagao 
van E. Hom beeldt het 
boekje overigens wel 
af en gaf het toen een 
waarde van ƒ 2000. De 
oplage zou 9.558 stuks 
bedragen. 

Frankrijk 
Welkom, bedankt... 
Frankrijk heeft weer wat 
bedacht: een feestzegel-
boekje. Het boekje bevat 
vijf feestelijke zegels met 
pakjes en harten plus een 
flink aantal stickers zoals 
Invitation, Ouvrez vite 
en Merci. Erg gemak
kelijk dus wanneer je een 
feestje geeft. Postaal kan 

stripfiguurtjes staan 
(in 2005 met de stre
ken van de kat Philippe 
Geluck en in 2006 hond 
Cubitus). Dit jaar zijn 
het scènes met grappig 
gekleurde koeien van de 
tekenaar Alexis Nesme. 
Uitgiftedatum was 20 
september. De inhoud 
bestaat uit tien zegels 
voor lettres prioritaires 
(54 c.). 

Groot-Brittannië 
Permanente zegels 
Het meest gebruikte 
Britse postzegelboekje 
- dat met zes eersteklas-
zegels (34 p.) - verscheen 
kort geleden in twee 

Guernsey 
Koninkhjk diamanten 
huu;e!ijk 
Guernsey is er vroeg 
bij. In november is het 
zestig jaar geleden dat de 
Britse prinses Elizabeth 
en pins Philip Mountbat-
ten - op enige afstand 
neef en nicht - elkaar 
het jawoord gaven, maar 
al op 2 augustus kwam 
het Kanaaleiland met 
zes speciale postzegels 
en een prestigeboekje. 
De postzegels geven 
beelden van het paar uit 
de diverse perioden en in 
het boekje - met viermaal 
de serie van 32, 37, 45, 
48, 50 en 71 p. - wordt 

Voorzijde van het prestigeboekje van Guernsey 
hebben de aanduiding 
Lettre prioritaire 20 g en 
kosten momenteel 54 c. 

L0II15 boekje 
Ook in 2005 en 2006 
konden we er al kennis 
mee maken: een carnet 
sourires, een boekje met 
zegels waarop wat leuke 

nieuwe varianten. Op 
28 augustus bevatte het 
een Harry-Potteradver-
tentie op de binnenkaft 
(druk Walsall) en op 20 
september tweetalige 
informatie (Engels en 
Welsh) over de postcode. 
Ook dit boekje werd door 
Walsall vervaardigd. 

daar in beeld en geschrift 
nog het een en ander aan 
toegevoegd. 
Ofschoon de prijs van 
het boekje gelijk is aan 
de totale waarde van 
de zegels, is het geen 
goedkoop exemplaar 
geworden: £ 11.32. Maker 
is Joh. Enschedé. 

Kajtje en inhoud uan het 
Franse/eestboekje. 00 

/\A/\/VA/^'VVV 

^ 

Leuk boekje. 



Hongarije 
Voorjaarsbloemen 
Op I augustus versche
nen in Hongarije twee 
boekjes met zegels 
zonder waardeaandui
ding. Het ene bevat vier 
zegels voor priority
brieven met Europese 
bestemmingen (narcis) 
en het andere voor prio
rity post buiten Europa 
(iris). De prijs van de 
zegels is momenteel 
23of en 26of. 

Ierland 
HuuJeiijk 
Begin dit jaar kwam 
Ierland met een speciale 
zegel voor trouwlusti
gen. Het plaatje met de 
beringde handen van 
twee geliefden deed het 
onverwacht goed, zodat 
al snel een nieuwe op
lage noodzakelijk was. 
Deze verscheen op 25 
juli. De zegel kost 55c, 
het nieuwe tarief voor 
binnenlandse post. (De 
uitgave van januari had 
de aanduiding Nrate 
(was toen nog 48 c ) . 
Net als de vorige keer 
zijn de huwelijkszegels 
per tien in een boekje 
verkrijgbaar. 

Stamp Booklet 

EUROPA 2007 
SCOUTS 

Five 16c {€0.37) Stamps 

MAITA 
POST 

Kaftje van het Europazegelboekje van Malta 

De zegels staan, net als 
bij de andere Europese 
landen, in het teken van 
het eeuwfeest van de 
padvinderij. Over een 
uitgiftedatum beschik 
ik niet. 

Singapore 
Flora en Fauna 
Het op 6 juni m Singa
pore verschenen boekje 

^'/Miihri^ 'Büüflßt 
r r 

CmJyhfm cm "^ I J In r '•■ o rrr/ 

Selfadhesive stamps 10 x 55c 
Stampaf Féinghreamaitheacha 

POST 

Het nieuiue boekje met huiuelijkszcgels 

Malta 
Europa 
Net als vorig jaar gaf het 
eiland Malta dit jaar een 
boekje met Europaze
gels uit. 
Het bevat vijf zegels van 
16 c. (is 37 eurocent). 

met tienmaal ist local 
uit de nieuwe serie Flora 
en Fauna beleefde al in 
juli zijn eerste herdruk. 
Nu niet, zoals eerder, 
met een aanduiding in 
de marge, maar met een 
toevoeging aan het jaar

tal op de zegel: eerste 
druk 2007A, herdruk 
2007B. 

Verenigde Staten 
Tujee Douu)boekjes 
De op 12 april versche
nen zegel met de Ame
rikaanse vlag  met de 
vermelding FirstClass 
 is in augustus opnieuw 
uitgegeven, maar nu als 
41centzegel. 

Met uiaardeaanduidmg m 
augustus 

Verkrijgbaar in vouw
boekjes met tien en met 
twintig zegels. 

Zweden 
Chocola 
In Zweden kunnen 
ze van chocola wel 
postzegels maken. Die 
conclusie kun je althans 
trekken uit de op 27 
september versche
nen postzegelserie: 
op vijf zegels staan 
chocolademotieven: de 
cacaoboon, het choco
ladedrankje, de reep, 
de praline en het toetje. 
Vier van de vijf zegels 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. 
Het bevat tien zegels 
met de vermelding 
'brev' (is 5.50 kr.). 

Mode 
Designkleding uit Zwe
den vindt meer en meer 
z'n weg in de wereld. 
In een op 29 september 
verschenen boekje zijn 
acht Zweedse ontwer
pers met hun creaties 
vertegenwoordigd. 

Zweeds ontiucrp. 

Zowel zegels als boekje 
zijn in de typische stijl 
van modeschetsen. De 
acht zegels kosten elk 
5.50 kr. 

Zwitserland 
Inheemse vogels 
De vorig jaar in Zwit
serland gestarte serie 
permanente zegels met 
afbeelding van in
heemse vogels (7 maart 
2006, koekoek) is op 6 
september uitgebreid 
met vier nieuwe zegels. 
De serie vervangt die 
met Zwitsers design 
en wordt volgend jaar 
voortgezet. 

Het koolmecsje uit het 
Zwitserse boekje 

Twee zegels zijn ook 
per tien in boekjes 
verkrijgbaar: de 85 c. 
(boekvink) en de 100 c. 
(koolmees). 
De zegels in het boekje 
zijn zelfklevend. Druk
ker is Joh. Enschedé te 
Haarlem. 

Stripheld SchelicnUrsli 
Al tientallen jaren ver
maken zowel jeugdigen 
als volwassenen zich 
uitstekend met de avon
turen van de in het kopje 
hierboven genoemde 
boerenjongen uit het 
berggebied. 
Sinds 6 september is 
SchellenUrsli zelfs 
vereeuwigd op een post
zegel van 85 c. Tien van 
deze zegels zijn ook in 
een boekje te koop. 

'jtiklUdnftDUUnUUJjt«.

Het Zu;itscrsc boekje met de stripzigel. 
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DE OOGST VAN HET 
EERSTE HALFJAAR 2 0 0 7 

Het is tijd de maximum-
kaarten te laten zien die 
in de eerste helft van dit 
jaar zijn verschenen van 
de nieuwe Nederlandse 
uitgiften van 2007. Vijf 
nieuwe velletjes in de 
serie Mooi Nederland 
van een nieuw ontwerp
bureau leverden andere 
postzegels op; minder 
gedetailleerd in een wis
selende kleurstelling. 
Torens overheersten weer, 
maar er was ook oog voor 
andere zaken. 
De spits werd afgebeten 
met Gouda met zijn 
Gotische stadhuis [i] in 
de gele kleur van Goudse 
kaas. Op de zegels van 
Groningen stond de Mar
tinitoren centraal, met op 
de achtergrond de hoog
bouw van de Gasunie 
[2]; het hoofdkantoor is 
dit jaar uitgeroepen tot 
het mooiste gebouw van 
Nederland, in een door 
Trouiü georganiseerde ver
kiezing uit tien gebouwen 
waaraan 12.000 mensen 
meededen. Het nog jonge 
gebouw (1994), is ge
bouwd in de zogenoemde 
organische stijl. Het won 
met 26 stemmen meer 
nipt van het Gotische 
stadhuis van Middelburg, 
dat dus tweede werd. 
Op de zegel van Hoorn is 
de Hoofdtoren uit 1532 
het best zichtbaar. Enkele 
kleinere details maken 
de zegel wel zo interes
sant. Vergroot op kaart 
[3] staat het roodborstje 
afgebeeld, dat op de zegel 
een beetje verscholen zit 
achter de waardeaandui
ding 44 et. In de vergro
ting van de zegel ziet u nu 
beter de voorgevel van het 
Westfries museum [4]. 
Op het standbeeld daar-

^ voor staat Jan Pietersz. 
= Coen op dezelfde manier 
~ te pronken als Michiel 
^ Adriaensz. De Ruijter 
" op de boulevard van 
° Vlissingen, links op [5]. 
S In detail beter zichtbaar 
^ [6] staat hij als een echte 
i held in weer en wind de 
< stormen te trotseren, net 
^ als de Oranjemolen op 

~~~T de Vlissingse zegel. Op 
AJO de zegel van Leerdam 

domineert de Grote kerk, 
maar er is ook - beschei
den - een molen afgebeeld 
[7]. Ontwaarding dit keer 
met het speciale stempel 

IVIA- SAMENSTELLING: EDŴ ARD ERGON 
E-MAIL: f2hedwardfroon(5)hetnet.nl 

van Leerdam met het 
Gildeglas. 

Op I januari verschenen 
postwaardestukken 
van de serie Bedreigde 
diersoorten uit 2006, nu 
met de nieuwe fran-
keerwaarde (44 i.p.v. 39 
cent). Bokito is inmiddels 
nationaal bekend, maar 

op kaart en zegel [8a] is 
toch echt een andere zil-
verruggorilla uit Blijdorp 
te zien. De maximum-
kaart is gemaakt van het 
postwaardesmk, zoals de 
gedeeltelijk afgebeelde 
achterkant [8b] laat zien. 
Kaart [9] toont de Munt 
van Utrecht uit 1911, de 
officiële afbeelding op de 

persoonlijke postzegel 
in de nieuwe waarde 44 
cent. Op de kaart oogt 
het pand oud, maar het 
in Hollandse neorenais-
sancestijl uitgevoerde 
gebouw straalt nu als 
nooit tevoren, na een 
grote renovatie voor 
zijn nieuwe functie als 
Nationaal Geldmuseum 

en Rijksmunt. 
Op [10] een zomerzegel 
met een Zeeuws meisje 
op een kaart uit de jaren 
dertig; [11] biedt nog 
meer nostalgie, met schit
terende badpakken uit de 
oude tijd. 
Op kaart [12] zien we de 
eerste van de serie bomen: 
de lentebomen met de 
bloeiende witte kastanje. 
Het bloemenvelletje met 
echte zaden haalde de 
landelijke pers. Op [13] 
tenslotte de bloeiende 
Petunia. 



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 
Vraag de nieuwsbrief aan! 
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Bekijk onze kavels op het internet: 
www.posizegeipiriijencenfriie.rti 

Ook P.P.C, dit jaar weer 
aanwezig op Postex! 

Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het 
hele gezin. Met een actief kijk-doe-programma met onder andere: 
Jeugdfilatelie, NVPH-handelarenstands, TNT-Post verkoop, Dag 
van de Postzegel, promotiestands van gespecialiseerde 
filatelisten verenigingen, promotietentoonstelling, wedstrijd
tentoonstelling, computeren filatelie, postzegelberg voor 
jeugd, gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels 
en nog veel meer. 

Postzegelshouü 19 
Postex 2007 20 oktober 

Rpeldoorn 21 i 
Americahal, Laan van Erica 50, Apeldoorn 

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: 070 362 5263 

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 maandelijl<se postzegelkrant of 
ga naar onze website: www.postzegelpartijencentrale.nl en meldt u aan voor de online versie. 

[NFORMATIEBON 
Naam: Tel: 
Adres: E-mail: 
Postcode; Interessegebieden: 
Plaats: 
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Adres: Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 Email: admin@postzegeipartijencentrale.nl Een Wereld in 

http://www.posizegeipiriijencenfriie.rti
http://www.postzegelpartijencentrale.nl
mailto:admin@postzegeipartijencentrale.nl


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

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

email: info@ houscher.nllwwui.bouscher.nl 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Cura9ao en Suriname. 

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie: 1852 brieven, afstempelingen en plaatposities. 
Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels Nederland, Ned.-Indië, Cura9ao, en Suriname. 

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

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

kavel 114 ex.collectie Simon Wiesenthal 

I860, Eerste emissie van Polen. 10 Kopeken in een horizontale strip van 3 op brief van Warschau naar 
St Petersburg. Inzet € 5.000, opbrengst € 10.500 

http://houscher.nllwwui.bouscher.nl


Aanwezig bij Postex 2007 
19, 20 en 21 oktober 

Americahallen, Apeldoorn 

Een greep uit onze voorraad: 
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Couvert verstuurd op 11021874 
vanuit Apeldoorn naar Engeland, 
juist gefrankeerd met de nrs 19D en 
21D, vernietigd met puntstempel 6. 

€ 125 

nr 1, pi III, donker blauw, pos. 9294 

€ 725 

n -
nr 3 

®ApeldoornA 

€ 575 

nr 2, pi X, dik papier, pos. 1618 

€ 375 

Rouwcouvert verstuurd vanuit 
ApeldoornLoo op 29101881 
naar Noordwijk, gefrankeerd met 
nr 19H. Op a.Z. aankomststempel 
Noordwijk dd 29101881. € 8 5 



smits 

$ spl 'F^Smits Philately 
erdamsestriaatweg 404 ; 3551 CX Utrecht 

Tel.: 030-2443170 (124 uuréttSestellijn) 
ank: 38.16.81.378 / Giro: 7227081 

-i>Jli%^TAMt50NTHEWEB.C9M 

Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
8890 Australië en Staten. Prijs: € 2.500,00 
Prachtig mooie O/*/** collectie met zeer veel Australische Staten, veelal dubbel en 
op l<leur verzameld, ook hoge shilling en pondwaarden, Specimen opdrukken, fiscaal, 
veel zegels met een cat.w. van honderden euro's per stuk, verder Australië met 
Kangaroes t/m 2sh in diverse aantallen, George V kopjes uitgebreid, later deel redelijk 
compleet t/m 1987, Antarctica, BCOF serie (mist 1d), in 2 Davo de Luxe albums. 
Enorme cat.w. 
8848 Barbados. Prijs: € 150,00 
2 rondzendboekjes met veelal beter **/*/0 materiaal w.o. langlopende series, diverse 
klassieke uitgaven, hoge cat.w. 
8863 België 1849-1999. Prijs: € 525,00 
Gebruikte collectie w.o. beter klassiek, betere uitgaven jaren 30/40/50, blokken, spoor
weg, port en samenhangend, in 2 goedgevulde Schaubek albums 
8939 België 1863-1985. Prijs: € 160,00 
Meest gebruikte beginnersverzameling incl. betere uitgaven, in goedgevuld Davo al
bum. Bevat ook veel spoorweg 
8818 België/Denemarken. Prijs: € 265,00 
Gebruikte collectie België met goed klassiek + later betere uitgaven+ spoor etc, verder 
Denemarken vanaf beginjaren + iets Finland, in dik insteekboek 
8827 Bloemen en dieren. Prijs: €110,00 
Gebruikte collectie, meest modernere uitgaven jaren 80 en 90, in dubbeldik insteek
boek 
8825 Brazilië. Prijs: € 125,00 
Snuffelpartij vanaf het klassiek, heel veel materiaal w.o. doubletten, in insteekboek 
8922 Bund en Berlijn 1949-1991. Prijs: € 1.000,00 
Mooie **/*/0 collecties, Bund 1949 t/m 1991 overcompleet en vaak dubbel verzameld, 
Berlijn 1948-1990 bijna compleet en ook vaak dubbel verzameld met vele toppers, in 5 
hele dure Lindner albums, enorme cat.w.!! 
8843 Bund en Berlijn 1981-1995. Prijs: € 135,00 
Postfrisse collectie incl. blokken, in insteekboek. Cat.w. 1500+ euro, slechts 9% cat.w.!!! 
8920 Bund en Berlijn in aantallen. Prijs: € 280,00 
2 dikke insteekboeken met grote hoeveelheden Bund en Berlijn w.o. veel in postfrisse 
boekblokken van 4 met velrand, enorme cat.w. 
8926 Cura9ao/Antillen 1873-1969. Prijs: € 1.650,00 
Prachtig mooie geheel complete */**/0 collectie in meest mooie kwaliteit met alle top
pers, luchtpost en port ook compleet, in duur Davo LX album. 
8801 Cura^ao/Antillen 1873-1980. Prijs: € 125,00 
Meest 7** collectie incl. wat leuk Curapao, in insteekboek 
8814 DDR 1953-1972. Prijs: € 210,00 
Postfrisse uitgaven in diverse aantallen, meest complete uitgaven, in dubbeldik insteek
boek. Zeer hoge cat.w. 
8893 Duitse Bezetting 2e wereldoorlog. Prijs: € 350,00 
*7*/0 kleine stockvoorraad in diverse aantallen w.o. betere waarden, veelal Hindenburg 
zegels met opdrukken, heel veel materiaal + Böhmen & Mahren en General 
Gouvernement, op insteekkaarten, in doos. Leuke partij 
8916 Duitsland dure uitgaven. Prijs: € 425,00 
Kleine samenstelling van betere uitgaven Reich w.o. Nurnbergerring serie * en O, 
Nothilfe 1934 postzegelboekje, zeppelinserie, Berlijn klokken etc. Bund Wohlfahrt serie 
etc. in insteekboek. Cat.w. 3200 euro 
8928 Engeland 1840-1976. Prijs: € 2.500,00 
Prachtige gebruikte collectie, nadruk op het klassieke materiaal in bovengemiddelde 
kwaliteit, heel veel dure uitgaven aanwezig + plaatnummers, op albumbladen, in map. 
Mooie koop met enorme cat.w. 
8873 Engeland 1953-1964. Prijs: € 325,00 
*770 collectie met o.a. betere hoge waarden kastelen ongebruikt/postfris, alle goede 
fosforseries postfris + gebruikt aanwezig etc. op albumbladen, in map 
8880 Engeland Regionalen. Prijs: € 200,00 
Postfrisse/gebruikte deels dubbele collectie, ietwat gespecialiseerd, incl. diverse dure 
uitgaven, op albumbladen, in map 
8933 Engeland vanaf 1840. Prijs: € 6.500,00 
Enorme meest gebruikte partij in diverse kwaliteit en diverse aantallen, beginnend met 
16x Penny black, ook de andere klassieke uitgaven vaak in aantallen, Victoria t/m 10sh, 
Edward t/m 1 pond (gerepareerd), ook beter dienst en dure uitgaven Levant en 
Marokko, op insteekbladen, in map. Enorme cat.w. en verkoopwaarde 
8819 Engelse koloniën Coronation 1978. Prijs: € 275,00 
Prachtig mooie postfrisse collectie series en blokken van het 25 jarig jubileum van 
Elisabeth, mooi opgezet in 2 peperdure albums met beschrijvingen, ook schaarse uit
gaven goud- en zilverzegels, blokken, boekjes, ongetand etc. Zeer mooie collectie 
8824 Engelse Koloniën Royal Wedding 1981. Prijs: € 300,00 
Prachtig mooie postfrisse collectie incl. series, blokken en siervelletjes, incl. veel betere 
uitgaven, ook van niet-Engelse koloniën, opgezet in 2 hele dure voordrukalbums met 
omschrijvingen 
8799 Engelse koloniën. Prijs: € 210,00 
Leuk lot diversen w.o. betere series van Ierland, Gibraltar en Malta, in insteekboek 
8859 Europa Cept 1956-1970. Prijs: € 200,00 
Meest ongebruikte collectie incl. Luxemburg 1956 en 1957 luxe ongebruikt, 
Liechtenstein 1960 etc. in insteekboek 

8795 Europa Cept 1967-1981. Prijs: € 295,00 
Ongebruikte/postfrisse bijna complete collectie, t/m 1976 ongebruikt, daarna postfris 
incl. blokken en meelopers, in 2 albums. Zeer hoge cat.w. 
8829 Faeröer 1975-2000. Prijs: € 160,00 
Postfrisse en gebruikte voorraad in diverse aantallen, in insteekboek 
8907 Franse Koloniën in Afrika. Prijs: € 1.350,00 
Mooie ongebruikte/gebruikte collectie met veel oudere betere zegels en series, alleen uit
gaven voor onafhankelijkheid, in 3 goedgevulde zelfgemaakte albums, cat.w. 7000+ euro 
8856 Franse Koloniën. Prijs: € 200,00 
Mooie postfrisse collectie blokken van na onafhankelijkheid incl. veel betere uitgaven, in 
insteekboek. Totaal 180 blokken + enkele series 
8810 Ghana 1957-1974. Prijs: € 175,00 
Postfrisse collectie incl. blokken, veel goede motief uitgaven, in dik insteekboek 
8950 Israël topnummer. Prijs: € 2.250,00 
Mooi **/70 lot uitsluitend betere uitgaven w.o. 1/6 meervoudig, nr. 8 ongebruikt full tab, 
Menorah full tab en half tab, tete-beche paren, 1948 New jaar meervoudig, 1949 nieuw 
jaar full tab(!), blok 1(2x), luchtposten, tioekjes, op insteekkaarten, in doosje. Mooi lot 
met hoge verkoopwaarde 
8862 Italië 1862-2000. Prijs: € 240,00 
Leuke meest gebruikte collectie met ook betere zegels en series + iets kleine variëtei
ten, in zelfgemaakt album 
8820 Italië 1945-1969. Prijs: € 300,00 
O/*/** bijna complete collectie, soms dubbel aanwezig, in zeer goedgevuld Lindner al
bum. Zeer hoge cat.w. 
8935 Japan 1862-1967. Prijs: € 350,00 
Gebruikte collectie incl. betere uitgaven, vooral in het vooroorlogse deel, in zelfgemaakt 
album 
8932 Japan 1923-1975. Prijs: € 1.750,00 
Ongebruikte/postfrisse collectie met veel betere langlopende series en veel dure blok
ken, vanaf 1940 meest postfris, in 2 albums. Mooie collectie met hoge cat.w. 
8855 Joegoslavië 1918-1978. Prijs: € 175,00 
Leuke gebruikte collectie met zeer veel zegels, opgezet in zelfgemaakt album. Ook be
tere uitgaven aanwezig + iets Kroatië 
8852 Kamerun (Britse Bezetting). Prijs: € 125,00 
Michel 2 en 3a in luxe postfrisse boekblokken van 25 met velrand (2x lOpf kreuk), 
cat.w. 500 euro 
8833 Kanaaleilanden vanaf 1969. Prijs: € 120,00 
Postfrissse collectie incl. Guernsey Ie serie + de andere tanding lOsh en Ipond, Ie 
portserie. Man Portserie, Jersey Ie serie + de schaarse portserie, in insteekboek 
8796 Luxemburg 1960-1991. Prijs: € 210,00 
Postfrisse nagenoeg complete collectie incl. blokken, in duur Leuchtturm album 
8885 Muziek. Prijs: € 850,00 
Uitgebreide ongebruikte/gebruikte/postfrisse verzameling met heel veel uitgaven w.o. 
betere (ook Macau muziekinstrumentenblok bijvoorbeeld), het geheel is opgevrolijkt 
met brieven en fdc's in 4 goedgevulde zelfgemaakte albums. Mooie koop. 
8909 Nederland 1852-1944. Prijs: € 270,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie incl. betere zegels en series, in Davo album. Cat.w. 
2700 euro, 10% cat.w! 
8918 Nederland 1852-1967. Prijs: € 450,00 
*7*/0 collectie incl. 1/10, 105, veel betere uitgaven jaren 20/30/50, in goedgevuld Davo 
album. Cat.w. 4500 euro, slechts 10% cat.w. 
8881 Nederland 1852-1979. Prijs: € 175,00 
Gebruikte collectie in diverse kwaliteit w.o. beter als 1/6, 12, 18 etc. in redelijk gevuld 
Davo album. Zeer hoge cat.w. 
8871 Nederland 1852-2001. Prijs: € 1.200,00 
Prachtige gebruikte collectie in ietwat divers kwaliteit w.o. 1/6,7/11,13/18,19/29,30/46, 
101, 131, 137, verder vrijwel compleet, ook goed port met 'de Ruyter'serie, Luchtpost 
12/13 gebruikt. Armenwet etc. in Scott album. Cat.w. 7000+ euro 
8882 Nederland 1852-2003. Prijs: € 500,00 
Meest gebruikte partij in aantallen w.o. beter oud w.o. betere stempels, veel series zon
der echte toppers in aantallen, luchtpost, veel port en dienst, postfrisse kindblokken etc. 
in 2 insteekboeken. Cat.w. circa 7000 euro, koopje 
8923 Nederland 1864-1990. Prijs: € 210,00 
Geheel gebruikte collectie met veel betere zegels en series en blokken, in 2 goedgevul
de Schaubek albums. Hoge cat.w. 
8912 Nederland 1876-1960. Prijs: € 335,00 
Nette ongebruikte collectie met veel betere vooroorlogse series w.o. Kind en ANW + 
betere uitgaven jaren 50, in insteekboek. Cat.w. 3375 euro, 10% cat.w. 
8937 Nederland 1899-1980. Prijs: € 295,00 
Ongebruikte/postfrise collectie, niet zo veel vooroorlogs, maar vanaf 1938 redelijk com
pleet incl. betere uitgaven en Kindblokken, in Holland album. Goedkope aanbieding! 
8869 Nederland 1899-1993. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte/postfrisse collectie w.o. vooroorlogs en aardig jaren 50 + veel nominaal, in 
insteekboek. Cat.w. 2045 euro + extra fl 277 nominaal (= 125 euro!), koopje 
8870 Nederland 1907-1978. Prijs: € 125,00 
Ongebruikte/postfrisse collectie incl. betere zegels en series, in insteekboek, cat.w. 
1250 euro, koopje 10% cat.w. 

http://WWW.FILATELIE.NET


8917 Nederland 1936-1976. Prijs: € 325,00 
Ongebruikte/postfnsse collectie incl veel betere uitgaven (ook iets gebruikt), in goedge
vuld Davo LX album Cat w 3200 euro, 10% cat w' 
8927 Nederland 1938-2005!! Prijs: € 1.275,00 
Prachtige mooie frisse geheel postfrisse collectie, excl 346/9, 534/7 en Ip12/13) met 
voor de rest alle toppers, blokken wo Legioen + Amphilex 1967 velletjes + enorm nomi
naal aandeel, in 2 Importa albums, cat w circa 5700 euro, goedkoop' 
8942 Nederland 1944-1987. Prijs: € 210,00 
Ongebruikte/postfnsse collectie incl betere uitgaven, in Davo album Cat waarde 1420 
euro + extra nominaal ruim 100 euro 
8868 Nederland 1944-1990. Prijs: € 210,00 
Ongebruikte/postfnsse collectie in goedgevuld Unie album Cat w 1820 euro + 41 euro 
frankeergeldig nominaal, koopje 
8791 Nederland 1970-1993. Prijs: € 300,00 
Postfrisse/gebruikte collectie, vaak dubbel aanwezig(i) + blokken en extra's (combina
ties uit blokken, rolzegel strippen etc) in duur Davo LX album 
8941 Nederland 1971-1987. Prijs: € 110,00 
Postfrisse nagenoeg complete collectie (zender blokken) + combinaties uit postzegel
boekjes, in Kabe album Cat w ruim 500 euro + nominaal extra bijna 110 euro, koopje 
8792 Nederland 1974-1993. Prijs: € 350,00 
Postfris in diverse aantallen, veel uitgaven in blokken van 4 of veldeeltjes, ook blokken 
in aantallen, in insteekboek Zeer hoge nominale waarde 
8921 Nederland 2002 Provincie velletjes 1 t/m 12. Prijs: € 80,00 
Complete serie provincievelletjes, nr 1 t/m 12 postfns 
8793 Nederland diversen. Prijs: € 190,00 
Postfrisse collectie combinaties uit boekjes, Amphilex velletjes + Kerstvellen, in duur 
Safe album 
8883 Nederland Rembrandtboekje 2006. Prijs: € 325,00 
Prestige boekjes nr 11 met het beroemde en beruchte Duitse 'Saskia' zegel, lOx post
fns 
8831 Nederland rolzegels etc. Prijs: € 230,00 
Postfnsse ietwat gespecialiseerde collectie rolzegels wo Juliana en profil t/m 95ct, 
Regina hoge waarden, Europa cept etc in insteekboek + iets diversen 
8919 Nederlandstempels. Prijs: € 1.400,00 
Insteekboek met accumulatie van kleinrond halfrond, langstempels etc Alles wat de 
verzamelaar maar aan leuke stempels tegenkwam heeft hij in dit boek gestopt 
8904 Nederland velletjes van 10/20. Prijs: € 350,00 
De lastige velletjes V1672(verhuis), 1678(vakantie), 1681(fnends), 
1692(Sesamstraat), 1693 (bnef + post) alle lOx postfns catw 1420 euro, koopje 
8949 Nederlands Indië brieven. Prijs: € 275,00 
Klem lotje van ruim 100 postwaardestukken, alle naar Indramajoe gestuurd, periode 
1886/1896 WO interessante stempels, in insteekboek 
8903 Oost Europa 1990 t/m 2004!! Prijs: € 6.250,00 
Prachtige postfrisse stock van de nieuwe landen, incl de blokken van o a Estland, 
Letland, Litouwen, Moldavië, Tsjechië Macedonië, Kroatië Kazachstan Ukraine, 
Belarus, Slovenië etc in diverse kleine aantallen Meeste landen t/m 2000, enkele uit
schieters t/m 2004 De partij zit in enveloppen op nr gesorteerd Prachtige partij voor 
de wederverkoop, voor stock of om collecties van te maken Cat w circa 35 000 euro, 
slechts 17 8%'! 
8905 Oostenrijk 1850-2002. Prijs: € 2.750,00 
Schitterende gebruikte collectie, in de hoofdnummers compleet op Dolfuss na, lucht
posten compleet, porten, prachtig mooi Feldpost met de Ie sene, Serbien met de dure 
sene Bosnië, VN wenen, in 4 Davo albums Prachtige collectie, cat w 16 500 euro" 
8865 Overzee 1880-1990. Prijs: € 225,00 
Meest postfrisse partij in aantallen van Nederlands Indie, Indonesië, Sunname incl re
publiek en Antillen, in 3 insteekboeken Enorme cat w 
8822 Palau 1986-1991. Prijs: € 135,00 
Postfrisse bijna complete collectie incl blokken, velletjes + diverse fdc-uitgaven, in duur 
Lindner album 
8947 Paraguay 1960-1988. Prijs: € 800,00 
Mooie uitgebreide meest postfnsse/gestempelde collectie incl blokken en velletjes (ook 
iets "), veel goede motieven, op albumbladen Cat w ruim 5200 euro 
8896 Portugal uitzoekpartij. Prijs: € 475,00 
Enorme gebruikte uitzoekpartij vanaf klassiek met enorme hoeveelheden, ook betere 
uitgaven in aantallen, in uitpuilend stockboek Veel snuffelplezier en enorme cat w 
8945 Portugese koloniën 1976-1987. Prijs: € 195,00 
Meest postfnsse collectie van Angola en Kaapverdië wo blokken, op albumbladen, in 
doosje 

8842 Portugese Kolonien. Prijs: € 300,00 
Leuke **/70 partij van o a Angola, Mozambique, Nyassa, India, Macau etc in stock
boek Leuke snuffelpartij met zeer hoge cat w 
8936 Reich/Bund/Berlijn. Prijs: € 225,00 
Meest gebruikte verzamelingen van de drie landen met ook betere uitgaven, in 2 deels 
goedgevulde Davo albums 
8838 Rwanda 1960-1985. Prijs: € 175,00 
Mooie postfrisse collectie senes en blokken wo betere uitgaven, veel mooie motieven, 
in stockboek Hoge cat w 
8841 Rwanda 1962-1983. Prijs: € 170,00 
Leuke postfrisse collectie met veel series en blokken, vele mooie motieven, in insteekboek 
8925 Suriname 1873-1975. Prijs: € 1.500,00 
O/*/** collectie, op nr 32a na geheel compleet in meest mooie kwaliteit, ook luchtpost en 
port compleet, in duur Davo LX album Mooie collectie" 
8798 Suriname 1873-1975. Prijs: € 225,00 
"TIO collectie incl betere vooroorlogse uitgaven, 1950 port serie etc in Davo album 
8840 Suriname 1873-1982. Prijs: € 150,00 
Ongebruikte/postfnsse collectie wo aardig vooroorlogs matenaal, in insteekboek 
8823 Suriname 1954-1975. Prijs: € 115,00 
Postfnsse nagenoeg complete collectie (begin iets *), in Davo album 
8924 Suriname 1975-1983. Prijs: € 170,00 
Meest postfnsse stockvoorraad in diverse aantallen wo betere uitgaven, catw 1880 
euro, koopje 
8836 Tuvalu & Kiribati. Prijs: € 160,00 
Postfnsse collectie met senes en blokken, veel goede motieven, in insteekboek 
8938 USA 1861-1976. Prijs: € 250,00 
Meest gebruikte collectie (moderne deel ook wat postfns), in goedgevuld Davo album 
8908 Vaticaan 1852-2003!! Prijs: € 400,00 
Mooie **/*/0 collectie, periode 1960-2003 nagenoeg compleet en meest postfris, in 2 
Davo albums en insteekboek 
8877 Verenigde Naties 1951-1994. Prijs: € 230,00 
Postfrisse collectie New York en Wenen incl veel blokken en velletjes, vlaggen vellen 
etc in 5 dure Lindner albums 
8914 Verenigde Naties 1951-1998. Prijs: € 450,00 
Grote postfnsse en gebruikte stockvoorraad met aantallen tot lOx van de 3 verschillen
de getiieden, in 2 hele dikke insteekboeken Enorme cat w 
8830 VN Geneve en Wenen t/m 1999. Prijs: € 175,00 
Postfrisse en gebruikte stockvoorraad incl blokken, in diverse aantallen, van de 2 ge
bieden, in dik insteekboek Zeer hoge cat w 
8888 Wereld Prijs: € 650,00 
Gebruikte collectie wo USA, Oostenrijk, Duitsland, Tsjecho-Slowakije etc in zeer 
goedgevuld uitpuilend album Leuke koop met enorme cat w 
8809 Wereld postfris. Prijs: € 175,00 
Ongebruikelijke samenstelling betere uitgaven wo Vlindersene Somalië (7x postfns), 
vogelserie Tunesië, betere uitgaven Japan en Korea blokken, Franse kolomen na onaf
hankelijkheid betere uitgaven etc in stockboek 
8902 West Europa t/m 2000. Prijs: € 435,00 
Postfnsse collecties van 4 landen met de A Aland, Alderney, Aruba vanaf het begin t/m 
1999 of 2000 (Aland en Alderney extra ook op fdc erbij) + Antillen 1980-1999 nagenoeg 
compleet, in 2 Davo albums fdc-album en los, in doosje 
8806 West Europa. Prijs: € 200,00 
Modern postfris w o Engeland, Ierland, Duitsland, Indonesië etc in zeer goedgevuld in
steekboek 
8803 West Europa. Prijs: € 450,00 
Interessant lotje meest betere uitgaven wo Frankrijk luchtpost 15 + andere betere uitga
ven, Zwitserland luchtpost 2, Oostenrijk vogels sene gebruikt etc Cat w ruim 3100 euro" 
8807 Zambia/Swaziland 1958-1991. Prijs: € 210,00 
Postfnsse collectie incl betere uitgaven, in goedgevuld insteekboek Veel goede motie
ven aanwezig' 
8944 Zuid Amerika. Prijs: € 225,00 
Meest postfnsse deelverzamelingen van Peru, Colombia en Uruguay incl blokken, pe
riode jaren 70/80, cat w 1150 euro 
8802 Zwitserland en Zweden. Prijs: € 135,00 
Diversen WO Zwitserland vanaf oud gebruikt, moderner wo postfrisse series. Zweden 
met o a postfnsse boekjes en andere West Europese landen postfris, in insteekboek 
8804 Zwitserland port. Prijs: € 200,00 
Leuk lot in diverse aantallen, interessant onn uit te zoeken, ook de betere 
waarden aanwezig, in klem insteekboek, in map 

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 



Links: 2. De Spitfire MkVBLöjs 
'Solatiga'. Dit toestel werd later om-
gehouwd tot 'Seajire IB' 

!. Met dit reclamebord werd een zwaar beroep gedaan op 
bevolking van Tinnor Koepang. 

Rechts: 3. De 
Nederlands-

Indische toeslag
zegels met een 
afbeelding van 

een hooggeheven 
schild en de tekst 

'Nederland zal 
herrijzen'. 

Rechts: 6. De 
dramatisch 
getoonzette 

poster die de 
inzameling 
begeleidde. 

SURINAME 

I G L D ü 

Boven: 4. Ook in Suriname verschenen er toeslagzegels ten bate 
van het Prins Bernhard Comité, in hetzelfde ontwerp als dat 

van de Nederlands-Indische serie. 

5. Een van de luchtpostzegels 
van Curasao met toeslag voor 

het Prins Bernhard Comité. 

HET PRINS BERNHARDFONDS 
EN DE PRESENTATION SPITFIRES 

Geld werd Ingezameld voor de luchtstrijd tegen nazi-Duitsland 

DOOR PAUL DAVERSCHOT, ERMELO - LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Op 1 september 1939 begon de 
Tweede Wereldoorlog met de 
aanval van Duitsland op Polen. 
Frankrijk en Engeland, die een 
overeenkomst hadden met Po
len tot wederzijdse hulp in geval 
van oorlog, verklaarden daarop 
enkele dagen later de oorlog aan 
Duitsland. In de eerste maanden 
van de oorlog bleef het echter 
'rustig' in het westen van Europa 
en was daar nauwelijks sprake 
van oorlogshandelingen. Dat 
veranderde in het voorjaar van 
1940, toen Duitsland op 9 april 
Denemarken en Noorwegen bin
nenviel. Vier weken later, op 10 
mei, begon Duitsland de aanval 
op het westen van Europa en 
was ook Nederland in oorlog. 

'VOORLOPERS' 
DE FONDSEN 

VAN 

In 1941 werden in de toenmalige overzeese gebiedsdelen 

van het Koninkrijk der Nederlanden drie series postzegels 

met toeslag uitgegeven, waarvan de baten ten goede 

kwamen van het Prins Bernhard Fonds en het Spitfire 

Fonds. Wat was het doel van deze fondsen en hoe werd 

het ingezamelde geld besteed? Paul Daverschot gaat in 

het nu volgende artikel op deze vragen in. 

Op 11 mei 1940, de dag na de 
Duitse inval in Nederland, werd 

in Nederlands-Indië het Steun-
fonds Nederland opgericht, met 
het doel om het moederland te 
helpen bij de strijd. 
Enkele dagen later namen 
Engelse werknemers van in Indië 
gevestigde handelshuizen het 
initiatiefom geld in te zamelen 
voorde aanschaf van Superma
rine Spitfire gevechtsvliegtuigen 

voor hun Royal Air Force (RAF). 
Daartoe werd het Spitfire Fund 
opgericht. 
Eind mei kwam tussen beide 
fondsen een samenwerkingsver
band tot stand onder de naam 
Wilhelmina Fonds. 
Begin september was al een 
bedrag van 5 miljoen gulden 
ingezameld en op 12 september 

maakte koningin Wilhelmina 
in een radiotoespraak tot de 
bevolking in Indië bekend dat 
namens Nederlands-Indië veer
tig Spitfires en achttien Hudson 
bommenwerpers aan de Engelse 
koning George VI zouden wor
den aangeboden. In oktober 
1940 overhandigde prins Bern
hard daartoe in Londen aan Lord 
Beaverbrook, de Britse minister 
voor Vliegtuigproductie, cheques 
ter waarde van totaal £656.777.-, 
waarvoor de vliegtuigen konden 
worden gekocht. 

OPRICHTING VAN HET 
PRINS BERNHARD FONDS 

Inmiddels was begin augustus 
in Londen het Prins Bernhard 
Fonds opgericht met het doel 
'bij te dragen tot de bevrijding 
van het Nederlandse grondgebied 
door het inzamelen van gelden 
en deze ter beschikking te stellen 



Onder 7. De Spitfire P8332 'Soebang 

Hieronder en hiernaast: 70/7). Een 
postzegel van Jersey en een Engels 
stempel, beide met een afljeelding 

van Spitfires met de code RN van 72 
squadron. 

Rechts: 12. Engels gelegenheids
stempel met een afl)eelding van het 

embleem van 19 squadron. 

aan bevoegde Nederlandse of met 
Nederland verbonden buitenlandse 
autoriteiten voor de aankoop van 
vliegtuigen of ander oorlogsmate
riaal'. Prins Bernhard verklaarde 
zich bereid om het regentschap 
van dit fonds op zich te nemen. 
Ongeveer tegelijkertijd begon 
in NederlandsIndië net Spitfire 
Fonds met zijn activiteiten. In 
feite was dit een uitbreiding van 
het eerder genoemde Engelse 
Spitfre Fund [afbeelding f). Dit 
fonds sloeg bij de hele bevolking 
geweldig aan, omdat door het 
fonds werd toegezegd (met 
toestemming van de Engelse 
autoriteiten) dat elke geschon
ken Spitfre de naam zou mogen 
dragen van de stad, regio of 
instelling die hiervoor het 
benodigde geld had ingezameld 
[afbeelding 2). 
In december 1940 was al 
genoeg geld ingezameld voor 
24 Sphfres, waarmee twee 
RAFsquadrons konden worden 
uitgerust. Ook uit landen buiten 
Nederiandslndië kwamen giften 
van Nederlanders binnen, onder 
meer uit Canada, Chili, Mexico, 
Thailand en de Verenigde Staten. 
Het op Curagao opgerichte 'Da
mes Spitfire Comité' bracht in 
korte tijd / 5.200. bijeen en de in 
Paramaribo opgerichte onderaf
deling 'Spitfire Fonds Suriname' 
zamelde begin 1941 28.000 gul
den in, genoeg voor één Spiere. 
Om de grote verscheidenheid 
aan inzamelingsacties beter te 
kunnen coördineren werd begin 
maart 1941 besloten tot een 

fusie van het Indische Spitfire 
Fonds en het Prins Bernhard 
Fonds. Behalve de aanschaf van 
Spitfires werd besloten om ook 
materiaal aan te kopen ten be
hoeve van de Koninklijke Marine 
en Landmacht. 

MEDEWERKING VAN 
DE POST 

De werving van geld bleek een 
voortdurend succes. De posterij
en in NederlandsIndië leverden 
ook een bijdrage door de uitgifte 
een serie toeslagzegels van 10 
tot en met 31 mei 1941 ten bate 
van het Prins Bernhard Fonds 
en het Spitfire Fonds [afbeelding 
3). Inclusief de baten van deze 
zegels kon in juli een bedrag 
van ruim 470.000 gulden naar 
Londen worden overgemaakt. 
Van dit geld werden twee Spitfires 
en twee motortorpedoboten 
gekocht. Voor hetzelfde doel 
werd ook in Suriname van 30 
augustus tot en met 31 decem
ber 1941 een bijna identieke 
serie toeslagzegels uitgegeven, 
alleen de nominale waarden 
van de eerste twee zegels waren 
hoger [afbeelding4). Dezegels 
van Suriname werden overigens 
ook in NederlandsIndië gedrukt. 
Tenslotte werd op 11 december 
1941 op Curasao eveneens een 
serie van acht toeslagzegels uit
gegeven ten bate van het Prins 
Bernhard Fonds [afbeelding 5). 
Deze zegels hebben alle dezelfde 
afbeelding, maar verschillende 
kleuren en waarden. 

BESTEDING VAN HET GELD 

In de loop van 1941 liepen de 
inkomsten terug en dat werd 
nog minder door de bezetting 
van NederlandsIndië door 
Japan in het begin van 1942. 
Toch kon in februari 1942 nog 
vijf miljoen gulden worden bij
gedragen aan de overname van 
een Engelse torpedobootjager. In 
de daaropvolgende jaren liepen 
de inkomsten zeer sterk terug. 
Uiteindelijk bleek dat het Prins 
Bernhard Fonds tot 31 juli 1943 
in totaal ruim negentien miljoen 
gulden aan schenkingen had 
ontvangen, waarvan zeventien 
miljoen uit NederlandsIndië. 
Hieruit blijkt dat veruit het 
grootste deel van de inkom
sten van de fondsen door de 
bevolking van NederlandsIndië 
werd ingezameld. Van het geld 
werden drie motortorpedoboten, 
een torpedobootjager, zes tanks, 
veertien Bren gun carriers, "il 
Hudson bommenwerpers, drie 
Beaufighter nachtjagers en 110 
Spitfires aangeschaft. 

DE PRESENTATION SPITFIRES 

De door het Prins Bernhard 
Fonds en het Spitfire Fonds aan
geschafte Spitfire jachtvliegtuigen 
zijn in Groot Brittannië beKend 
als de Presentation Spitfires. 
Bijna alle toestellen werden 
tussen maart 1941 en januari 
1942 gebouwd en vervolgens 
in dienst genomen bij de RAF. 
Zoals eerder gezegd kregen deze 

vliegtuigen de naam van de stad, 
regio of instelling die het beno
digde geld had ingezameld. Zo 
kregen de eerste zeven in dienst 
genomen Spitfires de namen Ba
tavia, Bandoeng, Ceram, Merapi, 
Soebang, Toba en OAB. Het geld 
voor laatstgenoemde Spitfire was 
bijeengebracht door de Vereni
ging van OnderoflRcieren Ons 
Aller Belang. Verder kreeg een 
Spitfire, waarvoor het geld was 
ingezameld door in Indië wo
nende Rotterdammers, de naam 
Rotterdam. Deze inzameling 
werd met een speciale poster on
der de aandacht van het publiek 
gebracht [afbeelding 6}. 
Van de 'levensloop' van geschon
ken Spitfires bestaat een uitge
breide documentatie. Zo werd 
bijvoorbeeld de Spitfire met de 
naam Soebang op 21 mei 1941 
ingedeeld bij het 222 squadron 
onder de registratie ZDL (ZD is 
de code van dit sauadron). Het 
is de enige 'Indiscne Spitfire' die ^ 
nog bestaat; het toestel is te zien = 
in het Canadian War Museum in '^ 
Ottawa [afbeelding 7). De Spitfire " 
West Borneo / werd op 1 oktober S 
1941 eveneens ingedeeld bij 'Z. 

dit squadron met de registratie ° 
ZDF lafoeeldingen S en 9). Dit ^ 
toestel werd op 25 mei 1942 " 
boven Frankrijk door een Duits 3 
jachtvliegtuig neergeschoten. "■ 
Bij het 72 squadron (code RN) # ■ P 
waren onder meer de Borneo en 0 4 ) 
Garoet ingedeeld [afbeeldingen 
70 en 7 7) en bij het 19 squadron 
de Palembang en de Salatiga [af
beelding 72). 1®= 



Polska 1500^^ 

Hieronder: 
15. Spitfires bij 
een TsjeMsdi 

squadron. 

Linl<s: 13. Een Poolse zegel ter herinnering 
aan het Poolse 303 squadron. Hierboven: 
14. Spitfires van 303 squadron (code RFj. 

T::ciC 

Links: 77. De 
Spitfire 'Falkland 
Islands', afgebeeld 
op een zegel van 
- heel toepasse
lijk - de Falkland- 5 
eilanden. 

Hieronder: 18/19. Presentation Spitfires van andere Britse Dominions. 

BAHAMAl 

Rs10 MAURITIUS 
^'''MV'Mftwl»,i,«WfS--iMSWR^fVA^^'''V^ 

BUITENUNDSE RAF-SQUADRONS 

Opvallend is dat veel 'Indische 
Sp/t/ires'werden ingedeeld bij 
'buitenlandse' squadrons, dat wil 
zeggen bij RAF squadrons waar
van het personeel voornamelijk 
bestond uit Polen, Tsjechen, 
Belgen of Canadezen. 
Zo vlogen de Batavia, Banda, Flo
ras, Rembang Sumatra en Sema-
rang bij het Poolse 303 squadron 
(code RF). Dit squadron werd in 
juli 1940 in Engeland opgericht 
met uit Frankrijk geëvacueerd 
Pools personeel en was in het 
begin uitgerust met i-lawker Hur
ricane jachtvliegtuigen (apeelding 
13). In januari 1941 werden deze 
vliegtuigen vervangen door Spit
fires. De Semarang was geen lang 

Til ii.u: 

i4i 

leven beschoren. Het toestel 
werd op 14 mei 1941 in dienst 
genomen onder de registratie 
RF-R {afbeelding 14). Op 28 juni 
raakte het toestel betrokken in 
een luchtgevecht met meerdere 
Du\tse Messerschnnitt 709 jagers 
- waarvan er twee werden neer
geschoten - maar het liep daarbij 
zelf zoveel schade op dat de 
piloot het vliegtuig per parachute 
moest verlaten. 
Verder vlogen bijvoorbeeld de 
Bali en de Moesi llir bij het Tsje
chische 313 squadron [afbeelding 
15) en de Muntok bij het Poolse 
316 squadron (afbeelding 16). 
Door organisatorische wijzigin
gen en vervanging van Spitfires 
die verloren gingen, werden 
sommige toestellen in de loop 

In de vestigingen van de beroemde 
Parker Pen Company in Canada en 
Groot-Brittannië werd in 1941 
in totaal £ 5.000 opgehaald, 
bestemd voor de Royol Air Force, en 
bedoeld om steun te verlenen aan 
de oorlogsinspanningen tegen 
nazi-Duitsland. Het leverde de 
pennenfabriek niet alleen veel 
positieve publiciteit op (het nieuws 
werd onder andere in de eigen 
nieuwsbrieven die Parker aan 
relaties en de pers zond bekend 
gemaakt; foto links), maar ook een 
indrukwekkende plaquette van het 
Britse Ministry of Aircrojt Production 
(foto rechts). De plaquette hangt 
nu in de Parker-vesüging in New-
haven (East Sussex). 

der tijd naar behoefte bij meer
dere verschillende squadrons 
ingedeeld. 
Ook 'verdwenen' er Spitfires naar 
het buitenland, bijvoorbeeld 
de Brastagi. Dit vliegtuig, dat 
aanvankelijk bij het Canadese 
401 squadron vloog, werd in 
december 1942 verscheept naar 
Rusland, waar het verder dienst 
deed bij de Sovjet-luchtmacht. 
De minstens vijfennegentig door 
Nederlands-I ndië geschonken 
Spitfires hebben bij negentig ver
schillende squadrons gevlogen. 
Opmerkelijk daarbij is dat geen 
enkele 'Indische Spitfire' terecht 
kwam bij het Nederlandse 322 
squadron, dat in juli 1943 in 
Engeland werd opgericht en dat 
ook deel uitmaakte van de RAF. 

IN ni l iiDLK 01 r iw i 
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PRESENTATION AIRCRAFT 
UIT ANDERE LANDEN 

Ook in de Britse Dominions 
werden vergelijkbare inzame
lingsacties voor de aanschaf van 
Spifires en andere vliegtuigen 
gehouden, die door de Engelse 
regering en de RAF dankbaar 
als Presentation aircrafi werden 
aanvaard. In totaal werden ca. 
1.000 Spilfires geschonken door 
krantenmagnaten, fabrieksdirec
teuren, maharadja's, enzovoort 
(zie kader). De door de Falkland-
eilanden geschonken Spitfires 
werden ingedeeld bij het 92 
squadron (codeQj)./\/l)eeW/>Jg 
77toont een van de toestellen 
met de naam Falkland Islands en 
op de zegel staan de woorden 
Presentation Spitfires. Ook op 
de vliegtuigen uit de andere 
Britse Dominions werd de namen 
geschilderd van de 'schenkers', 
bijvoorbeeld de Maurtias II en de 
Bahamas [afbeeldingen 7Sen 79). 

Met dank aan de heer L Boerman voor 
de foto's bij dit artikel. 

Literatuur: 
Luuk Boerman en Nico Geldhof, 
Dutch Projile nummer 4 - De 'Indische' 
Spitfires. 
Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der 
Nederlanden m de Tuieede Wereldoorlog; 
deel iia, Nederlands-Indië I, ISBN 
9012043689. 
Henry Boot en Ray Sturtivant, Gifts oj 
War, ISBN o 851302483. 
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Na een periode dot veel handelaren en verzamelaars de kot 
liever nog even uit de boom keken, wordt het belang van de 
postzegelhandel via het internet de laatste jaren steeds groter. 
Het kost veel tijd en geld om een filatelistische website te maken, 
waar je als lid van de NVPH mee voor de dag kan komen. 
Inmiddels zijn via de site van de NVPH een vijftigtal leden door 
middel van links naar hun eigen website te bereiken. Bovendien 
staat de website van de NVPH vol met nuttige informatie over 
activiteiten, diensten en producten. Dit maakt de site van onze 
vereniging een ideaal vertrekpunt voor een filatelistische surf- en 
speurtocht op internet. Onder de Loep verkende alvast het spoor, 
dot u kunt volgen. Verder een voorbeschouwing van wat u als 
bezoeker tijdens de komende postzegelshow Postex, die van 
19 tot en met 21 oktober in de Americahal van Apeldoorn wordt 
gehouden, allemaal kunt verwachten. 

Gratis postzegels uitzoeken 

www.nvph.nl 
Een goed vertrekpunt voor een filatelistische 
surftocht... 

Op de homepage van www.nvph.nl vindt u naast informatie over 
nieuwe emissies en eerstedagenveloppen het hoofdmenu. 
Hieronder een selectie uit de vele keuzes die u kunt maken en 
wat u daar zoal kan vinden. 
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Begin uw filatelistische speurtocht eens op www.nvph.nl 

Over de NVPH 
De activiteiten van de NVPH in vogelvlucht. 

Contact 
Alle relevante adressen van de NVPH. 

Ledenlijst 
Hier vindt u een ledenlijst van alle NVPH leden en een 
zoekprogramma. Hiermee kunt u onder andere gemakkelijk 
nagaan welke leden er bij u in de buurt opereren. 

Speciale Catalogus 
Sinds kort ligt de Speciale Catalogus van Nederland en Overzee 
2008, zowel in druk als op dvd, in de winkels. Informatie over dit 
onmisbare boekwerk. 

Specialiteitencatalogus 
Informatie over de Specialiteitencatalogus 2006-2011, die nog 
steeds verkrijgbaar is. Een keur aan specialistische onderwerpen 
wordt hierin behandeld. Een boek dat eigenlijk iedere verzamelaar 
van Nederland en Overzee in zijn bezit moet hebben. 

Blauv^drukken 
Informatie over de blauwdrukken, welke sinds 2004 regelmatig 
door de NVPH worden uitgegeven. 

Certificaatregeling 
Informatie over de certificaatregeling van de NVPH. Welke 
garanties heeft de klant van een NVPH lid. Tevens het adres van 
de geschillencommissie. 

Websites leden 
Hier vindt u een vijftigtal internetadressen van websites van onze 

http://www.nvph.nl
http://www.nvph.nl
http://www.nvph.nl


leden, waarbij die van negen veilinghuizen. Vanaf deze 
pagina kunt u meteen doorlinken naar de sites, waar u eens 
een kijkje wilt nemen. 

Jaarthema 
leder jaar kiest de NVPH een thema voor de ontwerpen van 
eerstedagenveloppen, blauwdrukken en catalogi. Voor 2007 
werd gekozen voor de vierhonderdste geboortedag van Michiel 
Adriaanszoon de Ruyter. 

Eerstedagenveloppen 
Algemene informatie over officiële eerstedagenveloppen, zoals 
die sinds 1950 door de NVPH worden uitgegegeven. 

Emissieprogramma 
Informatie over de komende uitgiften, de onderwerpen en de 
nominale waarde. 

De informatie op de internetsite wordt regelmatig uitgebreid en 
aangepast. U hoeft het dus niet bij één bezoekje te loten. Als u 
bovendien de kleine moeite neemt om uw internetadres achter te 
laten, don ontvangt u voortaan regelmatig de nieuwsbrief. 

Negende nationale postzegelshow Postex 
Veel activiteiten en gratis postzegels 

ledere filatelist kan tijdens Postex 2007 zijn hart ophalen. 

handelaren een zeer breed filatelistisch scala. Het moet voor dus 
voor iedere verzamelaar, hoe gespecialiseerd dan ook, mogelijk 
zijn om iets van zijn gading te vinden. Tevens wordt door de 
NVPH de mogelijkheid geboden om uw verzameling of enkele 
zegels daaruit gratis te laten taxeren. 

'ostzegelberg 

Er is een groot aantal activiteiten gepland voor jong en oud: 
Een tentoonstelling in diverse categorieën met in totaal zo'n 
negenhonderd kaders, 
een flink aantal promotiestands van gespecialiseerde verenigingen. 
Junior Plaza, het welbekende trefpunt voor de jeugd, is van de 
partij en er zijn demonstraties van hoe je creatief kunt zijn met 
postzegels. Ook de gigantische postzegelberg zal dit jaar niet 
ontbreken, hieruit mogen alle bezoekers gedurende een minuut 
gratis postzegels uitzoeken. 
De organisatie heeft er dit jaar extra op gelet dat ook 
niet-filatelisten het op Postex naar hun zin zullen hebben en dot 
opent de nodige perspectieven voor een dagje uit met de hele 
familie. Zeker als u bedenkt dat de toegangsprijs slechts vijf euro 
bedraagt (jongeren t/m 17 jaar gratis!). Alle betalende bezoekers 
ontvangen gratis een bezoekerstas, waarin onder andere de 
tentoonstellingscatalogus en gratis postzegels. Het parkeren is ook 
gratis. Voor bezoekers die van plan zijn om met de trein te reizen 
is er goed nieuws. Sinds kort heeft Apeldoorn een nieuw station 
en dat ligt vlak naast het terrein van de Americahal. Wij wensen 
u alvast een plezierige dag! 

Filatelistisch surfen op het internet is leuk, maar voor velen gaat er 
niets boven een dagje lekker struinen op een grote nationale 
postzegelshow. Binnenkort is het weer zover! Op vrijdag 19 tot en 
met zondag 21 oktober wordt in de Americahal van Apeldoorn, 
met een oppervlakte van maar liefst 4200 vierkante meter, de 
negende Postex gehouden. 
Een veertigtal NVPH leden geeft acte de presence tijdens dit drie 
dagen durende filatelistische spektakel. Zoals altijd zullen zij met 
een zo aantrekkelijk mogelijke voorraad in de Americahal 
verschijnen, leder met hun eigen specialiteiten bestrijkt deze groep 

Contactadres: Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 070-347 38 49 

E-mail. info@nvph.nl 
Internet VNnWV. n v p h . n l 

mailto:info@nvph.nl
http://nvph.nl


mm NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantiaan 11, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: www nhjv nl 
E-mail: bondsbureau@)nbfü n! 

Schriftelijke correspondentie met 
de bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau: 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voorzitter: 
TJ. Koek 
Telefoon 0313-413704 
E-mail: t)koek@)planet.nl 

Secretaris: 
A.G. van den Brink 
Eondsbureau, Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Penningmeester: 
S. Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-maiI: mr3arden(g)i2move ni 

Verenigings zaken: 
B.Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: benmol@12moue.nl 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-maiI: walraven exquis@casema.nl 

Juryzaicen: 
P. Alderiiesten 
Telefoon 078-6812576 
E-mail; piet alderliesten@hccnet nl 

Filatelistische vorming 
£n Jeugdzaken: 
S]. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: sbün5mü@xs4all nl 

Bestuurslid: 
VXJ.M. Coenen 
Telefoon 0168-472029 
Fax 0168-471336 
E-mail: coene93g@planet.nl 

Pers en Publiciteit 
K. Bloemsma 
E-mail: koos bioemsmü@hctnet.nl 

Webmaster NBFV-site 
(www nbJÏJ.nl): 
J. Boon 
E-maiI- uiebmüster@nbflj.org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris. 
J.J.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Matenaaicommissans. 
Th.A.E. Kniese 
Langestraat 91 
2312 SL Leiden 
E-mail: e.kniese@pianet.nl 

Bondsbibiiotheek 
Bibliothecaris 
Mevr. P.M. van der Meer 
Telefoon 030-2205348 

De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat I, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail: biblioffieek@nbjv orfl 

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

Bondsinformadebureau 
Mr. W.P.Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
F.C.W. van Beckum 
Keurzendmgen s.v.p. aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst: 
H. Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail: bondskeijringsdicnst@planet nl 

Serviceafdeling 
Informaue over de Serviceafdeling 
wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen: via het Bondsbureau, 
Postbankrekenmg 2015960 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

WAAROM MEEDOEN AAN EEN 
(WEDSTRIJD-) TENTOONSTELLING? 

Vrijwel iedereen begon 
met het verzamelen van 
postzegels in een insteek-
album. Het land of on
derwerp waar de meeste 
postzegels van waren 
verzameld, werd gekozen 
tot hoofdgebied, waarna 
het eerste voordrukal-
bum werd aangeschaft. 
Het vinden van de zegel, 
waardoor er weer een 
bladzijde volledig werd 
gevuld, gaf altijd een 
zeer bevredigend gevoel. 
Totdat het album (nage
noeg) compleet vol was, 
want dan moest er een 
nieuw land of onderwerp 
worden gezocht. En daar 
kan het ook anders! 

Van het land of het on
derwerp dat (nagenoeg) 
compleet is, weet de 
verzamelaar in de regel 
een heleboel te vertel
len. Maakvoor jezelf een 
plan watje wilt laten zien 

en hoe je dat het beste 
kan gaan doen. Haal de 
postzegels uit het insteek-
of voordrukalbum en leg 
ze op een goed ogende 
volgorde op een blanco 
stuk papier. Bedenk nu 
watje over de zegels weet 
te vertellen, dat de moeite 
waard is om aan anderen 
te laten lezen. Misschien 
zijn er wel plaatfouten of 
andere bijzonderheden 
die u heeft, die nooit in 
het bestaande album tot 
hun recht zijn gekomen. 
Verfraai zo'n zelf te 
ontwerpen blad met hier 
en daar een poststuk en je 
hebt al een pracht van een 
tentoonstellingsobject. 

Het aardige is dat bij 
het opzetten van zo'n 
tentoonstellingsobject dat 
nare blanco hokje van die 
onbetaalbare zegel niet 
meer te zien is. U maakt 
uw eigen plaatjesboek, 

dat u zelf voorziet van 
tekst. U deelt uw object in 
op de wijze die u mooi of 
leuk vind. Dat is uitein
delijk het belangrijkste. 
Bijkomend voordeel is, 
dat u voortaan selectiever 
gaat zoeken, ruilen of 
aanschaffen. Want u pro
beert nu alleen nog die 
postzegel, dat poststuk 
of stempel te pakken te 
krijgen, die iets aan uw 
"plaatjesboek" toevoegt. 
Doordat er heel veel 
verschillende tentoonstel
lingsklassen bestaan, 
past ook uw verzame
ling altijd wel ergens in 
een (wedstrijd-) klasse. 
Meedoen is dus ook voor 
ü heel goed mogelijk. 

Meedoen aan een 
wedstrijdtentoonstel
ling werkt verslavend. 
Door goed te kijken naar 
verzamelingen met een 
hoge bekroning en door 
goed te luisteren naar de 
jury-adviezen is het vaak 
al vrij vlot mogelijk te 
"promoveren" naar een 

hogere klasse. Indien u 
aan een wedstrijdten
toonstelling wilt gaan 
deelnemen, dient u zich 
wel te bedenken, dat daar 
bepaalde regels gelden, 
waaraan een verzameling 
moet voldoen. U kunt die 
regels altijd opvragen bij 
het Bondsbureau. Zij kun
nen u precies aangeven 
waar u die regeltjes kunt 
vinden. Bedenk echter 
dat meedoen belangrijker 
is dan winnen en dat u 
ook mee kunt doen aan 
een propaganda ten
toonstelling, waarbij uw 
verzameling niet wordt 
beoordeeld. 

Uw Bond wijst u de weg 
in de wereld van het 
tentoonstellen. Daartoe 
is de cursus Begeleiding 
bij Beginnende Expo
santen opgezet. Deze 
cursus start een aantal 
malen per jaar en duurt in 
principe één dagdeel. Het 
Bondsbureau geeft meer 
informatie. 

POSTZEGELVERENIGING MET NIEUW LOGO VAN START 

Postzegelvereniging 
I.V. "Philitelica Brielle 
- Westvoorne" heeft een 
nieuwe start gemaakt. De 
vereniging heeft zich bij 
een andere organisatie 
(NVPV) aangesloten. Het 
bestuur streeft er naar 
zich gelijktijdig, door 
middel van een nieuw 
logo dat het regionale 
karakter weergeeft, in de 
wijde omgeving nog beter 
herkenbaar te worden. 
De nieuwe naam is, 
"Filatelie Brielle en 
Omstreken". De naam 
"Brielle" is gekozen door 
zijn centrum fiinctie 
in de streek en met de 
Catharijnetoren, van verre 
zichtbaar, als herken-
ningpunt, "Omstreken" 
voor het regionale 

karakter. Deze facetten 
worden ook weergegeven 
in het nieuwe logo. Het 
actieve bestuur mag zich 
verheugen dat, in het "Za
lencentrum" van Brielle, 
de verenigingsbijeenkom
sten op de 2de maandag
avond en de ruilbeurs op 
de 4e zaterdagmiddag van 
de maand druk worden 
bezocht. 

Het logo zal op de 
dagen dat de vereniging 
bijeenkomsten houdt, 
aan de gevel van het 
centrum te zien zijn, een 
herkenningspunt voor de 
postzegelverzamelaar. De 
vernieuwde vereniging Fi
latelie Brielle en Omstre
ken is lid van de NBFV. 
Kom ook eens kijken! 

OPEN DAG OP 15 MAART 2008 

De bedoeling van de 
"Open Dag" die op 
15 maart 2008 in het 
Bondsbureau te Utrecht 
zal worden gehouden, 
is dat beginnende en 
gevorderde deelnemers 
aan wedstrijdtentoonstel 
lingen de gelegenheid 
krijgen om al
lerlei vragen over 
het deelnemen 
aan tentoon
stellingen voor 
te leggen aan 
juryleden. Deze 
vragen kun
nen betrekking 
hebben op 
het opzetten, 
het plan of de 
inleiding van 
een inzending 
in de verschil
lende klassen, de 
regels en richt
lijnen voor het 
beoordelen van 
een inzending in 
de betreffende 
klasse, mag of hoe kan dit 
materiaal gebruikt wor
den. Inzendingen kunnen 
worden meegebracht 
om te zien waar verbete
ringen kunnen worden 
aangebracht. Mogelijke 
deelname aan interna
tionale FIP- en FEPA ten
toonstellingen kan wor

den toegelicht, waarbij de 
rol van de Landscommis-
saris wordt besproken. 
Men kan informatie over 
de cursussen BBF en BBE 
krijgen. Onderling kun
nen gegevens, informatie 
en ervaringen worden 
uitgewisseld. 

Verdere informatie wordt 
u graag verstrekt door 
P. Alderiiesten, 
Van Kijfhoekstraat 63, 
334iSKH.I.Ambacht, 
tel. 078-6812576, 
e-mail: pirt.a!derliesten@ 
liccnet.nl, die graag ook 
uw aanmelding voor deze 
dag ontvangt. 
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HOEDT U VOOR NAMAAK 
Een facsimile is een re
plica van een liandsclirift 
of oude drul<. De term 
komt uit het Latijn en 
beteicent letterlijk "maak 
gelijkend". Het staat er 
zo eenvoudig, en dat is 
het ook. Postzegelverza
melaars kunnen er ook 
mee te maken krijgen. 
Vooral als u op de klas
sieke manier postzegels 
verzamelt: in een landen 
voordrukalbum. Stel 
dat u Duitsland tot 1945 
verzamelt. Dan is veel 
van het oude Keizerrijk, 
de Weimar Republiek en 
het Derde Rijk bij elkaar 
te krijgen, zeker gestem
peld. Maar er zijn enkele 
zegels en blokken die de 
financiën echt te boven 
gaan. Maar toch, het 
blijft kriebelen die lege 
plekken in het album. Tot 
iemand bij een handelaar, 
op een vereniging bij een 
collega verzamelaar of op 
internet opeens die zegels 
of blokken ziet. Meteen 
gekocht? Nee, oppassen 
is de boodschap. Want 
in het verleden en nog 
steeds wordt 'aan de 
behoefte voldaan' om die 
lege gaten in het album te 
dichten met.... een facsi
mile van die dure zegel of 
dat dure blok. Dan blijkt, 
dat die zeppelin zegels 
voorzien zijn (of voorzien 
zijn geweest!!) van een 
afdruk van een stem
peltje op de achterzijde: 
FACSIMILE of PRIVATER 
NACHDRUCK. Met 
andere woorden: pure 
namaak, voor de gek ge
houden, zeg maar gerust 
vals! Door degene die de 
facsimile aanbood, maar 
ook voor degene die deze 
kocht of ruilde. Meestal 

P 

4RM vals 

3ter Hë( 

Pnuater Nachdruck 

is de facsimile goed te 
onderscheiden van het 
originele exemplaar door 
verschil van druktechniek, 
tanding, papiersoort, 
soms de gom en kleuren. 
Maar als je niet kunt ver
gelijken? Kijk dan eerst in 
een goede postzegelcata
logus naar de technische 
kenmerken van de origi
nele zegel. Ook het advies 
van een deskundige is 
nooit weg. Er zijn genoeg 
mensen die kunnen bepa
len of de zegel of het blok 
'echt' is of namaak. Ook 

Nederlandse postzegels 
en portzegels zijn nage
maakt, soms voorzien van 
een stempel SPECIMEN 
op de achterzijde. Toch 
geen zekerheid? Vraag 
dan de keuringsdienst van 
de NVPH of van de NBFV 
om een oordeel. Dat kost 
geld, maar beter een klein 
bedrag besteden om de 
zegel of het blok te laten 
keuren en een oordeel te 
hebben, dan een plaatsje 
in het album dat inge
nomen wordt door een 
waardeloos namaaksel. 

AUDIO-VISUEEL CENTRUM (AVC) HEEFT NIEUWE MATERIAAL-COMMISSARIS 

Met ingang van i sep
tember 2007 heeft de 
heerTh.A.E. Kniese de 
functie van materiaal
commissaris van het AVC 
overgenomen van de heer 
Drs H.C. Stoop. De heer 
Stoop heeft in ruim 11 jaar 
ongeveer 2.000 diaseries 

naar diverse verenigingen 
verzonden. Namens alle 
verenigingen, die hier 
gebruik van maakten, 
willen wij de heer Stoop 
hartelijk bedanken voor 
zijn inspanningen, dat al
les op tijd bij u aanwezig 
was. Wij zijn heel blij dat 

wij een opvolger hebben 
gevonden in de persoon 
van de heer Kniese en 
wensen hem veel succes 
toe in deze functie. Zijn 
gegevens vindt u in de co
lofon van het maandblad 
Filatelie op de Bondspa
gina. 
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Facsimile uoor 

Focsimile achter 

TENTOONSTELLINGEN EN EVENEMENTEN 2 0 0 7 

Postex 2007 
(GSE evenement) 
Van ig tot en met 21 
oktober 2007 in de 
"Americahal" te Apel
doorn. 
Ca. 450 kaders catego
rie 2 en 3, propaganda, 
éénkader, jeugd en 
gespecialiseerde vereni
gingen. 
Inlichtingen B. Mol, te
lefoon: 0345-613002 en 
P. Walraven, telefoon: 
033-4806816. 

Stichting Comité Dag 
van de Postzegel 
Rotterdam. 
De Stichting Comité 
Dag van de Postze
gel Rotterdam heeft 
tot haar spijt moeten 
besluiten, dat door 
omstandigheden de 
organisatie van de Dag 
van de Postzegel 2007 
te Rotterdam geen 
doorgang kan vinden. 
De Categorie 2 en 3 
tentoonstelling was 
aangekondigd in Filate-
he van januari 2007 en 
zou worden gehouden 

van 16 tot en met 18 
november 2007 in Ahoy' 
te Rotterdam. 

Stichting Comité Dag 
van de Postzegel 
Amsterdam. 
De locatie van de ten
toonstelling "Amster
dam 2007" op 10 en II 
november 2007 is gewij
zigd: Marcanti College, 
Jan van Galenstraat 31, 
1051 KM Amsterdam 
(tegenover de vroegere 
Markthallen) Ca. 250 
kaders categorie 2 en 3 
en propaganda. 
Inlichtingen J.C.van der 
Bijl, telefoon: 020-
4974024. 

Postzegelclub Groot 
Veldhoven. 
Van 23 tot en met 25 
november 2007 in de 
"Kempen Campus" te 
Veldhoven. 
Ca. 500 kaders cate
gorie 2 en 3, jeugd en 
propaganda. 
Inlichtingen mevrouw 
H.Schalks, telefoon: 
040-2536511. 

(aduertcntie) 

webwinkel 
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Bijgewerkt tot en met 
augustus 2007 

Zoals gebruikelijk publi

ceren wij regelmatig een 
geactualiseerd overzicht 
van in Nederland actieve 
gespecialiseerde vereni

gingen en studiegroepen. 
Het overzicht is door 
de Bond samengesteld. 
Informatie over de bij 
de Bond aangesloten 
verenigingen (en over 
de mogelijkheden tot 
aansluiting bij de Bond) 
zijn verkrijgbaar bij het 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
tel. 0302894290, fax: 
0302800128). 

De verklaring van de 
cijfers in het overzicht is 
als volgt: 
1. gebied 
2. activiteiten 
3. contactpersoon 
4. jaarlijkse contributie 
(i.g. = eenmalig inschrijf

geld of inschrijfkosten) 
5. email en eventueel 
website 

GEOGRAFISCHE 
GEBIEDEN 

AL BARID  Filatelistische 
Contactgroep Islamiti

sche Wereld 
1. Filatelie "Islamitische 
Wereld" in Zuidwest Aziè 
en Noordoost Afrika. 
2. Ruil en vergaderbij

eenkomsten, veiling, 
studies, voordrachten, 
bibliotheek (publicaties 
inhetbladAlBarid). 
3. S.J. Breunesse, 
Utrechtsestraatweg 20, 
3445 AR Woerden, tel. 
0348481070. 
4. e 18,00 
5. email: sytskehreunesse@ 

1̂  hotmflil.com 

O Filatelistengroep 'Het 
^ Baltisch Gebied' 
"' I. Filatelie en postge

■ schiedenis Baltische 
o landen. 
™ 2. Vergader en ruilbij

S eenkomsten, lezingen, 
2 veiling, bibliotheek. 
= 3. H.W.A. Pijpers, Her

~ i T mionegangi5 , 2719AR 
A K 2 Zoetermeer, tel. 079

• * * 3614621. 
4. € 20,00 
5. email: hans.pijpers(a) 
hccnet.nl 

Studiegroep China 
Filatelie 
1. China, Taiwan, Tibet en 
gebieden. 
2. Publicatie verenigings

blad China Filatelie, 
publicatie deel China 
Handboek, verenigings

bibliotheek, ledenverga

deringen, rondzendingen 
en veilingen. 
3. W.P. Ronde van 
Smaalen, Boschmansweg 
13,1871AW Schoorl, tel. 
0725818583. 
4. € 18,15 
5. email: miepronde@ 
kpnplflnet.nl, luebsite: www. 
ciunfljilatelie.tk 

Filatelistenvereniging 
Duitsland 
1. Alles wat in de 
Michelcatalogus Deut

schland Spezial staat. 
2. Veiling, rondzending, 
lezingen, publicatie Deut

sche Post, bijeenkomsten. 
3. A. Hulkenberg, 
Vivaldiweg 68, 3752 
HC Bunschoten, tel. 
0332983261. 
4. € 15,00 (I.G. € 3,00). 
5. website; u)UJU).fleocities. 
com/fi;duitsland 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars 
1. Frankrijk en overzeese 
gebieden, Andorra, Mo

naco, voormalige Franse 
koloniën. 
2. Bijeenkomsten, 
veilingen, lezingen, rond

zendingen, voordelige 
abonnementen op Franse 
filatelistische tijdschrif

ten. 
3. P. Zwaag, Amstel 224

2,1017 AJ Amsterdam, 
tel. 0206277894. 
4. €19,00 (i.g. €3,50) 
5. email: p.zwaag0\ccnet.nl 

Postzegelvereniging 
Griekenland 
1. Griekenland en Cyprus. 
2. 4 X per jaar clubbijeen

komst met lezing + eigen 
veiling, 4 x per jaar het 
bulletin Hermes, eigen 
bibliotheek, rondzend

dienst. 
3. J.R. Blijleven, Wester

hof 2, 2987 XS Ridder

kerk, tel. 0180415789. 
4. Met ingang van 
I september 2007: 
€25,00 voor Nederland 
en €30,00 voor in het 
buitenland woonachtige 
leden. 
5. emflil: in/opv. 

flnekcnlflnd@pianet.nl, 
lüebsite: www.pv-gneken-

lflnd.nl m Nederlflndse en 
Engels tflai. 

Studiegroep Britannia 
1. GrootBrittannië en het 
(voormalige) Gemene

best, Ierland. 
2. Bijeenkomsten met 
veilingen, eigen bul

letin, rondzendverkeer 
(GrootBrittannië, Wil

dings/Machins, Kanaalei

landen en Ierland, Geme

nebest en poststukken), 
bibliotheek, leestafel. 
3 .PR. deRooij, Verl. 
Horstiaan 4, 3971 MP 
Driebergen, tel. 0343

415824. 
4. €18,00 (i.g. €3,50) . 
5. email: p.de.rooij(a)intcr. 
nl.net, uiebsite: www. 
sgbntannia.nl 

Contactgroep Filitalia 
1. Italië en gebieden, San 
Marino, Vaticaanstad. 
2. Ruil en regionale 
vergaderbijeenkomsten, 
veilingen, publicatie van 
verenigingsblad (6 x per 
jaar), rondzendingen. 
3. L.H. van den Brun, 
Van Kinsbergenstraat33, 
2518 GV Den Haag, tel. 
0703460328. 
4. €12,00 per jaar 
5. emflil: jllitfllifl@ 
lüanfldoo.nl, luebsite: www. 
jilitahfl.nl 

Vereniging Nederland

Israël Philatelie 
1. Israël  Interimperi

ode, Mandaat Periode 
Palestina, Turkse Periode, 
Buitenlandse postkan

toren. Bezette gebieden. 
Judaica, Palestijnse auto

riteit, etc. 
2. Kwartaalblad N.I.P.

Orgaan, Bijeenkomsten 
4 ä 5 X per jaar aange

kondigd in verenigings

uitgave N.I.P.Berichten. 
Geen rondzenddienst, 
wel nieuwtjesdienst. 
3. F.B. Pouderoyen, Ro

zengaard 1461, 
8212 DH Lelystad, tel./fax 
0320234548. 
4. € 24,50 
5. email:JTans.pouderoyen 
(a)hccnet.nl, website: www. 
uernip.nl 

Postzegelkring La

tijnsAmerika 
I. Alle LatijnsAmerikaan

se gebieden en nevenge

bieden. 

2. Bijeenkomsten, eigen 
periodiek (2 x p.j.), puWi

caties. 
3. H.V. Brinkgreve, Egge 
27, 3171 DE Poortugaal, 
tel. 0105013334. 
4. € 22,00 
5. email: hugo^bnnkgreue. 
com, website: www.laca.nl 

Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzame

laars van het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL) 
1. Postzegels en post

waardestukken van 
Liechtenstein. 
2. Bijeenkomsten (2x per 
jaar), nieuwtjesdienst, 
schriftelijke veilingen, 
mededelingenblad (4 x 
per jaar). 
3. J.L. Landman, Vanen

burgerhout 2, 3845 EJ 
Harderwijk, tel. 0341

417557 
4. €17,50 
5. emflil: nupu(3)kabelfoon. 
net, website: www.nupul.nl 

Vereniging 'Filatelistische 
Contactgroep OostEu

ropa' 
1. Postzegels, poststuk

ken en postgeschiede

nis van OostEuropese 
landen en gebieden. 
2. Bijeenkomsten (4 
X per jaar), blad Oost 
Europa Filatelie, veiling, 
nieuwtjesdienst, rondzen

dingen. 
3. A. Welvaart, Boomste

de 424, 3608 BE Maars

sen, tel. 0346572593. 
4. € 22,00 
5. email: Jamu;el(a)wana

doo.nl, website: http://fcoe. 
eurosoJt.nl 

Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavië 
1. Alle Scandinavische 
landen (Zweden, Noorwe

gen, Denemarken en, 
Deens West Indië, Fin

land, Groenland, IJsland, 
Fïeroer, Aland). 
2. Bijeenkomsten, veiling, 
blad Het Noorderlicht, 
rondzendverkeer, cata

logi. 
3. RC.J.K. Hertel, Urkwal 
74,1324 HR Almere, tel. 
0365344650, fax 036

5344760. 
4. € 25,00; Europa 
€ 27,50; buiten Europa 
€32,50. 
5. emflil:/.hertel@hccnet. 
nl, website: www.njüskflndi

nauie.nl 

Contactgroep Span

jePortugal 
1. Spanje, Portugal en 
koloniën. 
2. Bijeenkomsten, 
rondzending, veilingen, 
verenigingsblad "Iberia". 
3. H. Veen, Tweede 
Stationsstraat 258, 2718 
AC Zoetermeer, tel. 079

3611910. 
4. € 25,00 per 112008 
5. email: kspibenfl@plflnet. 
nl, website: www.kspibena. 
nl 

Vereniging voor Tsjecho

slowakijeFilatelie 
1. Tsjechoslowakije en 
voorlopers, Bohemen 
& Moravië, Tsjechië en 
Slowakije, KarpatenOe

kraine. 
2. Bijeenkomsten, rond

zending, verenigingsblad, 
nieuwtjesdienst. 
3. S. Oosterhuis, Hob

bemastraat 2, 5102 EB 
Dongen, tel. 0162313413. 
4. €15,00 
5. email: csjilatehe@homc. 
nl, website: www.csjplotelic. 
nl 

Vereniging voor USA & 
Canada Filatelie 
I. Canada & Gebieden, 
USA & Gebieden. 
2.7 Landelijke bijeen

komsten met veilingen, 
USCAPost, Verenigings

bibliotheek, nieuwtjes

dienst, rondzenddienst. 
3. H. Winterberg, 
Mozartstraat 84a, 1962 
AD Heemskerk, tel. 
0251234256. 
4. automatische incasso 
€ 20,50 (voor 65+ leden 
€ 18,25). Buitenlandse 
leden acceptgiro € 24,75. 
5. e mail: secretflns.USCA@ 
hetnet.nl, website: www. 
usca.nl 

Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika 
1. Zuidelijk Afrika. 
2. Bijeenkomsten, 
veiling, rondzending, 
bibliotheek, nieuwsbrief 
Bartelomeu Dias, nieuw

tjesdienst. 
3. J. Stolk, Waterhoenlaan 
24, B 9120 Melsele België, 
tel. 003237754990. 
4. € 20,00 
5. email:jflnstolk@ 
bel5ac0m.net 

Studiegroep Z.W.P. 
I. De (voormalige) 
Nederlandse overzeese 
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gebiedsdelen ("Tropisch 
Nederland") en Austral
asia. 
2. Bijeenkomsten met 
veilingen, jaarlijkse club-
tentoonstelling, vereni
gingsblad. 
3. J.A. Dijkstra, Dolder-
straat 74, 6706 JG Wage
ningen, tel. 0317-417490. 
4. € 20,00 (buitenlandse 
leden € 25,00) 
5. e-mail: j.dijkstra5o@ 
chdlo.nl 

Studiegroep Zwitserland 
1. Zwitserland. 
2. Bijeenkomsten, lezin
gen, rondzending, veilin
gen, blad Jungfraupost. 
3. M.N. Dijkhuizen, 
Maskerbloemstraat 26, 
3452 BA Vleuten, tel. 
030-6776434. 
4. € 65,50 incl. 
Schweitzer Briefmarken 
Zeitung (SBZ); € 21,00 
zonder SBZ. 
5. e-mail: mdijkhuizen(a) 
shu.nl 

THEMATISCHE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie 
1. Thematische filatelie. 
2. Blad Thema (5X per 
jaar), contactdagen, rond-
zendingen, schriftelijke 
veilingen, motiefcontact, 
vertaalservice, tentoon
stellingen. 
3. J.C. van Duin, Berglust-
laan 84, 3054 BK Rotter
dam, tel. 010-4610573. 
4. € 25,00 per 1-1-2008 
€28,00 
5. e-mail; je.uduin(a)hccnet. 
nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filatelie 
(VN-VE Filatelie) 
1. Verenigde Naties en 
Verenigd Europa. 
2. Bijeenkomsten, 
schriftelijke veiling, blad 
'Grenzenloos'. 
3. J.M. Snellenberg, Por
fier 9, 3831VL Leusden, 
tel. 033-4943567. 
4. € 23,00 
5. e-mail: porfier(3)hotmail. 
nl 

Filatelisten Vereniging 
Gabriel 
1. Oecumenische vereni
ging voor bijbel en chris
tendom: bijbelse thema's, 
kerkgeschiedenis, kunst. 
2. 4 X ledenbijeenkom
sten, filatelistische 
literatuur m.b.t. bijbel en 
christendom, nieuwtjes 
en stempeldienst, 6 x per 

jaar verenigingsblad en 
diverse studiegroepen. 
3. J.C. Vonk, Bellamy-
s t raa t i3 , 2533 JG Den 
Haag, tel. 070-3212728. 
4. € 20,00 (Ned.), € 26,50 
(buitenland) i.g. € 3,75. 
5. e-mail: uonk.jc(5) 
wanadoo.nl website: www. 
^abrieljila.nl 

Vereniging voor Kinder
postzegels en Maxima-
filie 
1. De diverse verzamel-
gebieden omtrent de 
kinderpostzegelactie 
en kinderpostzegels en 
maximafilie. 
2. Ledenbijeenkomsten 
(3 X per jaar), vereni
gingsblad (4 X per jaar), 
(schriftelijke) veilingen, 
tentoonstellingen. 
3. W. Verbeek, Oranjepol-
dererf 6, 2807 NE Gouda, 
tel. 0182-531449. 
4. €15,00 (i.g. €1,25) 
5. e-mail: u;i;hb_i3@hetnet. 
nl 

Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland 
1. Historische, technische 
en wetenschappelijke 
aspecten van ruimtevaart 
en kosmos. 
2. Kwartaaltijdschrift "De 
Nieuwsbrief", ruilda-
gen, deelneming aan 
ruimtevaartevenementen 
en -tentoonstellingen, 
minitentoonstellingen, 
verzorging ruimtevaartco
vers en veilingen. 
3. A.P.H.M. Jacobs, 
p/a Lupine 30, 2211MJ 
.Noordwijkerhout, tel. 
030-6562972. 
4. €15,00 (i.g. €4,50) 
Jeugd tot 18 jaar € 10,00 
(geen i.g.) 
5. e-mail: aolckcrs(g)casema. 
nl 

Filatelistische Motief-
groep "Papier en Druk" 
Nld. 
1. Papier en Druk, grond
stoffen en papiervervaar-
diging, vormvervaardi-
ging, druktechnieken, 
drukpersen en andere 
machines, geschiede
nis van het schrift en het 
drukken, manuscripten, 
boeken, kranten e.d. 
2. Twee bijeenkomsten 
per jaar, uitgave van " 
Druk Doende", stands op 
grafische vakbeurzen en 
tentoonstellingen. 
3.A.M.D. Slokkers-Wa-
gemakers, Bloemendaal 
I, 4614 CX Bergen op 
Zoom, tel. 0164-250851. 
4. € 20,00 
5. e-mail: annie.sloickers@ 
home.nl 

Magonnieke Filatelisti
sche Studiegroep "De 
Getande Rand" 
1. Vrijmetselarij op post
zegels in de wereld en 
vrijmetselarij op FDC's. 
2. Bijeenkomsten op wis
selende data, 2 tot 3 keer 
per jaar, eigen orgaan 'De 
Verlichte Loep'. 
3. tijdelijk: E. Crab, 
Augustijnslei 56, B 2930 
Brasschaat, België, tel. 
0032 32953720. 
4. € 18,00 
5. e-mail: secretaris^i^etan-
derand.nl 

Perfin Club Nederland 
1. Perfins 
2. Eigen verenigingsblad, 
veiling, bibliotheek, 
rondzending en 4 ruil-
vergaderbijeenkomsten 
per jaar. 
3. Mw. J.A. Birnie-de 
Gelder, Klipper 84, 3263 
NB Oud-Beijerland, tel. 
0186-614522. 
4. € 11,00 (buitenland 
€15,00). 
5. Website: www.perfindub. 
nl 

OVERIGE VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars 
1. Poststukken, postale 
afstempelingen en ove
rige filatelistische zaken, 
postgeschiedenis. 
2. Bijeenkomsten met 
lezingen/veilingen, 
bijeenkomsten Groep 
Postgeschiedenis en 
Groep Postmechanisatie, 
algemeen en gespeciali
seerd rondzendverkeer, 
uitwisselen frankeer-/ 
machinestempels, 
publicaties De Postzak 
en Verenigingsnieuws, 
posthistorische studies, 
catalogi op stempelge-
bied. 
3. E.W. Flentge, Oude 
Hoflaan i i , 9751 BK. Ha
ren, tel. 050-5349131. 
4. € 25,00 Euro (i.g. 
€12,50). 
5. e-mail: secretariaat(ó) 
po-en-po.com, luebsite: www. 
po-en-po.nl 

Contact- en studiegroep 
ie emissie Nederland 
1852 
1. Emissie 1852. 
2. Bestudering van de 
eerste emissie, bijeen
komsten 3 X per jaar. 
3.J.V\f. Kok, Sledemen-
nerstraat 11, 9718 BW 
Groningen, tel. 050-
3115453-
4. €25,00 Euro (i.g. 
€25,00) . 

Nederlandse Vereniging 
van Aerophilatelisten 'De 
Vliegende Hollander' 
1. Luchtpost (ontwikke
ling, eerste vluchten e.d) 
luchtpostcatalogus. 
2. Regiobijeenkomsten 
in Aalsmeer, Hilversum, 
Eindhoven, Gronin-
gen/Eelde, Vlissingen, 
(schriftelijke) veilingen; 
jaarlijkse Dag van de 
Aerofilatelie met tentoon
stelling. Nieuwtjesdienst 
voor eerste en speciale 
vluchten met bijzonder 
poststempel, rondzend-
dienst, publicatie De 
Aero-Philatelist (6 x per 
jaar) en diverse naslag
werken. 
3. W. van der Helm, 
De Kolk 13, 3931 WN 
Woudenberg, tel. 033-
2858424. 
4. € 22,00 (Nederland en 
binnen Europa); buiten 
Europa € 27,50 
5. e-mail: u;i;anderhelm(ä) 
ncrunet.nl website: www.de-
ulie5ende-h0llander.com 

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
1. Particuliere Postbe
zorging (Stadspost) in 
Nederland. 
2. Informatievergaring 
en -uitwisseling over 
Nederlandse Stadspost
diensten, Stadspostzegels 
en - stempels. Bijeenkom
sten in Apeldoorn (4 x per 
jaar), driemaandelijkse 
periodiek. Catalogus 
(losbladig) en Nieuwtjes-
dienst. 
3. H. Heerema, Leliestraat 
13, 8051 CX Hattem tel. 
038-4441830. 
4. € 15,00 

Filatelistenvereniging Dai 
Nippon 
1. Nederlands-Indië 
onder Japanse bezetting 
en onder het bewind van 
de Republiek Indonesië 
voor de soevereiniteits
overdracht. 
2. Gegevensuitwissehng, 
catalogi, blad, publica
ties, rondzending, vei
ling, vergadering. 
3. L.B. Vosse, Vinken-
baan 3,1851 TB Heiloo, 
tel. 072-5332293, fax: 
072-5339936. 
4. € 20,00 Euro (Neder
land); € 25,00 (ov.). 
5. e.mail: leo.uosseCSplanet. 
nl, website: www.dainip-
pon.nl 

Landelijke Vereniging 
van Aantekenstrookjes-
verzamelaars 
I. Aantekenstrookjes, 
van Nederland en andere 
landen. 

2. Beurzen, eigen blad, 
schriftelijke veilingen, 
uitgifte kantorenlijst. 
3. L.L. Louwerse, Kon. 
Wilhelminastraat 51, 
2811 TT Reeuwijk, tel. 
0182-395103. 
4. € 10,00 

Studiegroep Velrandbij-
zonderheden (Plaat- en 
Etsingnummers) 
1. Plaat/etsingnummers, 
knippen/ponsen, druk-
kerstekens, paskruizen, 
registerblokken en 
perforaties. 
2. Bijeenkomsten, ruilver-
keer, veilingen. Publica
ties Randverschijnselenen 
Handboek Plaat- en 
Etsingnummers. 
3. Secretariaat p/a 
Postbus 522,1000 AM 
Amsterdam. 
4 .€ 18,00 
5. e-mail: secretaris(3)etsinfl-
nummers.nl, website: www. 
etsingnummers. nl 

Studiegroep Voorafstem-
pelingen 
1. Voorafgestempelde 
postwaarden gehele 
wereld. 
2. Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, rondzendverkeer, 
veilingen. 
3. C.F.L. Kaijser, Berg-
s t raat i3 , 4641 RD Ossen-
drecht, tel. 0164-672697. 
4. € 9,00 
5. e-mail; jred.kaijser(3) 
wanadoo.nl, website: www. 
precanccl.nl 

Nederlandse Postzegel
vereniging 'De Plaatfout' 
1. Studie plaatfouten op 
Nederlandse postzegels 
(+o.r.) 
2. Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, veilingen. 
3. J.E. van Biezen, Zicht 
3. 8061 MT Hasselt, teL 
038-4772366. 
4. €20,00 (€2,50 i.g.). 
5. e-mail: joop.uan.biczen@ 
jreeler.nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie 
1. Fiscale filatelie. 
2. Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, veilingen 
3.O.C.G. vanderVliet, 
Pashegge 46, 7103 
BH Winterswijk, tel. 
0543-522070. 
4. € 16,00 (Nederland); 
€ 20,00 (Europa); € 22,00 
overig (€5,00 i.g.). 
5. e-mail: uliet307@wxs.nl 
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DE AOW: VAN SOCIALE VOORZIENING 
TOT POLITIEK STRUIKELBLOK 

DOOR DREWES V E E N S T R A t , B U I T E N P O S T 

Eigenlijk zou er over vijfjaar alle 
reden zijn om met een groot 
feest het 65-jarig bestaan van 
de AOW te vieren, maar zestig 
jaar is ook een eerbiedwaardige 
leeftijd. Als er al plannen voor 
een feestje waren, dan werden 
die vorig jaar in de aanloop tot 
de Tweede-Kamerverkiezingen 
fors verstoord door een voorstel 
van PvdA-voorman Wouter 
Bos, dat de fiscalisering van de 
AOW inhield. Zijn voorstel werd 
ingegeven door de toenemende 
vergrijzing van de bevolking van 
Nederland: over vijfentwintig jaar 
is een kwart van de bevolking 
65-plusser en dat doet de vraag 
rijzen hoe de AOW betaalbaar 
kan blijven - al een tijd een heet 
politiek hangijzer Al snel kreeg 
Bos' voorstel de bijnamen Bos
belasting en bejaardenbelasting. 
De PvdA. slaagde er weliswaar in 
dit 'kroonjuweel' in het coalitie
akkoord opgenomen te krijgen, 
maar daaraan ging een niet ge
ring verlies aan stemmen vooraf 
Gevolg: geen kabinet Bos I, maar 
Balkende IV. De in de ogen van 
veel kiezers te zwaar ingezette 
aanval op de AOW keerde zich 
tegen Bos: de AOW als politiek 
struikelblok. Maar Bos zette het 
probleem van de betaalbaarheid 
van de AOW wèl op de politieke 
agenda. 

VOORGESCHIEDENIS 
Aan de AOW ging een lange 
voorgeschiedenis vooraf De 
Pruisische kanselier Otto von 
Bismarck [1] legde in 1889 een 
inkomensverzekering op tegen 
inkomstenderving in geval van 
ouderdom, ziekte en invalidi
teit. In die verzekering kwam 
de pensioenleeftijd van 65 jaar 
voor het eerst voor Wel was de 
levensverwachting in die tijd veel 

^ lager dan nu. 
° In ons land had de AOW [2] 
^ een aantal voorlopers, zoals de 
^ Ongevallenwet 1901, de Invalidi-
S teitswet 1913 en de Ouderdoms-
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Bijgaand artikel, De AOW: van sociale 
voorziening tot politiek struikelblok, is 
de laatste bijdrage die Drewes Veen-
stra, thematisch medewerker van Fi
latelie, voor dit blad schreef. Drewes 
overleed op 4 augustus jL, na voor 
Filatelie gedurende meer dan twin
tig jaar zo'n duizend redactiepagi
na's te hebben gevuld. We plaatsen 
dit artikel postuum, ter nagedachte
nis aan een enthousiaste en trouwe 
medewerker. Redactie Filatelie 

Jarenlang speelde de hypotheekrente-aftrek een hoofdrol 

tijdens de verkiezingsstrijd. Maar dit jaar werd dit lastige 

politieke onderwerp in belang voorbij gestreefd door de 

discussie over de zogenoemde Bosbelasting. Daarmee 

kwam de AOW - zestig jaar oud, als we de Noodwet-Drees 

meetellen - opeens in het brandpunt van de politieke 

belangstelling (en die van de kiezers) te staan. 

Een nogol cynisch getint postertje dat duidelijk maakt dot de Dergrijzin̂  in sommye 
knn^en met bezorgdheid wordt gadegeslagen: 'The Invasion of the Rollator Men'' 

wet 1919, ook wel genoemd 
de Vrijwillige Ouderdomsver-
zekering (VOV). En er was ook 
nog de rentekaart, waarop de 
werkgever iedere week zegeltjes 
moest plakken. Na vijftig iaar 
plakken zou men dan reent heb
ben op een ouderdomsrente van 
maximaal zes gulden per week. 
Niet alleen golden de meeste 
van deze regelingen voor een 

beperkte groep van de werkende 
bevolking, het waren ook nog 
eens heel karige bedragen; het 
begrip 'waardevast' bestond bo
vendien nog niet. Na de Tweede 
Wereldoorlog moest menige 
oudere zelfs nog een beroep 
doen op de Armenwet. 
De armoede onder ouderen was 
zo groot, dat de politiek begreep 
dat er iets moest gebeuren. De 

regering had tijdens de bezet
ting, in Londen, een commissie 
ingesteld die een oplossing 
moest vinden voor het grote 
probleem van de sociale zeker
heid in Nederland. Willem Drees 
[3,4], die in 1945 als minister 
van Sociale Zaken aan het roer 
kwam, vond dat de 'ouden van 
dagen' daar niet op konden 
wachten. Er moest voor hen 
op korte termijn iets geregeld 
worden. Dat werd de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening uit 
1947, die de geschiedenis is 
ingegaan als de Noodwet-Drees. 
Vrijwel alle ouderen boven de 
65 jaar kregen een premievrij 
pensioen. 'Een heel bescheiden 
sobere regeling,' zoals Drees het 
noemde. Desondanks schreef 
Drees: 'Toch was ook dat reeds 
een bron van vreugde voor veel 
ouden van dagen.' Onze taal 
werd er door verrijkt met de 
uitdrukking 'van Drees trekken', 
die zelfs in de Dikke van Dale te 
vinden is. 

DE AOW 
Wie had verwacht dat daarna 
snel een definitieve regeling zou 
volgen, kwam bedrogen uit. Voor 
de oorlog hadden de politieke 
groeperingen fel gestreden over 
een vorm van pensioenvoor
ziening. Voor de liberalen en de 
sociaal-democraten was een 
volledig pensioen voor iedereen, 
zonder verband tussen premie 
en uitkering en op de brengen 
uit belastingmiddelen, het 
ideaal. Of anders gezegd: een 
staatspensioen. Daar moesten 
de confessionelen niets van heb
ben. Die waren voorstander van 
een veel directer verband tussen 
betaalde premie en uiteindelijke 
uitkering. Bij hen stond de eigen 
verantwoorcdelijkheid centraal. 
Deze ideologische scherpslijperij 
raakte door de benarde situatie 
van de ouderen na de oorlog 
op de achtergrond. De politici 
waren als het ware gedwongen 
hun principiële bezwaren achter 
de kiezen te houden. Het was de 
Sociaal Economische Raad die 
voor een doorbraak zorgde: de 
raad pleitte voor een verplichte 
volksverzekering. De geesten 
waren er kennelijk rijp voor, want 
in 1956 - de wet heeft als dag
tekening 31 mei 1956 - werd de 
Algemene Ouderdoms Wet zon
der al teveel discussie door het 
parlement geloodst. De wet trad 



Links: 1. Otto von 
Bismarck mag 
uiorden beschouiud 
als de Dooruader 
van onze AOW. 

Links: 2. Deze 
Zotmmgel uit 
ig/Sgeeftaan 
dat de AOW een 
onderdeel is van het 
stelsel uan socia Ie 
voorzieningen m 
ons land. 

Lmks: 5. In 
igSfimerddeze 
bijzondere zegel 
uitgegeven ter 
gelegenheid van de 
honderdste geboor
tedag van dr. W. 
Drecs (18861988). 
Hij IS hier ajgebeeld 
als de staatsman 
van zijn tijd. 
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4. Woon en Zorgcentrum 'Het Schouui' in Amsterdam  ook de zetel van 
de Willem Drees Stichting  u;ijdde een toepassclijkjrankeerstempel aan de 
honderdjarige Drees: De eeuw van Drees. 
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5. Verzekeraar Wintherthur verkondigt dat pensioen 'een kwestie van tijd' is. 
En dat klopt: de hoogte van een pensioen hangt immers af van het aantal 
jaren dat er premie is betaald. 

Boven: 6. Knul Assurantieadviseurs uit Hattcm ujilde m 1995 graag de problemen van een 
pensiocnbreuk voor u oplossen. Er zal ongetuiijfeld een prijskaartje aan gehangen hebben. 

Rechts: y.jS. Deze Duitse banken benadrukten m 1944 dat 
sparen een toekomstgerichte activiteit is. De inleg van spaarders 

was welkom. Tegenuioordig is het eerder andersom.. 

Onder: g./io. Het bezit van een eigen huis  zonder hypotheek'  kan een 
belangrijice bijdrage vormen aan een goede ouderdomsvoorziening. 
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op 1 januari 1957 in werking. 
Het was de toenmalige minister 
van Sociale Zaken en Volksge
zondheid J.G. Suurhof die oe wet 
in het parlement verdedigde en 
dus niet Willem Drees (cfietoen 
premier wasl. Maar de naam 
'Drees' zal altijd met de AOW 
verbonden blijven! 
De AOW als verplichte volksver
zekering had van beide voorge
stelde stelsels iets. Alle werken
den gingen een premie betalen, 
zoals bij een verzekering. Maar 
er was geen verband tussen die 
premie en de latere uitkering. 
Daarmee was het grote compro
mis geboren. De AOW kwam 
trouwens door onderhandelin
gen tot stand; er werd als het 
ware door de regeringspartijen 
onderling geruild: de wet mocht 
door Drees worden ingevoerd, 
mits ook het groene licht werd 
gegeven voor de politionele 
acties in het toenmalige Neder
landslndië. Het zo compromis
volle politieke stelsel in ons land 

ten voeten uit! 

AANVULLEND PENSIOEN 
Behalve de AOW als basisvoor
ziening is er in ons land gelukkig 
ook een goed pensioenstelsel, 
zodat werknemers voor hun 
65ste een aanvullend pensioen 
kunnen opbouwen. De essentie 
hiervan wordt duidelijk verwoord 
in een frankeerstempel met de 
tekst Pensioen ■ 't is een kwestie 
van tijd [5]. De grote vraag voor 
tal van ouderen is of dat ook zal 
gelden voor het meebetalen aan 
het welvaartsvast houden van de 
AOW. De eerste aanzet daarvoor 
is al in het coalitieakkoord opge
nomen. En wat hebben volgende 
kabinetten voorde ouderen in 
petto? 
Het probleem van de pensi
oenbreuk (bijvoorbeeld als 
gevolg van een verandering 
van baan) lijkt daarbij niet eens 
zo belangrijk, maar de ware 
gevolgen komen vaak pas aan 
het licnt als het te laat is. Geluk

kig zijn er verzekeringskantoren 
die dat probleem graag voor 
u oplossen [6]. Dat in andere 
landen ook problemen rond het 
prepensioen spelen, blijkt wel 
uit een Frans frankeerstempel 
uit 2003 met de tekst Préparez 
votre retraite des 58 ans avec la 
Caisse Regionale d'Assurance 
Maladie du Langedoc ('Bereid uw 
pensioen vanaf58 jaar voor met 
de ziekteverzekeringskas van de 
Langedoc'). 

SPAREN? BELEGGEN! 
Vroeger spaarde men uit pure 
noodzaak voor zijn of haar 'oude 
dag'. Het valt op dat vooral in 
oudere stempels van Duitse 
banken en verzekeringsinstel
lingen het belang van sparen 
indringend worcJt verwoord [7, 
8]. De Dresdner Bank in Keulen 
en de Commerzbank in DCJs
seldorf legden het accent op de 
toekomst, maar de Landesversi
cherungsanstalt Hessen in Darm

stadt gaf in 1979 een advies op 

maat: Gesicherter Lebensabend 
durch rechtseitige Vorsorgel ('Een 
verzekerde levensavond door 
tijdige voorzorgsmaatregelen'). 
De Sparkasse Essen bedacht daar 
in 2003 een moderne variant op: 
Privat Vorsorge für mehr Sicherheit 
im Alter ('Persoonlijke voor
zorgsmaatregelen voor meer 
zekerheid op hoge leeftijd'). 
Anno 2007 is beleggen de trend. 
Banken en verzekeringskantoren 
zijn daarbij met hun 'producten' 
maar al te graag behulpzaam. 
Zo adviseerden HAadviseurs 
uit Hoevelaken in 1999 zelfs nog 
Spaar nu goed. Dat kan tegen
woordig in vele vormen. 
Een eigen huis is in feite ook 
een vorm van belegging, zeker 
als de hypotheek is afgelost. 
Twee Duitse frankeerstempels 
benadrukken het belang van een 
eigen huis op oudere leeftijd [9, 
10]. Een stempel uit Nürnberg 
verkondigt dat huurvrij wonen 
op hogere leeftijd de levensstan
daard verhoogt. Echt leuk is het 
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11. tot en met 15. Op deze zegels 
uan Cyprus (1965 en 1978), 

Israel (1964), IJsland (1949) en 
Uruguay (1930) overheerst nog het 

stereotype beeld dot men uroeger 
van ouderen had. 

Onder: 16. In het postzegelboclge dat m 1997 werd uitgcgcuen ter gelegenheid uan het 
3 50jarig bestaan uan de Noorse Posterijen was één van de acht zegels (het exemplaar 

rechtsboucn) gewijd aan de uieluaartsstaat Na een uoorloper in 1936, kregen de Noorse 
ouderen in 1967 uanaj 70jarige leejtijd het recht op ouderdomspensioen De ontujerper 

koos uoor een symbolische ajbeelding uan tujce handen 

(Ii4liii9t9 Nsrjfb&afniM^ 

Rechts17 Zu)itserlondgaJin 
1998 een zegel uit ter gelegenheid 

uan het uijjtigiarig bestaan uan de 
ZuJitserseAOW, deAHV DeAHV, 

die gebaseerd is op het beginsel 
uan solidariteit, u;ordt niet alleen 
gefinancierd door bijdragen uan 

ujerknemers en ujerkgeuers de 
ouerheid draagt bij dankzij de 

belastingopbrengst uan alcohol, 
tabak en casino's De ontujcrp

ster pakt het eigentijds aan: de 
ajbeelding symboliseert zoujel de 

leuenscydus ols deAHV. 

18. Zegel uit de serie 'Hoogtepunten van de 20ste eeuw' met een kort, 
maar uiterst instructief tabtekstje 
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stempel uit Schwäbisch Hall met 
de tekst 'De beste ouderdoms
voorziening heeft tenminste vier 
wanden en een dak'. 

BEELDVORMING 
Het is interessant een klein 
stapje naar het buitenland te 
maken. Nee, niet voor een droge 
opsomming van allerlei buiten
landse ouderdomsvoorzieningen 
 daar hebben we tegenwoordig 
het internet voor  maar omdat 
de zegeluitgiften en stempels m 
globaal een halve eeuw toch een 
bepaalde ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Aanvankelijk werd 
het stereotiepe beeld gepresen
teerd van oude, soms niet goed 
meer ter been zijnde mensen, 
die na het bereiken van hun 
pensioen buiten het gewone 
leven stonden [11 tot en met 15]. 
Geleidelijk werd dit beeld moder
ner en nu, in de eenentwintigste 
eeuw, zullen de meeste post
administraties het niet meer in 
hun hoofd halen ouderen neer 

te zetten als zielige en eenzame 
figuren [16,17]. 

TOEKOMST VAN DE AOW 
Het gebeurt niet vaak dat een 
auteur van een filatelistische 
bijdrage een postzegel een 
bepaald probleem kan laten 
'verwoorden'. Goed, in dit geval 
kan dat ook niet echt, want het 
gaat slechts om een tekst op 
nettabje van de zegel uit de 
serie 'Hoogtepunten uit de 20e 
eeuw' (1999) met het portret van 
Willem Drees [18]. Maar toch... 
De tekst luidt: De ouderdomsvoor
ziening, 1947... staat op naam 
van Willem Drees, van wie men 
'trok'. Tien jaar later volgde de 
AOW. Er was enige kritiek. Zo'n 
pensioen doodde 'de lust om voor 
de eigen oude dag te zorgen'. Het 
systeem wankelt: veel ouderen, 
weinigjongeren. Het zoeken is 
naar een rechtvaardige oplossing. 
In ons land zoekt de politiek die 
oplossing voorlopig in het laten 
meebetalen aan de AOW door SPaJiche, de partij poogt een slaatje te 

slaan uit de komst uan de 'Bosbelastmg 

een bepaalde groep ouderen 
met een aanvullend pensioen 
van een zekere hoogte. Pogingen 
van sommige politieke partijen 
om de AOWleeftijd naar 67 jaar 
te verhogen, leden schipbreuk. 
Maar dat lukte in Duitsland al 
wel! En dan te bedenken dat 
ouderen door de hogere levens
verwachting steeds langer van 
hun AOW zullen genieten. Dat 
kan betekenen dat in 2047, als 
het eeuwfeest van de AOW kan 
worden gevierd, het 'record' van 
Hendrikje van AndelSchipper uit 
Hoogeveen allang gesneuveld 
is. Toen zij in 2005 op 115jarige 
leeftijd overleed, was ze de enig 
overgebleven inwoner van Ne
derland die sinds de invoering 
in 1957 van de AOW gedurende 
bijna een halve eeuw van deze 
voorziening had genoten. Zij 
stelde daarmee zelfs Willem 
Drees in de schaduw, hoewel die 
door de hoge leeftijd waarop hij 
overleed (102) zelf ook langdurig 
van 'zijn' regeling kon profiteren. 



DE TANDJES VAN DE MACHT BUTEN OOK 
IN EEN UBERIAANS POSTWAARDESTUK 

Beschadiging essentieel bij opname in tentoonstellingscollectie 
D O O R JAN H E U S , A M S T E R D A M 

Een postwaardestuk moet onbeschadigd in een tentoon

stellingsverzameling worden opgenomen. Het is een 

open deur, maar toch geldt deze regel niet altijd. Een 

postwaardestuk met president Johnson uit het Liberia van 

18911892 moet zelfs beschadigd worden opgenomen! 

Liberia heeft al veel presidenten 
gehad en de meesten regeerden 
vrij kort. Liberia werd in 1822 
als nederzetting  en in 1847 als 
staat  opgericht voor vrije negers 
(exslaven) uit de Verenigde 
Staten, dat deze staat vanaf 
de oprichting gesteund heeft. 
Amerikaanse blanken ijverden 
na de afschaffing van ae slavernij 
ervoor de vrije negers terug te 
zenden naar hun oorspronkelijke 
moederland. De exslaven maken 
nu nog slechts drie procent van 
de bevolking uit, maar ze hebben 
wel de macht. Daarnaast leven er 
nog zestien etnische groepen in 
Liberia. 
Een korte regeringsperiode was 
ook president Hilary R.W. John
son (foto) beschoren, de man die 

op het op deze pagina afgebeel
de, ongebruikte Liberiaanse post
waardestuk staat afgebeeld [1]. 
Hij is ook te zien op een serie van 
drie zegels uit de periode 1892
1896. Hij viel als president in 
ongenade, waarop zijn portret op 
de zegels met balken werd over
drukt. Kennelijk kon dit niet bij 
de postwaardestukken met ziin 
beeltenis. Het was een perioae 
verplicht om zijn portret uit het 
ingedrukte waardezegel te kras
sen voordat zo'n postwaardestuk 
kon worden gebruikt, zoals op 
het tweede postwaardestuk op 
deze pagina is gebeurd [2]. Uit dit 
laatste stuk werd eerst het hoofd 
weggekrast, waarna het op 7 

november 1891 in de hoofdstad 
Monrovia werd afgestempeld en 
(per Bookpost) naar Hannover 
in Duitsland werd verzonden 
(aankomststempel: 2311 1891, 
achterzijde). Het portret van de 
omstreden president kan niet 

achteraf uitgekrast zijn, want het 
stempel staat over het uitge
kraste hoofd. Uit januari 1892 is 
nog zo'n stuk bekend en ook in 
de Liberian Specialised Catalogue 
van L. Saleski worden zulke 
postwaardestukken getoond. 
Johnson werden zijn zonden op 
een bepaald moment kennelijk 
weer vergeven, want later was hij 
een aantal jaren directeur van de 
Liberiaanse posterijen. 
En zo is deze uitzondering op 
de regel ontstaan. Als in een 
verzameling Liberia het gebruik 
van postwaardestukken wordt 
belicht, dan moet als het om 
politieke propaganda of om 

bijzonderheden op de voorzijde 
van een poststuk gaat een be
schadigd postwaardestuk met de 
beeltenis van president Johnson 
worden opgenomen. Alweer een 
voorbeeld van hoe de tandjes 
van de macht in de posterijen, 

ostzegels of postwaardestukken 
unnen bijten. C 

Geraadpleegde literatuur: 
Obliterated Portraits made 
Political Problem; artikel in Linn's 
Stamp News van 8 maart 2004. 
Liberiaanse staat in oproer, Post
zegelrevue van september 1990. 
Sesam Atlas van de Wereldge
schiedenis (deel II). 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2007 (verschijnt begin 
december 2007) moeten 
uiterlijk op i november 2007 
in het bezit zijn van de redac
tie van 'Filatelie', Klipper 2, 
1276 BP Huizen of per e-mail 
(philatelie@tip.nl). 
Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één 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 

12, IJ 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 
i 2 / i o v a n i 3 to t iSuur , op 

^ zaterdag 13/10 van 10 tot 17 
S uur en op zondag 14/10 van 
= 10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
^ Frits Pietersma, telefoon 
Z 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, lan van 
^ Galenstraat 31. Catego-

rieên 2 en 3, met eenkader-, 
£ Efi jeugdklasse en propa-
V v V 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 
mmWeij@hetnet.nl), handela
ren, tombola, stuiverhoek. 
Toegang en catalogus gratis, 
parkeren op zondag gratis. 
Deelnameformulieren en 
informatie bij de heer G. 
Blik, telefoon 020-4823148 
0femail3abbl1k@xs4all.nl, of 
bij J. v.d. Bijl, telefoon 020-
4974024 of email janudbyl@ 
xs4all.nl 
23, 24 en 25 november: 
Veldhoven. Kcmpenjïlo 2007, 
tentoonstelling in de catego
rieën 2 en 3 ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan 
van de postzegelclub Groot 
Veldhoven. Sporthal Kempen 
Campus, Knegselseweg. 
Inzendingen in de catego
rieën I en 2, voordrukalbum-
klasse, catalogusverzame
lingen, jeugd, propaganda. 
Openingstijden: onbekend. 
Inlichtingen: mevr. H. 
Schalks, Zandhei 25, 5508 
WS Veldhoven, telefoon 
040-2536511, e-mail j.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 propa
ganda. Sporthal Kempen 
Campus. Openingstijden: 
onbekend. Aanmeldingen 
voor deelname aan deze 
expositie moeten voor 20 
juni 2007 zijn ingeleverd. 
Inlichtingen: Secretaris 'De 
Vliegende Hollander' , De 
Kolk 13, 3931 WN Wouden
berg, telefoon 033-2858424. 
Zie ook ujuiui.de-ulic^ende-hol-
londer.com 

2008 

24 februari: 
Nijmegen. Noviopost-Nijmegen 
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), master-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. Hanzepost 2008, 
wedstrijdtentoonstelling in 
de categorieën 2 en 3, jeugd, 
eenkader, open klasse en 
voordrukalbumbladen ter ge
legenheid van het honderd
jarig bestaan van de Kamper 
Philatelisten Club. Sporthal 
De Reeve, Berghuisplein. 

Ca. 250 kaders (kadergeld 
slechts I euro). Cultuur, 
andere hobby's, jeugdboek, 
handelaren. Openingstijden: 
op vrijdag 23/5 van 10 tot 21 
uur en op zaterdag 24/5 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
J.G. Fidder, Gallestraat43, 
8266 CV Kampen, tele
foon 038-3315968, email: 
b.u.d.uegte@kpnplanrt.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

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 036-5304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat 4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 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. 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48, 13-17. Telefoon 
038-4479883. 
7 oktober: 
Sint-Niklaas (België). 
Internationale poststukkenbeurs. 
Stadszalen, Leopold Il-laan, 
9-17. Inlichtingen: Leo De 
Clercq, Zamanstraat2, B-
9100 Sint-Niklaas (België). 
10 oktober: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
van de Madeweg i, 14-16. 
Telefoon 071-5895337. 
13 oktober: 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicuslaan (t.o. busstation), 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305-
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
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. 
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, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Nieuwegein. Het Veerhuis, 
Nijenmonde 4,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-16. Telefoon 0485-
317520. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,10-16. Tele
foon 0255-516574. 
18 oktober: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 
19 oktober: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
hoek Rozenlaan/Narcis-
senlaan, 14-16. Telefoon 
071-5156534. 
20 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,10-16. 
Telefoon 0297-343885. 
Appingedam. ASWA, Burg. 
Klauckelaan 16,10-16. Tele
foon 0596-611454. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-17. Telefoon 0182-
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Katwijk aan de Rijn. De 
Wiek, Fresiastraat 12,10-16. 
Telefoon 071-4027446. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat3,10-16. 
Telefoon 06-24432140. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,10-16. Telefoon 
0521-515835. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29,10-16. Telefoon 
040-2536511. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
21 oktober: 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Heemstede. Casca de Luifel, 
Herenweg 96,11-15.30. 
Telefoon 023-5334252. 
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. 
22 oktober: 
Nijmegen. Thema België/ 
Luxemburg. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruïne-
weg272, ig.3o-onbekend. 
Telefoon 024-3974654. 
27 oktober: 
Alphen aan den Rijn. De 
Bron (WC Ridderveld), Trou
badourweg 1,10-16. Telefoon 
0182-395103. 
Assen. De Open Hof, Sleu
telbloemstraat 1,10-16.30. 
Telefoon 050-4092874. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 

Enschede. Lindenhof, Van 
Leeuwenhoekstraat 215, 
tijden onbekend. Telefoon 
0547-^72249-
Gouda. Het Anker, Em-
mastraat49,10-16. Telefoon 
0182-528770. 
Hilversum. Notionale Poststuk
kenbeurs. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 10-17. Telefoon 
035-5386170. 
Leiden. Vijfhovenhuis, 
Hoflaan 169,10-16. Telefoon 
071-5312597. 
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. 
Zeewolde. De Sfinx, Fle-
voweg 69,10-17. Telefoon 
071-5149310. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
28 oktober: 
Amsterdam. ROC, Jan Toor-
opstraat 99,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat46a, 10-16. 
Telefoon 020-6942002. 
Helmond. De Kamenij, 
Jeroen Boschstraat 19,10-15. 
Telefoon 0492-518241. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-3271979. 
St. Maartensbrug. De Uit
kijk, Maarten Breetstraat i, 
10-16. Telefoon 0224-531595. 
Velserbroek. Het Polderhuis, 
Vestingplein 58,10-16. Tele
foon 023-5382274. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 
2 november: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade lo, 19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
3 november: 
Goor. Jachüust, Markelo-
seweg 80,10-16. Telefoon 
0547-273033. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
van de Madeweg i, 10-16. 
Telefoon 071-5895337. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43,10-15. Telefoon 
0529-432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Pr. Julianastraat 8,10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,13-16. Telefoon 
0162-432738. 
Soest. De Klarinet, Klarinet 
39,10-15. Telefoon 033-
2534700. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogendorp-
weg 58a, 10-17. 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48, 13-17. Telefoon 
038-4479883. 
4 november: 
Haarlem. Van der Valk, Toe-
kanweg 2,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Sittard. Grenslandruildag. 
Sociëteit, President Kennedy-
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singel i6, 9.30-16. 
Winschoten. SV Bovenbu-
ren, Tromplaan 86,10-16. 
Telefoon 0597-592676. 
Winterswijk. Wamelink, 
Wooldseweg 71,10-16. Tele
foon 0543-512024. 
7 november: 
Noordwijk Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat5,13.30-
17. Telefoon 071-3614198. 
9 november: 
Rotterdam. Excelsiorge-
bouw, Honingerdijk 112,13-
17. Telefoon 010-2652517. 
10 november: 
Drachten. WC, Brede School 
de Drait, Flevo 186,10-16. 
Telefoon 0512-382979. 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicuslaan (t.o. busstation), 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Huizen. Het Visnet, De Ruy-
terstraat 7,10-16. Telefoon 
035-5310865. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-16.30. 
Telefoon 033-4943220. 
Maassluis. Koningshof 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
010-5916747. 
Purmerend. Nederlandse 
Vereniging uoor Thematische Fi
latelie. De Nieuwe Tuinbouw, 
Purmerenderweg 167,10-16. 
Telefoon 033-4943265. 
Rotterdam. Excelsiorge-
bouw, Honingerdijk 112,11-

17. Telefoon 010-2652517. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,10-16. 
Telefoon 0318-517569. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
10-15.30. Telefoon 06-
54344840. 

POSTZEGEL-
VEILINGEN 
20 oktober: 
Apeldoorn. Jubileumuei-
ling Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars. Postex 2007, 
Americahal. Bezichtiging: 
op ig/io van 10-16.30 uur 
(expositieruimte CFV) en op 
20/10 (vergaderzaal) vanaf 10 
uur. Aanvang veiling: 14 uur. 
Informatie: p.zu)aafl@hccnet.nl 
26 en 27 olctober: 
Alkmaar. 27stf Grote Veiling/ 
Derde Landelijke NVPV-ueiImg. 
Clusius-College, Drechter-
waard 14,1824 EX Alkmaar. 
Informatie: telefoon 072-
5111325, email inJo(3)nupv-
alkmaar.nl, zie ook de website 
luuiuj.nupv-alkmaar.nl. 
28 oktober: 
Roosendaal. Poststukken en 
Postgeschiedenis. 'Sheraton 
& Peel', Postbus 170, 4700 
AD Roosendaal, telefoon 
0165-527130, email mb@ 
Jilatelist.com, website www. 
jilatelist.com 
28 oktober: 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur, 'Boekenland', Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon 0165-527130, email 
mb(g)jïlatelist.com, website 
U)U)U).Jilatelist.com 

28 oktober: 
Roosendaal. Postzegels, 
poststukken, stempels emis
sie 'Bontkraag', 'Hillesum 
Special', Postbus 170, 4700 
AD Roosendaal, telefoon 
0165-527130, email mb(a) 
jilatelist.com, website UJUIUJ, 
Jïlatelist.com 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

10 oktober: 
Mooi Nederland (Edam); vel
letje met vijf zegels van 44 
cent (gegomd). 
17 oktober: 
MOOI Nederland (verzamelvel 
I en 2); twee velletjes van vijf 
verschillende zegels van 44 
cent (gegomd). 
6 november: 
Kinderpostzegels 2007 ('Veilig 
thuis'); velletje met zes ver
schillende zegels van 44-1-22 
cent (gegomd). 
12 november: 
Winterbomen; velletje met tien 
zegels van 44 cent (gegomd). 
22 november: 
Decemberzegels. Nadere gege
vens ontbreken. 
22 november: 
Verrassingspostzegcls. Nadere 
gegevens ontbreken. 

Wijzigingen uoorbehoudcn 

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 "ur; 
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 merkelens(3)muscom.nl of 
hudveen(p)muscom.nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het Mu
seum voor Communicatie is 

na telefonische afspraak met 
mevrouw Spiekman (070-
3307570, in de ochtend) te 
raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). 
Via de site van de NBFV 
{wwwMhj\i.n\) en het aanklik
ken van de Bibliotheek-zegel 
bereikt u de informatie 
die betrekking heeft op de 
prachtige collectie die in 
Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. 
Voor alle andere vragen kunt 
u ons op de gewone wijze e-
mailen (bibliothcck(a)nbJv.org). 

De Bondsbibliotheek... een 
surft)ezoekje waard! 

NEDERLANDSE BLOEMETJESZEGELS WERDEN 
DOOR NIEUW-ZEELAND GEWEIGERD 
Over de zegels die op i mei jl. 
onder het motto 'Bloemetjes 
cadeau' door TNTPost werden 
uitgegeven, is al aardig wat 
geschreven. Het ging er daarbij 
vooral om dat de bloemzaadjes 
die in het bewuste velletje ver
werkt waren, het misschien niet 
zouden doen. Geluiden dat de 
emissie geen fleurige bloemen-
ruikers zou opleveren waren bij
voorbeeld in Oostenrijk te belui
steren. Austria Post was namelijk 
van plan om op 2 mei net zo'n 
velletje ais het Nederlandse op 
het postzegelverzamelende 
publiek los te laten. De Oosten
rijkers zagen er echter te elfder 
ure vanaf- die wilden het risico 
van een teleurstelling niet lopen 
- maar in Nederland gingen de 
bloemetjeszegels gewoon over 
de toonbank. Wel vonden som
mige afnemers het vreemd dat 
de zegels volgens een tekst op de 
blokrand alleen bestemd waren 
voor binnenlandse zendingen. 
Toch was dat niet zo'n heel 
onzinnige vermelding, want 
brieven en pakjes die naar het 
buitenland gaan moeten in het 
land van aankomst aan bepaalde 
- soms strenge - voorwaarden 
voldoen. 

Dankzij de heer Harold G. Hem
ming uit Rotorua (Nieuw-Zee
land) weten we in ieder geval 
dat de voorzorgsmaatregel van 
TNTPost niet geheel overbodig 
was. De heer Hemming ont
ving een prentbriefkaart van 
een Nederlandse vriendin die 
onder andere met een blo
emetjeszegel gefrankeerd was. 
Of liever gezegd: hij ontving 
de ansichtkaart nadat de zegel 
van de kaart verwijderd was; de 
bloemetjeszegel bleek door het 
ministerie van Land- en Bosbouw 
in beslag te zijn genomen. De 
reden van de inbeslagname was 
dat het poststuk niet voldeed 
aan de voorwaarden die in de zo
genoemde Biosccurity Act van 1993 
zijn vermeld. 
Drie mogelijkheden werden 
de heer Hemming voorgelegd: 
I. ontsmetting van de zegel 
door hem aan hitte bloot te 
stellen (kosten: NZ$ 39.25); 2. 
terugzending van de zegel aan 
de afzender (kosten NZ$ 76.50) 
en 3. vernietiging van de zegel 
(gratis). 
De heer Hemming koos - en dat 
is gezien de kosten van de andere 
opties wel begrijpelijk - uitein
delijk voor laatste... 

Minist ry ot Agr lce l tu re and Forestry 
Ip M3n3tu Ahn when II a H?ahpfBhote 

NOTICE OF DETAINMENT 
17 JUL 2007 

Mr H Hemmtng 
21 Thomas Crascant 
Rotofua 

Reference No.: M2007/9020 

MAF Quaranlme Service 
Phone No (09) 909 8638 
Facsimile No (09) 256 7294 

D«tain*d Goods tt*m 1 i postagn Riamp with socds (or sownyj embedded m stamn 

Dear Mr H Hemming 

A Letter mail sent to you trom NETHERLANDS has had the above goods detained tieciHise they do not 
meet the requirements of the 8)osecunty Act 1993 

tn order to fulfil the requirements of this Act. the fcritowmg options apply to the qoods 

1 Heal treatment by the Quarantine Tr^tment Centre (QTC) (Nb AH care is taken when treating 
your goods however some or pari of your goods may be damaged as a result of the Heal 
Treatment Process eg leatiier some plastic and glued items) 
at a cost to you of $39 25 
Please make cheques payable to QTC 
OR 

2 Return to sender (please supply the correct name and return address m English) at a cost to you 
of S76 50 
Please make cheques payable to Auckland-MAFQS Intefnational MaH Centre 
OR 

' ''2 Destruction at no cost 

Please complete the lower portion by circling your preferred option signing and dalinq it then detaching 
and forwarding lAilfl-payment where indicated If you do not reply or contact this office wilhin2S days Ihe 
goods may be de^tjoyöd against your wishes 

Yours s«icerely 

Robyn Hewitt 

^ . 

Brief van het Ministry of Agriculture and Forestry, Nieuw-Zeeland De geadresseerde wordt meege
deeld dat 'van een brief/post uit Nederland de hierboven vermelde goederen in beslag zijn genomen 
omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden van de Btosecunty Act 1993' De inbeslagname betrof 

de bloemetjeszegel op een ansichtkaart Ontsmetting, respectievelijk terugzending blijKt een kostbare 
zaak te zijn, maar vernietiging is gelukkig gratis. Wei jammer van de zegel, natuurlijk 
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MICHIEL DE RUYTERS LAATSTE REIS: 
DE HONGAARSE CONNEQIE 

Vastberadenheid redde leven van 26 predikanten 
D O O R F R A N S R U M M E N S , DEN H A A G 

Michiel de Ruyterwerd geboren 
op 24 maart 1607. Vierhonderd 
jaar geleden dus en dat is de 
reden waarom we in 2007 zijn 
geboortedag extra herdenken 
met een reeks evenementen. 
Op 23 februari j l. was er al een 
speciale herdenkingsplechtig
heid in zijn geboortestad Vlis-
singen, waaraan onder anderen 
ook koningin Beatrix deel nam 
[afbeeldingen 1 en 2). Op die dag 
bracht TNTPost een velletje van 
vijf postzegels uit over Vlissin-
gen, in de serie 'iVlooi Neder
land'. Ajbeelding 3 toont een 
maximumkaart met deze nieuwe 
postzegel, met daarop het stand
beeld oat aan de havenkant van 
Vlissingen staat. De prentbrief 
kaart zelf is van 1907 (z\e het 
getal '300' bovenaan ae kaart) 
en toont hetzelfde standbeeld 
(dat ook van 1907 dateert), een 
portret van De Ruyter, zijn admi-

Dankzij de vaderlandse geschiedenisboekjes weten veel 

Nederlanders dat Michiel de Ruyter - onze belangrijkste 

zeeheld - een internationale rol van betekenis heeft 

gespeeld. Zijn reputatie is vooral gebaseerd op zijn 

vechtlust, maar hij was ook een hard onderhandelaar, 

zoals uit de nu volgende bijdrage zal blijken. 

raliteitsschip De 7 Provinciën, het 
befaamde touwslagerswiel waar
aan de jonge Michiel gewerkt 
zou hebben en in het midden de 
toren van de Jacobskerk die daar 
ook al stond in De Ruyters tijd. 
Het genoemde portret is een 
kopie van het oorspronkelijke 
schilderij van Ferdinand Bol, 
een van Rembrandts meest 
getalenteerde leerlingen. Op 
ajbeelding 4 zien we dat schilderij 

wat vollediger. De postzegel op 
die maximumkaart is ook nieuw. 
Die verscheen op 21 maart 
2007, als de eerste in een serie 
van vijftig paren postzegels die 
samen de Canon van de Ne
derlandse Geschiedenis zullen 
uitbeelden. Deze filatelistische 
canon is een samenwerkingspro
ject van Muntpost en TNTPost. 
De zegels worden in velletjes 
van tien uitgebracht en kunnen 

alleen maar gekocht worden in 
combinatie met een zilveren 
herdenkingsmunt. 

De Ruyter was een heel bijzon
dere man. Hij was erg religieus 
en hield er van om zelfde zon
dagsdienst te leiden aan boord 
van zijn eigen schip, ofschoon 
hij meestal ook een dominee aan 
boord van zijn vlaggenschip had 
(afbeelding 5). Hij trainde zijn 
mannen ook in de kunst van het 
vechten op zee. Dit klinkt nu erg 
gewoon, maar in die tijd waren 
gevechtsoefeningen en spiegel-
gevechten op zee iets volkomen 
nieuws. De Ruyter mag dan ook 
worden beschouwd als de vader 
van de mariniers, soldaten aan 
boord van schepen dus, die 
opgeleid werden om te vechten 
en niets anders. Oefenen in am
fibische landingen was ook weer 
zo'n uitvinding van De Ruyter. 

4 Portret mn een a\ uiot oudere Michiel de Ruijter, 
(]eschilderd door Ferdinand Bol, met een persoonlijke 
postzegel vaw Muntpost/TNTPost luaorop hetzelfde 

schilderij is ci^ebeeld Het doek hantjt in het Amster
damse Rijksmuseum 

Bouen i Koningin Beatrix (met hoed) wordt op 
23 maart 2007 in Vlissingen oerujelkomd Op de 
ochtergrond het hauenlichf en het standbeeld van 

Michiel de Ruyter. 

Onder 5 Michiel de Ruyter als uoorganger tijdens 
een godsdienstoefening op zijn schip 

Boven 3 Maximumkaart met de nieuwe De-
Rugterpostzegel, uitgegeven op 23 maart 2007, 
op een prentbriefkaort van Vlissmgen uit 1907 
De kaart werd indertijd gedrukt ter gelegenheid 

uan De Ruyters dnehonderdste geboortedag 

1 ^ ^ .JWÉk 

^ ^ 

Rechts 7 De titel
pagina van het in 

1684 uitgegeven 
boek van Abraham 

van Poot, dat 
het verhaal van 

de Hongaarse 
predikanten vertelt 
(bron J L Tuski) 

Boven 6 Michiel de Ruyter als rechter aan boord van zijn schip 
Als wt het goed zien is de liggende man veroordeeld tot de strop 

Naast de man een predikant 



Hij was goed voor zijn mannen, 
maar hij kon ook streng zijn. 
Aan boord van zijn schip was hij 
natuurlijk zowel rechter als aan
klager en advocaat [ajbeeld'mg 6). 

Van het verhaal van de Hon
gaarse predikanten is men in 
gereformeerde kringen heel goed 
op de hoogte, maar daarbuiten 
is het vrijwel onbekend, niet 
alleen in Nederland maar ook 
daarbuiten. Het is het verhaal 
over hoe Michiel de Ruyter er in 
slaagde de levens te redden van 
een aantal Hongaarse predikan
ten. Er bestaan oude geschiede
nisboeken waarin het verhaal in 
geuren en kleuren uit de doeken 
gedaan wordt; het oudste boek 
met dit verhaal is van Abraham 
van Poot van 1684 [ajbeelding 
7). Zo'n tien jaar na zijn dood 
verscheen in 1687 de eerste bio
grafievan De Ruyter, geschreven 
door Gerard Brandt in opdracht 
van Engel de Ruyter, Michiels 
zoon. In het laatste hoofdstuk 
van het boek, Het leven en bedryf 
van den heere Michiel de Ruiter, is 
een korte beschrijving van deze 
Hongaarse episode te vinden. 
We zullen hier echter het verhaal 
volgen zoals het wordt beschre
ven in hoofdstuk 70 van het 
tweedelige werk Het leven van 
Admiraal de Ruyter, dat door j . 
de Ruyter in 1852 werd gepu
bliceerd. In dit boek vindt men 
dezelfde kopergravures die ook 

in het boek van Abraham van 
Poot te vinden zijn. Deze gravu
res vormen ook de basis voor de 
meeste maximumkaarten die in 
dit artikel worden getoond. 

In de avond van 11 februari 
1676 ging de Ruyter met zijn 
vloot voor anker in de baai van 
Napels. De onderkoning van 
Napels, markies De Los Velez, 
bracht onmiddellijk een bezoek 
aan zijn schip, om De Ruyter te 
laten merken hoe blij hij was dat 
hij was teruggekeerd naar dit ge
bied. De markies was uiteraard 
de zetbaas van de koning van 
Spanje, maar in die functie had 
hij toch wel enige vrijheid van 
handelen. De admiraal liet weten 
een verzoek te hebben; het betrof 
de vrijlating van zesentwintig 
Hongaarse predikanten, die door 
de onderkoning gebruikt werden 
als galeislaven. 
Aan dit verzoek was al veel 
voorafgegaan. Aan boord van 
De Ruyters vlaggenschip bevond 
zich ook dominee Theodorus 
Westhovius. DezeWesthovius 
had al een aantal brieven ontvan
gen betrefl^ende de Hongaarse 
predikanten. Toen De Ruyter er 
van hoorde, had hij Westhovius 
naar de onderkoning van Sicilië 
gestuurd en die beloofde dat hij 
zijn uiterste best zou doen bij 
zijn collega in Napels, om de 
predikanten te helpen. Op afbeel
ding 8 zien we Westhovius die de 

Links 8 De Ruyters 
ulootpredikant 
Westhovius ontmoet de 
Hongaarse prid\]<an

ten.hierfletoondals 
geketende ̂ aleislauen 
op de stranden bij 
Napeis. 

Links10. De geredde 
predikanten bedanken 
De Ruyter, maar die ze^t 
hen dat ze alleen God 
dank uerschuldi^d zijn. 

Hongaarse predikanten ontmoet 
aan de kust van Napels. 
Ongeveer tegelijkertijd hadden 
de StatenCeneraal van Holland 
hetzelfde verhaal gehoord van 
hun ambassadeurs in Duitsland 
en Oostenrijk. Het resultaat was 
dat De Ruyters superieuren hem 
per brief van 11 november 1675 
de opdracht hadden gegeven om 
te proberen de ongelukkige pre
dikanten te bevrijden. De Ruyter 
werd in die brief verteld dat de 
predikanten officieel waren ver
oordeeld wegens 'rebellie', maar 
dat ze in wezen waren veroor
deeld omdat ze hun protestante 
overtuiging niet hadden willen 
afzweren. Als gevolg daarvan 
had de Oostenrijkse keizer de 
geestelijken aan de onderkoning 
van Napels verkocht als galei
slaven. De Ruyter vernam ook 
dat de fysieke toestand van de 
geestelijken als gevolg van hun 
slavenarbeid bijzonder slecht 
was en dat enkelen van hen al 
gestorven waren. 

Nu was dus de onderkoning van 
Napels, samen met een heel ge
volg, aan boord van De Ruyters 
vlaggenschip. De onderkoning 
spraK zijn dankbaarheid uit en 
richtte veel vleierijen aan het 
adres van De Ruyter. Maar die 
viel daar niet voor De Ruyter 
nam de onderkoning apart en zei 
hem dat hij. De Ruyter, helemaal 
niet blij was. De invrijheidstelling 
van deze Hongaarse predikanten 
was hem nu verschillende malen 
beloofd, maar in feite zaten ze 
nog steeds in de boeien. De 
onderkoning had nogal wat 
smoesjes: hij was maar onder
koning en de werkelijke macht 
lag bij de koning van Spanje, zo 
vertelde hij. Bovendien waren 
deze slaven afkomstig van de 
Oostenrijkse keizer; als De Ruy
ter naar de koning en de keizer 
zou schrijven, zou alles wel goed 
komen. Dit antwoord beviel De 
Ruyter helemaal niet en hij liet 
dat merken. Hij liet weten dat hij 
zou weigeren een tegenbezoek 
aan de onderkoning te brengen 
als de slaven niet eerst bevrijd 
zouden worden. Normaal 
gesproken zou het weigeren 
van zo'n beleefdheidsgebaar 
als een dodelijke belediging zijn 
opgevat, maar misschien had de 
markies al gehoord dat je 'van 
De Ruyter bang moest zijn, ook 
als zijn kanonnen zwijgen". In 
ieder geval was het gezag van 
De Ruyter dusdanig groot dat de 
onderkoning er voor zwichtte. 
Hij zei dat hij zo'n verzoek van 
iemand die zoveel had gedaan 
voor de veiligheid van zijn gebied 
niet langer kon weigeren. Er was 
maar één voorwaarde: De Ruyter 
moest de slaven aan boord van 
zijn eigen schepen laten en ze 
nergens aan land laten gaan, 
behalve thuis in Holland. Pas 
toen stemde De Ruyter toe om 
een tegenbezoek te brengen. Dat 
gebeurde en hij werd overladen 

met eerbewijzen en geschenken. 
Dit gebeurde allemaal op de 
12de februari. Tegelijkertijd zond 
De Ruyter zijn vlootpredikant 
Westhovius met drie sloepen 
naar de stranden van Napels om 
de 26 nog levende Hongaarse 
gevangenen op te halen [ajbeel
ding 9). De postzegel die op de 
maximumkaart is gebruikt, is de 
tegenhanger van de zegel met 
het portret dat Ferdinand Bol van 
De Ruyter schilderde; de zegel 
maakt daardoor ook deel uit van 
de filatelistische Canon van de 
Nederlandse Geschiedenis. 

De Ruyter begroette de Hon
garen eerst op zijn eigen schip. 
Ook dat moment werd op een 
gravure vastgelegd. Daarna 
verdeelde hij de zesentwintig 
over zijn verschillende schepen 
en hield er slechts één op zijn 
eigen schip: een man die Samuel 
Nicletius heette die niet eens 
gereformeerd, maar Lutheraan 
was. De bevrijde predikanten 
dankten de admiraal uitvoerig, 
maar De Ruyter zei hen slechts 
God te danken (ajbeelding 10). 
Toch moest De Ruyter nog 
steeds een slag leveren. Om de 
bevrijde Hongaren te vrijwaren 
voor de gevaren van een zeeslag 
moest hij wel de voorwaarde die 
de markies gesteld had negeren. 
Hij regelde dat een Engels schip 
de bevrijde Hongaren meenam 
tot aan Venetië. Vandaar ging 
het per postkoets verder In Zwit
serland gingen enkele oudere 
en zieke predikanten niet verder, 
terwijl de rest doorreisde naar 
Holland. Onderweg bezongen 
de Hongaren overal de lof van 
De Ruyter, zozeer zelfs dat het 
uitzonderlijke verhaal uiteindelijk 
in heel Europa bekend werd. 

Intussen had De Ruyter bericht 
ontvangen dat de vijand (de 
Franse vloot) onderweg was. De 
Ruyter nam voorraden in voor 
tien weken om vervolgens, op 10 
februari, de Baai van Napels te 
verlaten en richting Palermo, op 
de Siciliaanse kust, te varen, op 
zoek naar de Fransen. De rest is 
geschiedenis. Op 22 april viel De 
Ruyter met zijn vloot de Fransen 
aan. De schepen die hij ter 
beschikking had waren van infe
rieure kwaliteit, iets waarover hij 
zich meermalen bitter beklaagd 
had bij de Admiraliteit. Hij bond ■
de strijd aan zonder de hulp van <= 
deSpaanse vloot, die ook ter '^ 
plaatse was maar die zich let " 
terlijk buiten schot hield. Er was S 
ook een hulpeskader van collega ^ 
De Haen in de buurt maar dat ° 
kon slecht achterhoede steun ge 3 
ven. Nadat het gevecht pas een " 
halfuur aan de gang was, werd 2 
De Ruyter door een kanonskogel "" 
geraakt. Zijn rechterbeen werd 111 
verbrijzeld en hij raakte ook aan 0 0 1 
zijn linkervoet gewond. Omdat 
hij op een lager gelegen dek 
viel, werd hij ook aan zijn hoofd 
gewond, een scène die vaak in 



beeld is gebracht (afieeldingen 
7 7 en 72). Na enkele dagen 
kreeg De Ruyter hoge koorts en 
zo stierf hij, in de avond van de 
29ste april 1676 {afieelding 13). 
Zijn lichaam werd gebalsemd en 
in een loden doodskist gelegd, 
zodat het in Nederland zou 
kunnen worden begraven. Pas in 
juni van dat jaar hoorde men in 
Nederland dat De Ruyter dood 
was. Het duurde vervolgens nog 
negen maanden, tot 20 januari 
1677, voordat zijn lichaam door 
de Eendraght in Hellevoetsluis 
aan land werd gebracht. Vandaar 
werd het lichaam naar Rotter
dam gebracht, maar later werd 

besloten dat Amsterdam toch 
de juistere begraafplaats was. 
De begrafenis vond plaats op 
18 maart 1677, bijna een heel 
jaar na zijn dood. De teraarde-
bestelling was een gebeurtenis 
van groot belang. Vertegen
woordigers van vele heersers 
en regeringen waren aanwezig 
en natuurlijk was ook iedereen 
die in Nederland wat voorstelde 
present. De grote afwezige was 
prins Willem III van Oranje; die 
vond het allemaal te veel eer 
voor iemand van lage geboorte. 
Een enorme begrafenisstoet 
slingerde zich door de stad. Dui
zenden toeschouwers stonden 

langs de kant; ze zaten zelfs op 
de daken. Zit- en staaanplaatsen 
langs de route werden voor goed 
geld verkocht. De Ruyter werd 
begraven in de Nieuwe Kerk, 
naast het Paleis op de Dam 
(toen nog het stadhuis van onze 
hoofdstad, ajbeeldmg 14). 

De graftombe van De Ruyter kan 
nog steed bewonderd worden 
(afbeelding 15). De Hongaren 
hebben de Ruyter nooit vergeten, 
leder jaar legt de ambassadeur 
van Hongarije een krans. Er 
hangt ook een zilveren krans, 
die in 1907 door de reformato
rische gemeenten in Hongarije 

geschonken is. Op ieder zilveren 
laurierblaadje staat de naam 
van een bevrijde Hongaarse 
predikant. In Hongarije zelf is 
een gedenkzuil opgericht in 
Debrecen, het centrum van 
het Hongaarse protestantisme 
[afoeelding 76). Het staat in een 
klein park, vlakbij de basiliek van 
die stad. De woorden op die 
kleine obelisk luiden: 
De Ruyter MihdHy 
Holland Tengernagy 
a Szabaditó 
1676 Februar 11 

ofwel: 'Michiel de Ruyter, Admi
raal van Holland, de Bevrijder, 
n februari 1676'. Boven deze 
tekst staat een typisch Spaans 
galeischip afgebeeld. Op de 
zijden van de obelisk staan de 
namen van de bevrijde predi
kanten vermeld. Hieruit blijkt 
dat de Hongaren de datum 11 
februari aannouden als de dag 
dat De Ruyter de bevrijding van 
de predikanten afdwong van de 
onderkoningvan Napels. Pas de 
volgende dag werd Westhovius 
er op uit gestuurd op de slaven 
op verschillende locaties op te 
halen. Om die reden hebben wij 
in dit verhaal de datum van 12 
februari gebruikt als de bevrij
dingsdag. 

Uiteindelijk verbleven de bevrijde 
predikanten enkele jaren in 
Zwitserland en in Nederland. Na 
enkele jaren wist de bijzondere 
gezant aan het hof in Wenen, 
Hamel Bruininx, te bewerkstel
ligen dat de Oostenrijkse keizer 
gratie verleende, waarna alle 
predikanten naar Hongarije 
terugkeerden. 
We besluiten met het meest 
recente Hongaarse huldebetoon. 
Tijdens een enorme vloot-
schouw, die op 7 juli 2007 werd 
georganiseerd op de wateren 
voorVlissingen, legde de Hon
gaarse Ambassadeur weer een 
krans. Ditmaal niet in Amster
dam, maar bij het De-Ruyter-
standbeeld in Vlissingen. 

Wij danken in het bijzonder 
dominee i.LTüski voor zijn 
genereuze hulp bij het schrijven 
van dit artikel. De heerTüski is 
geboren en getogen in Honga
rije, maar hij heeft het grootste 
deel van zijn volwassen leven in 
Nederland gewoond. Hij heeft 
zich ontpopt als een van de voor
naamste De-Ruyterkenners. 
We bedanken ook Aad van der 
Kuijp voor het uitlenen van het 
in 1852 gepubliceerde boek over 
De Ruyter. 
Dank ook aan Ronald van der 
Leeden, die verantwoordelijk was 
voor de productie van de hier 
getoonde maximumkaarten. 

Een iets gewijzigde Engelse versie van 
dit artikel werd gepubliceerd in 
the International Bulletin Jor Netherlands 
Philately, Volume lo, nummer i (juli 
2007), pagina's 2 tot en met 5. Zie 
ook de website luuJtu.nethphil.nl, 
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www.opv-stamps.com 

VEILING 195: 16/17 november in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 

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

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

Internering 1* Wereldoorlog: het 5e deel van een enorme studie-verzameling 
met vele restpartijen. 

Nederland: 
Uitgebreid poststukken, met EO vanaf ca.1550, gefrankeerde poststukken met bijzondere tarieven 
en bestemmingen en postwaardestukken. Met name aanbod emissie 1864(in uitzonderlijk mooie 
kwaliteit!) en emissie 1872. 

Zegels: emissie 1852 t/m automaatboekjes. Ca. 1250 kavels inclusief veel proeven. 

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

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

Vanaf ca.10 oktober staat de tekst van deze catalogus op onze website. 
Wij zijn met een stand aanwezig tijdens POSTEX 2007 van 19/21 oktober.. Een deel van de kavels 
zal ter inzage zijn. Zie vanaf ca.10 oktober onze website: www.opv-stamps.com 

^ ^ « 
EXTRA KIJKGELEGENHEID in DEN HAAG: 

Museum voor Communicatie(vroegere Postmuseum), 
Zeestraat 82: zaterdag 10 november van 12.00-17.00 uur 

(op vertoon veilingcatalogus tevens gratis toegang tot museum!) 

Tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 

Volgende veiling: januari 2008. Inzendingen welkom! 

DE O.P.V., AL 37 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!!! 

http://www.opv-stamps.com
http://www.opv-stamps.com


EEN NEDERLANDS-INDISCHE PRENTBRIEFKAART 
MET HET NAAMSTEMPEL PALEMBANG 

D O O R F .L . B A K K E R , P A A S L O O 

Onlangs kwam ik in het bezit van 
een mooie prentbriefkaart met 
een sfeervolle afbeelding van de 
Stadspoort in Batavia. De kaart is 
geschreven op 29 juli 1902 met 
Einen herzlichen Cmß aus Batavia 
en werd via Weltevreden (29 juli 
1902) verzonden naar Heldrun-
gen in Duitsland, waar deze op 
29 augustus 1902 werd afge
stempeld. Het tarief bedroeg van 
1 april 1879 tot 1 maart 1907 TA 
cent en werd voldaan met zegels 
van 2>4 op 3 en 5 cent (NVPH-
nummer. 39 en 22)\ Tot zover is 
er niets opmerkelijks. 
Curieus is dat de zegels met 
violette inkt zijn afgestempeld 
met een naamstempel PALEM
BANG. Wie heeft dat stempel 
waar en wanneer afgestempeld.^ 
Als eerste denk je aan het post
kantoor Palembang, een grote 
stad op Zuid-Sumatra. Postkan
toren als Palembang gebruikten 
in die tijd als dagtekening- en 
tevens vernietigingstempel het 
vierkantstempel. Palembang 
heeft zeker een naamstempel 
gehad, maar deze was bedoeld 
voor de afstempeling van diverse 
postale formulieren en telegram-
menl Ook al gezien het feit dat 
de briefkaart op 29 juli te Batavia 
werd geschreven, kunnen we de 
gedacnte dat deze afstempeling 
van het postkantoor Palembang 
afkomstig is gerust venwerpen. 
Maar wie is dan verantwoordelijk 
voor deze mysterieuze afstempe
ling? Het meest voor de hand 
liggend is dat dit een scheeps-
stempel is. Het was in Indië een 
regel dat voor de postverzending 
iedere eerste verzendgelegenheid 
moest worden benutl Dat is 
dan geen schip van de Konink
lijke Pakketvaart Maatschappij 
geweest, want de KPM bezat 
geen schip met deze naam. Bo
vendien werden naamstempels 
van KPM-schepen pas op 1 april 
1912 ingevoerd. 
Zoeken op internet met behulp 
van de zoekmachine Google 
leverde nog twee onbruikbare ge
gevens op. In de eerste helft van 
de negentiende eeuw beschikte 
de marine in Indië over een 
fregat met de naam Palembang 
en de rederij de Rotterdamse 
Lloyd bezat van 1911 tot het 
torpederen op 18 maart 1916 
een stoomschip met de naam 
S.S. Palembang. 
Of heeft iemand een grap 
uitgehaald.^ Niets duidt echter 
op filatelistisch maakwerk. De 
laatste mogelijkheid waaraan wij 
denken is dat de prentbriefkaart 
is meegenomen door een van de 

schepen van de talrijke Chinese 
rederijen die een scheepvaart
dienst onderhielden tussen Ne-
derlands-lndië en Singapore of 
Penang. Mogelijk is de kaart aan 
boord van een Chinees schip, 
genaamd Palembang, afgestem
peld en in Singapore overgedra
gen aan een naar Europa varend 
mailschip. 
Deze theorie is niet bevredigend. 
Ik blijf zitten met drie vragen. 
De eerste is dus wie of wat het 
naamstempel PALEMBANG 
heeft afgestempeld. De tweede, 

niet minder interessante vraag 
luidt: waarom heeft Batavia of 
Weltevreden beide frankeer-
zegels niet afgestempeld? Ten 
slotte zou het interessant zijn te 
weten of het naamstempel PA
LEMBANG eerder is afgestem
peld dan het vierkantstempel 
Weltevreden. En dat allemaal op 
29 juli 1902. 
Ik ben heel benieuwd of een 
van de lezers van Filatelie deze 
vragen kan beantwoorden. Deze 
briefkaart is een voorbeeld van 
het feit dat nog niet alle aspecten 

van de Nederlands-Indische 
postgeschiedenis zijn ontrafeld. 
Dat kan waarschijnlijk ook niet. 

Noten: 
i: Binnenlandse en buitenlandse posttaneven 
van Nederlands-Indie 1864-1949, ZWP 
januari 1997, blz. NTTARig, door 
P. Storm van Leeuwen. 
2: HuisKoudelijke Voorschnjten ran de 
Nederlandsch-IndiscKe Post- en THegraafdimst 
1900, a r t 268. 
3: Beknopte postgeschiedenis uan Neder-
lands-Indie tot oan de Japanse bezetting, 
verschenen in de 'Poststempelcatalogus 
Nederlands-Indië 1864-1942', door 
P. Storm van Leeuwen (1995). 
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NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: DAAN KOELEWIJN 
BUITENLANDSE BLADEN: GERARD GEERTS 

#aftigrfanorama_ 

4iiiiimiwiiiiiiiiii^^ ' — 
Een prachtig panorama, dat uan Johann Michael Sattler, siert een al euen prachtig blokje uan Oostenrijk, het mooiste uan het jaar 1985. 

BUITENLANDSE BUDEN 

Mooiste zegel van 2005 
De Oostenrijkse poste
rijen lieten zich vanzelf
sprekend niet de kans 
ontnemen melding te 
maken van het feit, dat de 
postzegel met de voorstel
ling van het SattlerPano
rama was uitgeroepen tot 
de mooiste postzegel van 
Europa uit 2005 (Europas 
schönste Briefmarke kommt 
aus Österreich; bericht 
in Post Philatelie, juli 
2007.). Die postzegel was 
uitgegeven ter gelegen
heid van het feit dat het 
gerestaureerde panorama 
in 2005 opnieuw was 
opgesteld. Het gaat om 
een geschilderde voorstel
ling met een afmeting van 
5.25 bij 26 meter, die  op 
verzoek van keizer Frans I 
 werd gerealiseerd door 
Johann Michael Sattler 
(17861847). Sattler 
kreeg destijds opdracht 
de oude stad Salzburg 
te schilderen in de vorm 
van een panorama van 
360 graden. Sattler geeft 
de kijker de illusie dat 
hij op het oude fort van 
Salzburg staat (de vesting 
Hohensaba), waarbij de 

^ stad zich voor zijn voeten 
° ontplooit. 
■̂  Sattler wist de klus in 
Z vierjaar te klaren, in 
^ de periode 18251829, 
1 daarbij gesteund door 
S twee assistenten. De ene 
~ zorgde voor de land
S schappen, de andere voor 
2 de personen. Na afloop 
" volgde een jarenlange 

. . . tocht per schip langs de 
QQQ Europese hoofdsteden. In 

1870 schonk Sattlers zoon 
het panorama aan de stad 
Salzburg. Na de recente 
restauratie, waarbij bleek 
dat er inmiddels acht 

lagen verf op zaten, kreeg 
het panorama zijn defi
nitieve plaats in de Neue 
Residenz (adres: Residenz 
Platz 9) in Salzburg, waar 
het nu in alle details kan 
worden bezien. 
Restte de opdracht dat 
feit te herdenken door de 
uitgifte van een postze
gel, waarbij de afmeting 
van het panorama werd 
teruggebracht tot die van 
een postzegelblolqe. Die 
opdracht werd met succes 
uitgevoerd. Moderne 
technieken op het gebied 
van onder andere de 
fotografie maken het 
momenteel een stuk een
voudiger een panorama te 
vervaardigen. Een recent 
voorbeeld daarvan is het 
panorama vanaf de K2 
(Himalaya), de op een na 
hoogste berg ter wereld. 

Een bijzondere relatie 
Over geen eilandje zijn 
ooit zoveel boeken 
geschreven als over 
het ver weg, in de Stille 
Zuidzee gelegen Pitcairn, 
met zijn oppervlakte van 
twee vierkante mijl het 
enige bewoonde eilandje 
uit een groepje van vier. 
Het eilandje werd ver
noemd naar het 15jarig 

scheepsmaatje Robert 
Pitcairn, dat het eilandje 
op 3 juli 1767 ontdekte. 
De oorzaak dat Pitcairn 
wereldberoemd werd is 
gelegen in het feit dat hier 
een aantal muiters van 
de HMAV Bounty in 1790 
een schuilplaats zocht 
die achttien jaar lang on
ontdekt zou blijven. Het 
genoemde schip was in 
178g op weg naar Tahiti 
om daar duizend zaai
planten op te halen van 
de Broodboom (Artocarpus 
communis), bestemd voor 
eilanden in WestIndië. 
Op 28 april 178g leidde 
eerste stuurman Fletcher 
Christian een rebellie 
tegen de dienstdoend 
kapitein van de Bounty, 
luitenant William Bligh. 
Deze laatste stond bekend 
om zijn bijzonder strenge 
manier van leidinggeven 
en om zijn scherpe tong. 
Samen met achttien 
volgelingen wordt Bligh 
in een open boot van 7 
meter lengte gezet, met 
slechts voor één week 
voedsel en drinlova
ter, een sextant en een 
horloge aan boord. Bligh, 
die een deel van zijn op
leiding had genoten van 
de grote ontdekkingsrei

ziger James Cook, wist na 
een tocht in open zee van 
6.700 kilometer (die werd 
afgelegd in 47 dagen) met 
nog twaalf opvarenden de 
kust van het onder Neder
lands gezag staand eiland 
Timor te bereiken. 
De negen muiters hadden 
inmiddels zes Polynesiërs 
en negen Polynesische 
vrouwen meegenomen 
en koers gezet naar het 
eilandje Pitcairn. Daar 
vestigden zij zich, ver weg 
van alle zeevaartroutes. 
Om alle sporen uit te 
wissen werd besloten de 
Bounty in brand te steken 
en het schip daarna te 
doen zinken. Pitcairn was 
allesbehalve een paradijs. 
Ruzies, dronkenschap, 
moord (de leider Fletcher 
Christian werd in 1794 
vermoord) en ziekten wis
selden elkaar af Toen de 
verblijfplaats van de mui
ters in 1808 werd ontdekt, 
was alleen John Adams 
nog in leven. Ook waren 
er intussen 25 kinderen 
geboren. Adams had zich 
ontfermd over de bijbel 
van de Bounty en zich vol
komen afgewend van zijn 
oude maten. Hij kreeg 
amnestie; de 'hoofdstad' 
werd naar hem vernoemd 

The Mutiny on the Bounty 1789 1989 

De leider uan de muiterij op de Bounty, Fletcher Christian, op een blokje van het Eiland Man. 

(Adamstown). 
Hoewel de bevolking niet 
snel in aantal was toege
nomen bleek toch dat het 
eilandje niet in staat was 
voor voldoende voedsel te 
zorgen. Na een mislukte 
tocht naar Tahiti in 1831 
vroeg men de regering 
in Londen om hulp. Die 
stelde in 1855 het eiland 
Norfolk (zo'n vijftien vier
kante mijl groot) ter be
schikking. Het eiland had 
tot die tijd dienst gedaan 
als één grote gevange
nis. Na de sluiting ervan 
was iedereen vertrokken. 
Op 3 mei 1856 gingen 
193 bewoners  met 
slechts acht verschillende 
familienamen  op weg 
om, na een zeereis van 
vijf weken, hun geluk op 
Norfolk te gaan beproe
ven. Al na zes jaar waren 
er alweer 67 terug op 
Pitcairn; later volgden er 
nog meer. Geen van beide 
gemeenschappen kwam 
tot grote bloei. Norfolk
eiland kreeg tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een 
vliegveld, Pitcairn moest 
het stellen zonder haven 
of landingsstrip. Pas na 
de uitgifte van postzegels, 
in 1940, raakte Pitcairn 
beter bekend en namen 
de inkomsten snel toe. 
De afbeeldingen op de 
postzegels (die soms 
gemeenschappelijk met 
Norfolkeiland worden 
gekozen) getuigen van 
een rijke geschiedenis. In 
1957 werd het wrak van de 
Bounty gevonden, alsmede 
een van de vijf ankers van 
het schip. 

William Bligh (1754
1817) kreeg na terugkeer 
in Engeland nog diverse 
nieuwe schepen onder 
zijn bevel, waarmee hij 
onder andere tegen ons 
land (de Republiek der 
Zeven Provinciën en de 
Bataafse Republiek) 
vocht. Hij werd gou
verneur van New South 
Wales en eindigde zijn 
carrière als viceadmiraal. 
Zijn prachtige graftombe, 
in de buurt van Waterloo 
Station in Londen, komt 
op diverse postzegels 
voor, zelfs op die van de 
Pitcairneilanden. 
In 2003 werd, voor het 
eerst na zeventien jaar, 
op Pitcairn weer een kind 
geboren. De eerste gevan
genis werd er in 2004 ge
bouwd. Zeven inwoners, 
onder wie de burgemees
ter, werden veroordeeld 
wegens seksueel misbruik 
van minderjarigen. De 
rechter moest, bij het 
bepalen van de strafmaat, 
rekening houden met het 



Van Pitcaim naar Norfoikeiland. 

geringe aantal mannen 
op het eiland om alle 
dagelijkse klussen te kun
nen klaren. In 2005 werd 
een groot aantal brieven 
geveild van de geestelijke 
George Nobbs, die was 
meegereisd naar Norfoik
eiland. Deze en nog veel 
meer interessante dingen 
worden verteld en ook 
getoond door Steve Pend
leton in zijn artikel The 
Pitcairn-Norfolk Connection 
in American Philatelist 
van juli 2007. 

Het bericht moet door 
Het zogenaamde titel-
thema van de Deutsche 
Briefmarken-Zeitung 
(nummer 9/2007) is Aben
teuerliche Postbejbrderun ên: 
schunmmende Briefkasten. 
De aanleiding om daar
aan aandacht te besteden 
werd gevormd door het 
feit, dat zeilers veertig 
jaar geleden een drijvende 
brievenbus verankerden 
in het Steinhudermeer, 
ten noordwesten van 
Hannover. Die bus werd 
eenmaal per week ge
licht. Daarna werden de 
poststukken voorzien van 
een speciaal stempel en 
vervolgens verder geleid 
via de reguliere post. De 
auteurs, Bernd Braun en 
Michael Burzan, werden 
daardoor op het idee 
gebracht eens nader te 
onderzoeken of er elders 
in de wereld meer van dit 
soort postverzendingen 
bestonden of hebben be
staan. Die bleken er nog 
voldoende te zijn: van een 
vlot met brievenbus bij 
de Azoren tot de al seclert 
1882 bestaande Tm Can 
Mail op de Tonga-eilan
den. Om maar te zwijgen 
van de flessenpost (com
plete verhalen hierover 
kunt u lezen op internet, 
als u bijvoorbeeld de 
trefwoorden Tin Con Moi! 
of Floating Mail Containers 
intypt). 

Een uitzonderlijke vorm 
van drijvende post werd 
gevormd door de Boules 
de Moulms. Tijdens de 
Frans-Duitse Oorlog 
van 1870/71 wisten de 
bewoners vanuit het 
belegerde Parijs wel post 
te verzenden door middel 
van de Ballons monte's en 
postduiven. Post naar 
Parijs toe was echter 
onmogelijk, tot aan het 
moment waarop drie 
heren (Delort, Robert en 
Vonoven) met hun uitvin
ding kwamen: uit zink 
vervaardigde, waterdichte 
bollen, voorzien van 
twaalf stabilisatievinnen. 
Hierin konden maximaal 
700 opgerolde brieven 
van elk maximaal vier 
gram worden gestopt. 
Ze werden in een atelier 
in Moulins bij Bourges 
vervaardigd, vandaar de 
naam. Ze werden heime
lijk, in Bray-sur-Seine, in 
de rivier gelaten, waarna 
ze - zwevend vlak boven 
de bodem - hun reis 
begonnen naar Parijs. Zij 
moesten zo laag boven de 
bodem drijven omdat de 
Duitsers netten hadden 
gespannen over de Seine, 
waarmee ze alle aan de 
oppervlakte drijvende 
voorwerpen opvisten. De 
prijs per brief bedroeg i 
franc: 20 centimes voor 
de posterijen en 80 cen
times voor de uitvinders. 
Zij kregen 40 centimes 
na het vertrek en hielden 
40 centimes tegoed tot 
na het moment waarop 
de bol werd opgevist in 
Parijs. Op 4 januari 1871 
vertrok de eerste bol van 
in totaal 55 stuks die sa
men 40.000 poststukken 
bevatten. Zwaar drijfijs is 
er mogelijk de oorzaak 
van dat er in Parijs geen 
bollen werden opgevist. 
Op 28 januari 1871 werd 
de wapenstilstand gete
kend. De eerste bol werd 

Mooi bedacht, maar 't ujcrktc 
niet- Boules de Mouhns 

eerst begin april opgevist 
bij les Andelys, circa 100 
kilometer ten westen van 
Parijs! In latere jaren vond 
men af en toe een kogel; 
35 exemplaren zijn nog 
steeds zoek. Voor zover 
dat mogelijk was, werden 
de poststukken alsnog 
bezorgd, de laatste keer 
in 1968. De stukken van 
een vondst uit 1982 had
den teveel schacle opgelo
pen. De uitvinders kregen 
slechts een herinnerings
medaille voor de vlucht 
die ze met de ballon 
Denis Papm maakten, van 
Parijs naar Tours, waar de 
ministers van defensie en 
posterijen toen verbleven. 
Hun financiële claim 
werd afgewezen. 

Geen 'sitting ducks' 
Ik sluit deze bijdrage af 
met het vragen van uw 
aandacht voor een heel 
geliefd, maar wel erg 
specifiek verzamelgebied 
in de Verenigde Staten: 
dat van de zogenaamde 
jachtvergunningzegels of
wel, in de volksmond, de 
Duck Stamps. Aanleiding 
is de recente schenking 
door mevrouw Jeanette 
Cantrell Rudy van haar 
gehele - in meer dan 50 
jaar opgebouwde - onge
ëvenaarde collectie Duck 
Stamps aan het Smithsonian 
National Postal Museum. 
Sinds 16 maart 1934, 
toen het Amerikaanse 
Congres instemde met 
de Migratory Bird Hunting 
Stamp Art, worden deze 
speciale belastingzegels 
jaarlijks uitgegeven. Ze 
vormen daarmede de 
langsdopende serie van 
de Verenigde Staten. De 
definitieve voorstelling 
wordt steeds gekozen 
uit een aantal ontvangen 
ontwerpen. De opbrengst 
van de zegels komt ten 
goede aan de bescher
ming van alle watervogels 
en hun leefgebieden; dat 
is dus veel ruimer dan de 
naam Duck Stamps sug
gereert. Lokale overheden 
bepalen met behulp van 
deze zegels onder andere 
het aantal jagers per ge
bied en het maximum 
aantal te schieten vogels. 
Ze voorkomen daarmee 

B 
Voorbeeld van een Duck Stamp. 

dat bepaalde leefgebie
den verloren gaan door 
droogte of landbouw. 
Wie meer van deze unieke 
collectie wil weten kan 
terecht op de website 
u;u!u>.araflo.si.edu; klik op 
de hoofdpagina op de 
link Exhibits en zoek op de 
pagina die dan in beeld 
komt de verwijzing naar 
de collectie op (linkson
der op de webpagina). 
De wet van 1934 kwam 
voor sommige vogels ove
rigens te laat en dan met 
name voor de Passender 
Pigeon, een kleine duiven-
soort. Deze vogels gingen 
miljoenen tegelijk op de 
trek, verduisterden met 
hun zwermen de zon en 
waren er verantwoordelijk 
voor dat de bomen in bos
sen en parken hun takken 
verloren zodra ze er 
uitrustten. Kanonsscho
ten moesten verhinderen 
dat de vogels in bepaalde 
gebieden neerstreken. De 
laatste duif van deze soort 
werd opgezet in 1941 
(bron: A Visionary Collcrtor, 
artikel van Allen Kane in 
American Philatelist, juli 
2 0 0 7 ) . G.A.GEERTS 
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Geruisloos verdwenen 
De teloorgang van onze 
postkantoren in de perio

de 1926-2006 wordt door 
Frans Hermse beschreven 
in het zeer lezenswaardi
ge tijdschrift Notities van 
de Nederlandse Academie 
voor Filatelie. Bezuinigin
gen liggen ten grondslag 
aan de decimeerdrift van 
de posterijen. Behalve dat 
het personeelsbestand 
wordt ingekrompen, 
worden er ook kantoren 
gesloten of teruggezet 
naar een 'lagere rang'. In 
de jaren twintig van de vo
rige eeuw werd een aantal 
postkantoren tot hulp
kantoor gedegradeerd en 
vervolgens verder in rang 
verlaagd tot poststation. 
Zo'n station was over het 
algemeen gevestigd ten 
huize van een bestel
ler. De openstelling en 
dienstverlening was 
beperkt. In 1926 beston
den er ook nog eens 202 
depots, waar uitsluitend 
frankeerzegels werden 
verkocht. 
In onze tijd zijn er be
halve postkantoren ook 
postagentschappen. Die 
werden gedegradeerd 
tot servicepunten, terwijl 
we ook nog het begrip 
verkooppunten ken
nen. Elke vorm van deze 
postvestigingen heeft 
zijn eigen takenpakket 
en dienstverlening. Frans 
Hermse ontdekte een 
bijzonder fenomeen in 
2007: in heel Nederland 
was geen postagentschap 
meer te vinden. Ze waren 
geruisloos verdwenen, 
maar ze bestaan nog wel; 
ze heten nu plotsklaps 
weer... postkantoren! 
Bent u geïnteresseerd 
in de activiteiten van de 
Academie voor Filatelie, 
bezoek dan de website 

Geen postkantoor, maar een postwinkcl. 

(aduertentie) 

^/ww.vamokvemnm 
webwinkel 

http://si.edu


wiuiu.nedacfil.info; u leest 
daar ook hoe u zich kunt 
abonneren op Notities. 

Prachtige zegels: RMS 
Steeds meer verenigings
bladen verschijnen in 
kleur en m], die al die 
magazines elke maand 
trouw doorlezen, ervaren 
dit als prettig. Een blad 
ziet er opeens heel anders 
uit en het nodigt meer 
dan ooit tot lezen uit. 
Onder de loupe genomen 
(postzegelvereniging 
Haarlemmermeer) is het 
volgende periodiek dat 
er bijzonder gekleurd 
op staat. Van de auteur 
Philip Levert lazen we een 
artikel over de Republiek 
der ZuidMolukken. Als 
verzamelaar van Neder
landsIndië en Indonesië 
vindt hij het logisch om 
ook de Republik Maluku 

i 
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REPUBLIK. " ^ 
MALUKU SELATAN 

Voorbeeld van een RMSzê el. 

Selatan (RMS) in zijn col
lectie op te nemen. 
Levert schrijft over de 
bewogen geschiedenis 
van het volk der ZuidMo
lukken: over hun trouw 
en plichtsbesef en over de 
postzegels van de RMS, 
waarover hij meldt dat er 
nauwelijks echt gebruikte 
zijn. Ongebruikte exem
plaren daarentegen zijn er 
genoeg, want de Republik 
Maluku Selatan liet grote 
thematische series druk
ken, in grote oplagen, zo
wel getand als ongetand. 
De opbrengst l<wam ten 
goede aan de RMSkas. 
Er is slechts één schaarse 
serie, met de opdruk 

^ Republik Moluku Selatan 
° op een echte Indonesi
~ sehe postzegel. 'Puristen 
'Z kunnen zeggen,'aldus 
^ Levert, 'Dat de motiefse
^ ries van de RMS nooit in 
o het bedoelde gebied in 
^ Indonesië geweest zijn, 
2 laat staan gebruikt, en dat 
2 het dus geen postzegels 
"■ zijn. Best mogelijk, maar 

in mijn visie zijn ze een 
postale uiting  noem het 
een uitwas  van belang
rijke gebeurtenissen in 
Indonesië geweest. Ze 
horen daarom in mijn 
verzamehng thuis.' 

Rode grifFe M.Z. in kader 
In het blad Correio 
Latino Americano 
(postzegelkring Latijns 
Amerika) beweert een 
niet met name genoemde 
auteur dat hij de stempels 
en aantekeningen op 
oude voorfilatelistische 
vouwbrieven wel interes
sant vindt, maar dat hij 
nog meer gecharmeerd 
is van de inhoud. Zijn 
voorkeur gaat bijvoor
beeld uit naar brieven die 
verliefden naar elkaar 
schreven. Zelf is hij daar 
niet zo goed in, zegt hij. 
Hij heeft wel belangstel
ling voor de stempels. Zo 
toont hij een brief uit Peru 
met een voorloper met 
de rode^rrfe M.Z. in kader, 
type Colareta z/17951823. 
Als je deze niet al te op
windende omschrijving 
tot je laat doordringen, 
begrijp je dat hij het veel 
interessanter vindt om 
kennis te nemen van de 
inhoud van het schrijven. 
Het is een reisverslag 
van een ontdekkings
reiziger, die samen met 
een Indiaanse gids in 
de jungle van Peru op 
zoek gaat naar nieuw te 
ontginnen mijngebieden. 
Het weer is zeer slecht en 
ze krijgen te kampen met 
dysenterie. Tijdens de ex
peditie doodt de gids een 
jonge jaguar, die hen van 
voldoende vers vlees voor
ziet. Ze slagen er gelukkig 
in om in de omgeving 
van Cajamarca enkele te 
exploiteren mijngebieden 
te ontdekken. De pure 
posthistorici vinden 
uitsluitend dat stempel 
interessant. Toch merk ik 
dat de inhoud van derge
lijke brieven de laatste tijd 
ook in de belangstelling 
staat. Het is dan wel geen 
postgeschiedenis, maar 
het is toch een stukje 
geschiedenis dat per post 
wordt verspreid. 

Feesten in Apeldoorn 
Het valt op dat tegen
woordig veel verenigin
gen en studiegroepen 
hun jubileum vieren op 
de Postex in Apeldoorn. 
De organisatoren van 
deze jaarlijks terugke
rende tentoonstelling zijn 
bijzonder gastvrij voor 
feestvierende clubs. Deze 
maand is het weer zo ver: 
de filatelistenvereniging 
Duitsland bestaat twintig 
jaar en die verjaardag 
vieren ze in Apeldoorn. 
De leden Fop van den 
Hoofdakker en Johan 
Pasop zorgen ervoor 
dat de 150 kaders die de 
club zal verzorgen met 

hoogwaardige collecties 
zullen worden gevuld. 
Dit alles lazen we in hun 
blad Deutsche Post. In 
die 150 kaders worden 
zo'n zeventig onderwer
pen uit de Duitse filatelie 
behandeld. Behalve de 
kaders zetten ze ook twee 
piramides neer, waarin 
ze literatuur over hun 
verzamelgebied zullen 
tonen en verder enige aan 
de Duitse filatelie gere
lateerde voorwerpen. Dit 
is alleen al een reden om 
deze maand een bezoek te 
brengen aan de Ameri
cahal in Apeldoorn. Wij 
feliciteren deze studie
groep van harte met het 
jubileum! 

De Titanic 
Het schip was 269 meter 
lang, 28 meter breed, had 
een waterverplaatsing 

Te koud is ongezond 
Een stukje geschiedenis 
is te vinden in Plakker 
(postzegelvereniging 
Boskoop). De club weet 
telkens weer iets nieuws 
te brengen. Het gaat om 
een verhaal van jeugdlei
der Corné van Zandwijk, 
die als filatelist werd op
geleid door de Boskoopse 
jeugdafdeling. Het begint 
zo: 'Waarschijnlijk ken
nen jullie hem niet, dat is 
ook niet zo gek, want hij 
leeft al lang niet meer. Hij 
was de vader van Karel V, 
een hartstikke mach
tige keizer. Zelfwas hij 
koning van Spanje. Filips 
werd geboren in Brugge, 
een oude stad in België. 
Zijn vader was keizer van 
Duitsland, maar die zag 
hij bijna nooit. Zijn moe
der was de baas in veel 
provincies in Nederland. 

Majestueus en ten onrechte onkwetsbaar geacht: de Titanic. 

van 52.310 ton, kon een 
snelheid bereiken van 
23 knopen (42 kilome
ter per uur), had twee 
stoommachines en één 
stoomturbine, 159 kolen
ovens, ruimte voor 3.500 
opvarenden (waaronder 
900 bemanningsleden). 
Aan boord bevonden zich 
een zwembad, een sport
hal, een Turks stoombad, 
een bibliotheek en een 
squashveld. Dit lazen 
we in De Kaaspost uit 
Alkmaar, die het uiteraard 
over de Titanic heeft. De 
auteur, J.G. van der Horst, 
geeft nog veel meer inte
ressante bijzonderheden 
en vertelt uiteraard ook 
over het vergaan van het 
schip op 14 april 1912, 
waarbij uiteindelijk 706 
van de 2.223 opvarenden 
konden worden gered. In 
1985 werd het wrak van 
de Titanic gelokaliseerd 
op een diepte van 3.798 
meter. Het was in twee 
stukken gebroken. Reden 
om dit bekende verhaal 
nog eens te vertellen was 
de uitgifte van een velletje 
en een eerstedagenvelop 
op 15 april 2007 door 
Royal Mail, de postorga
nisatie van GrootBrit
tannië. 

Filips de Schone. 

Zij overleed toen Filips 
bijna 4 jaar was.' En zo 
ontwikkelt zich op een 
voor jongeren aanspre
kende wijze het levensver
haal van Filips de Schone. 
Op een warme dag in 
september 1506 dronk 
Filips te veel ijskoud 
water en overleed daar
aan. 'Zijn vrouw Johanna 
was heel erg verdrietig. Ze 
hield zo veel van hem en 
nu was hij er niet meer. 
Ze besloot zijn lichaam 
te laten balsemen (dat is 
met lekker ruikende krui
den en zalfjes insmeren). 
Ze nam zijn lichaam mee 
naar haar kasteel. Haar 
vader en veel belangrijke 
mensen in Spanje vonden 

dat raar. Johanna mocht 
geen koningin meer zijn.' 
Ze werd later Johanna de 
Waanzinnige genoemd 
en werd voor de rest van 
haar leven opgesloten in 
een kasteel. Van Zandwijk 
is er in geslaagd om deze 
geschiedenis met veel 
intriges en ingewikkelde 
gebeurtenissen eenvou
dig manier uit de doeken 
te doen. 

Vreemde betaalmoraal 
In het laatste nummer 
van Bulletin (postzegel
vereniging Postaumaat) 
vinden we weer allerlei 
informatie over postze
gelboekjes, hangboekjes, 
hangblokjes, rolzegels 
en automaatstroken. 
Accuraat beschrijven de 
auteurs alle kenmerken 
en wetenswaardigheden 
over deze filatelistische 
producten. De meesten 
van ons zullen er weinig 
van weten, maar na lezing 
van dit nummer begrijp je 
heel goed datje gefasci
neerd kunt raken door 
deze materie, die veel 
zoekwerk en studieplezier 
oplevert  en daar gaat het 
bij ons filatelisten toch 
om. In het voorwoord 
wordt aandacht gevraagd 
voor een euvel waar veel 
verenigingen en studie
groepen de laatste tijd 
mee in aanraking komen. 
Dat is de slechte betaal
moraal van een aantal 
leden. Penningmeesters 
moeten soms maanden
lang extra verzoeken 
doen voor de betaling van 
de contributie. Eindre
dacteur Simon J. Delfos 
besluit zijn bijdrage met 
de verzuchting: 'Leden 
vinden het prettig wan
neer hun nieuwtjes vlot 
worden uitgeleverd, ver
kochte kavels vlot worden 
betaald en het blad op 
tijd in de bus valt. Is het 
dan teveel gevraagd om 
van de ontvangende kant 
ook enige inzet te vragen? 
Nee toch. Het zou me
dewerkers plezier doen, 
wanneer zij niet zo achter 
de centjes hoeven aan te 
jagen.' DAAN KOELEWIJN 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

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

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

EUROPA 

ALDERNEY 
28'o7. Frankeerzegels, II, 
koralen en zeeanemonen. 
20, 40, 50 p., £4.. Resp. 
Caryophyllia smithii, Actino
thoe sphyrodeta, Calliactis 
parasitica, Actinia fragacea. 

A L D E R N E Y . 
BAILIWICK OF GUERNSEY i 

AZERBEIDZJAN 
i^-j-'oy. 'Azermarka' vijftien 
jaar. 
0.50 m. Loep boven zegel 
met 'Azermarka vijftien jaar'. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
85'o7. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis (8 tot 15 mei). 
0.20 KM. Handen in bloed
druppel. 

BULGARIJE 
67'o7. Planten uit oostelijke 
Balkan. 
o.10, 0.45, 0.55,1. L. Ver
schillende planten. 
i87'07. Honderdzeventig
ste geboortedag Vasil Levski 
(18371873). 
0.55 L. Tekening Levski 
(maakte begin aan einde 
Ottomaanse overheersing) 
en tekst. 
2i7'o7. Zeilen, wereld
kampioenschap junioren 
470klasse. 

I. L. Tekeningen zeilboot en 
iemand in trapeze. 

2i7'o7. RussischTurkse 
oorlog en de slag bij Slara 
Zagora honderddertig jaar 
geleden. 
0.55 L. Afbeelding slag en 
portret. 

CYPRUS 
2io'o7. Cyprus door de 
eeuwen. 
Velletje met achtmaal 
£ 0.25 (€ 0.43). Geraamte 
dwergnijlpaard (10.000 v. 
C), stenen vat (7.000 v.C), 
ruïne nederzetting Chirokitia 
(7.000 v.C), vrouwenfiguur
tje (3.000 v.C), aardewerken 
vat (2.000 v.C), Griekse 
inscriptie op bronzen speer 
(i.ooo v.C), vat in vorm 
vogel (800 v.C), kaart (Pierre 
MoullartSanson, 1718) met 
oude koninkrijken Cyprus. 

2io'o7. Frankeerzegels, 
neoklassieke gebouwen. 
£0.13, 0.15, 0.20, 0.30, 
0.40, 0.50,1. , 3. (€ 0.22, 
0.26, 0.34, 0.51, 0.68, 0.85, 
1.71, 5.13). Gebouw resp. 
districtsbestuur Limassol, 
Griekse Nationale Bank in 
Nicosia, archeologisch on
derzoek in Nicosia, nationale 
kunstgalerie, gemeentebi
bliotheek Paphos, kantoor 
A.G. Leventis Stichting in 
Nicosia, gemeentebiblio
theek Limassol, gymnasium 
Phaneromeni in Nicosia. 

CYPRUS TURKS 
i27'07. Kunst. 
50, 70 NTL. Werk van resp. 
Osman A. Keten, Senlh 
(Javusoglu. 

DUITSLAND 
209'o7. Raad voor de 
wetenschap vijftig jaar. 
€ 0.90. Grafisch spectrum 
wetenschappen en symbo
lische weergave plaatsen 
Duitse Bondsdag. 

: 5 0 J a b r e Wissenschattsr i 

90 
Ovulicliland .̂  

209'07. Serie post. 
Tweemaal € 0.55. Stripver
haal: postbode geeft brief 
aan vrouw, vrouw leest brief 
op bank. 
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209'o7. Serie 'Für uns 
Kinder'. 
€ 0.55. Egel tussen hartjes. 

r^M 
ESTLAND 
98'07. Estlandse molens, 
watermolen van Hellenurme. 
5.50 kr. (€ 0.35). Watermo
len aan Elvarivier, gebouwd 
in 1880. 

238'o7. Hirvepark demon
stratie twintig jaar geleden. 
5.50 kr. (€ 0.35). Demon
stratie, was begin van herstel 
onafhankelijkheid. 
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GEORGIË 
ii7'07. Arenden. 
10, 30, 50, 70 (T). Resp. 
Aquila rapax Temminck, 
Haliaeetus albicilla Linnaeus, 
Circaetus gallicus Cmelin, 
Aquila chryaetus Linnaeus. 
ii7'07. Bastaardarend. 
30, 40, 50, 60 (T). Verschil
lende afbeeldingen Aquila 
clanga met pandabeeldmerk 
WWF*. 

ii7'o7. Schepen. 
20, 30, 50, 70 (T). Verschil
lende afbeeldingen oud 
zeilboten. 

ii7'07. Leger Georgië. 
20, 30, 40, 50 (T). Resp. 
tanks, soldaten, schip, 
helikopters. 
ii7'07. Schaakoplympiade 
in Turijn, 2006. 
200 (T). Schaakstuk en olym
pische ringen. 

ii7'07. David Guramishvili 
(17051792). 
50 (T). Portret dichter met 
boek en ganzenveer. 

ii7'07. Tweehonderdste 
geboortedag Wolfgang A. 
Mozart (17561791). 

100 (T). Componist en mu
ziekschrift. 
ii7'07. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
(16061669). 
100 (T). Tekening en portret. 
ii7'o7. Wapens. 
Velletje met viermaal 50 (T). 
Verschillende geweren met 
detail geweer, op rand strij
der in maliënkolder. 

ii-y-'o-j. Georgië bakermat 
wijn. 
Blok 100 (T). Beeldje man 
die toast uitbrengt (7''' eeuw 
v.C); op rand vazen en kom
men uit collectie nationaal 
museum. 

GROOTBRITTANNIË 
i6io'o7. Zestigjarig huwe
lijk koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
I", I", 54, 54, 78, 78 p. (per 
waarde samenhangend); 
velletje met i", i", 69, 78 p. 
Foto's van echtpaar resp. 
verlaat St. Paul's Cathedral 
na dankdienst voor hun 
tachtigste en vijfentachtigste 
verjaardag in 2006, inspec
teert King's Troop Royal 
Horse Artillery (1997), bij 
Garter Ceremony in Windsor 
(1980), bij Ascot (1969), bij 
première 'The guns ofNa
varone' (1961), in Clydebank 
(1947); koninklijk gezfc op 
Balmoral (1972), koningin en 
prins op Buckingham Palace 
(2007), koninklijk gezin 
bij Windsor Castie (1965), 
koningin en prins met prins 
Charles en prinses Anne op 
Balmoral C1953). 

GUERNSEY 
28'07. Bedreigde diersoor
ten. 
Blok £ 2.50. Drie berg
gorilla's (Gorilla beringd 
beringei). 



28'o7. Diamanten huwehjk 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
32,37.45.48,50.71p
Echtpaar, resp. verliefd, met 
kind, ontspannen thuis, op 
reis met camera, met twee 
kleinkinderen, heden. 

HONGARIJE 
iy-6-'oy. Dienst grensbe
waking. 
107 Ft. Beeldmerk en her
dershond. 

it-j-'oy. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag Zoltan 
Kodaly(i882i967). 
200 Ft. Componist Kodaly 
bij antieke grammofoon en 
muzieknoten. 

io-y-'oj. Hongaarse Uni
versitaire Sport Federatie 
(MEFS) honderd jaar. 
360 Ft. Beeldmerk en atleten. 

lERtAND 
78'o7. Vikingerfgoed. 
€ 0.55. Schip Skuldelev 2 
(opgegraven in Denemarken, 
gebouwd in Dublin in 1042, 
reconstructie in Denemar
ken, vaart zomer 2007 naar 
Dublin). 

llRE 55r 
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208'o7. Wereldkampioen
schap rugby. 
€ 0.55, 0.78. Beeldmerk 
kampioenschap en resp. 
Paul 0'Connell in actie, Ierse 
spelers üjdens wedstrijd 

tegen Engeland (febru
ari 2007). Ook blokken van 
beide zegels met op de rand 
doorlopend de gehele foto en 
beeldmerken van de zestien 
deelnemende landen. 

69'07. Keltische katten. 
€ 0.55, 0.55; 0.78, 0.78 (per 
waarde samenhangend). 
Komische tekeningen 
van Martyn Turner, resp. 
Kilkennykat, Keltische 
tijgerkat; dikke kat, hip stel 
katten. Ook velletje met de 
vier zegels, op rand kat die 
affiches bekijkt. 

ITALIË 
22g'o7. Italiaanse be
schermde ezelrassen. 
€ 0.60. Kop ezel en be
schermde ezels: 'Romagno
lo', 'Martina franca', 'Ragu
sano', 'Amiata', 'Pantelleria', 
'Sardo', 'Asinara'. 

KROATIË 
85'07. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis (8 tot 15 mei). 
1.15 kn. Wereldbol met 
beeldmerk Rode Kruis, Rode 
Halve Maan en Rode Kristal. 

LETLAND 
258'o7. Rijkdom uit Letse 
bossen. 
0.22, 0.58 Lvl. Resp. rode 
bosbes (Vaccinium vitis 
idaea), cantharel (Cantharel
lus cibarius). 

LUXEMBURG 
39'o7. Romeins mozaïek 
van Vichten. 
Velletje met viermaal € 0.50 
(achthoekig), i.. Gehele 

vloer met negen muzen en 
Homerus, op zegels resp. 
Thaleia (komedie) en Euterpe 
(fluitspel), Klio (geschied
schrijving) en Urania (ster
renkunde), Polyhymnia (reto
riek en gewijde liederen) en 
Erato (hymne, lied en lyriek), 
Terpsichore (dans en lyrische 
poëzie) en Melpomene 
(tragedie); Kalliope (heroïsch 
epos, filosofie en retorica) en 
Homerus (Grieks dichter, ca. 
800750 v.C). 

^ ^ C ' 

yg-'o-j. Vredesmissies 
Luxemburgs leger. 
€ 0.70. Twee mannen, sol
daat en tank. 

. FRIDDENSMtSSIOUNEN 
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i-g-'oj. 'Casa Luxemburg' in 
Sibiu, Roemenië, gezamen
lijke uitgifte met Roemenië. 
€ 0.70. Luxemburghuis 
(Sibiu en Luxemburg beide 
Europese hoofdstad van 
cultuur). 

^ ^ ^ ^ i ^ P W W 
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j g 'o j . Europese hoofdstad 
van cultuur, gezamenlijke 
uitgifte met België. 
€ 0.50, 0.70. Resp. Rotunda 
(onderhoudsplaats stoom
locomotieven, nu gerestau
reerd), letters (B, D, F en L) 
die begrip 'transborderisme' 
illustreren. 
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LUXEMBOURG 
SUUtCM PaSTCS2S07 0,50; 

MACEDONIË 
i7'o7. Internationale 
zeilfederatie (ISAF*) honderd 
jaar. 
36 den. Zeilboten. 
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4io'o7. Eerste satelliet 
vijftig jaar. 
36 den. Spoetnik. 

MAN 
iio'o7. Sepac*, Europees 
kampioenschap ploegen. 
28, 31, 48, 71, 90 p., £ 1.27 
(op 48 p. 'Sepac'). Verschil
lende stijlen en methoden 
van ploegen. Losse zegels, 
behalve 48 p., al verkrijgbaar 
op i9'07. 

MOLDAVIË 
206'o7. Katten. 
65 b., I., 1.50, 6.20 L. Resp. 
gestreepte kat, Siamees, 
Birmaan, Pers. 
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MONACO 
iio'o7. Sepac*, mooie 
plekjes in Europa. 
€ 0.85. Luchtfoto Monte 
Carlo met schip. 

«ÉMMlÉitÉtl i lÉiÉÉÉÉMiÉÉÜiÉiM 

iio'o7. Kerst. 
€ 0.54. Verschijningen Maria 
aan Bernadette Soubirous 
(1858). 
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MONTENEGRO 
277'07. Honderdste 
geboortedag Petar Lubarda 
(19071974). 
€ 0.40. Schilderij van Lu
barda. 
i8'07. Zeevaart. 
€0.60. Driemaster. 

OEKRAÏNE 
238'o7. Traditionele hoofd
deksels bij huwelijken. 
Velletje met twaalfmaal 70 k. 
Hoofddeksels voor mannen 
en vrouwen bij huwelijken uit 
west en centraal Oekraïne. 
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OOSTENRIJK 
258'o7. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€ 0.04, o.10, 0.65,1.15,1.40. 
Resp. Taraxacum officinahs. 
Laburnum alpinum. Vibur
num opulus, Gentianopsis 
ciliata. Clematis x durandii. 

OSTERREICH 

79'07. Zeearend (gezamen
lijke uitgifte met Servië). 
€ 0.55. Haliaeetus albicilla. 

i79'o7. Vijfenzeventig jaar 
olieproductie in Oostenrijk. 
€0.75. Jaknikker en 
chemische structuur met 
beeldmerk RohölAuf
suchungs AG. 

209'o7. Tweehonderdste 
geboortedag Friedrich Gau
ermann (18071862). 
€ 0.55. Schilderij met herten 
in berglandschap. 



i2io'o7 Michael Blümel
huber (18651936), meester 
staalbewerker. 
€ 0.75. Sleutel van Linzer 
Dom (1924). 

i3io'o7. Christiane Hörbi
ger (1938). 
€ 0.55. Twee portretten 
actrice. 

ROEMENIË 
38'07. Roemeens aarde
werk, III, borden. 
0.60, 0.80, i.io, 1.60 NL. 
Borden gemaakt in resp. 
LapusMaramures, Lunca
vitaTulcea, HorezuValcea, 
RadautiSuceava. 
38'o7. Patriarch Teoctist I 
van Roemeense orthodoxe 
kerk overleden. 
0.80 NL. Portret. 

PliüiMalTnxtiit 

io8'o7. Roemeens aarde
werk, IV, potten en kannen. 
1.40,1.80, 2.90, 7.70 NL. 
Resp. kan uit Horezu, pot 
gemaakt in Baia Mare, kan 
gevonden in Oboga, vaas 
gemaakt in Baia Mare. 

ROMÄSJJA 
o 

\ ~̂ 

i78'o7. Postzegeltentoon
stelling EFIRO 2008, II. 
i.io, 1.20, 3.30; blok 
5.60 NL. Zegelopzegel 
eerste Roemeense zegels 
1858 met stierenkop, Yvert 
resp. 5, 6, 7; tekening stie
renkop oude zegels, op rand 
munten. 

31. Sk. Portret schrijver en 
politicus. 

RUSLAND 
2i8'07. Russische regio's. 
Zesmaal 7. r. Altaj: stand
beeld en bergen, Vologda: 
stad en kantwerk, Irkoetsk: 
trein en bergen met meer 
en kerkje, Novosibirsk: 
standbeeld en gebouwen, 
Orlov: gebouw en paarden in 
landschap met meer, Rostov: 
standbeeld en rivier. 
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SERVI£ 
44'o7. Frankeerzegels, 
rozen. 
40. Ndin. Witte rozen. 
64'07. Natuurbescherming, 
zwarte specht. 
20., 20., 40., 40. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen Dryocopus 
martius met pandabeeldmerk 
WWF*. 
204'o7. Europese natuurbe
scherming. 
40., 60. Ndin. Resp. 
stadspark in Vrnjacka Banja, 
Pionirskipark in Belgrado. 
3'5''07 Europa 2007, hon
derdjaar scouting. 
20., 46. Ndin.; twee
maal 20. Ndin. in boekje. 
Beeldmerk scouüng en resp. 
wandelende scouts met 
kompas en tenten, kano
vaarder en rugzak met hoed 
en halsdoek; portret Milos 
Popovic (stichter scouting in 
Servië) en kompas, portret 
Robert BadenPowell (1857
1941) en rugzak met hoed en 
halsdoek. 
io5'07. Servië voorzitter 
Raad van Europa. 
20. Ndin. Kaart Europa en 
beeldmerk Raad van Europa. 
2i5'o7. Oversteek Atlan
tische Oceaan door Amelia 
Earhart vijfenzeventig jaar 
geleden. 
50. Ndin. Vliegtuig Lock
heed Vega en portret Amelia 
Earhart (18971937). 

SLOVENIË 
85'o7. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis. 
Viermaal € o.10. Beeldmerk 
Rode Kruis en meisje met 
oude man, resp. voorlezen, 
op straat, op wip, luisteren 
samen naar muziek. 

SLOWAKIJE 
i9'o7. Jozef Miloslav Hur
ban (18171888). 

59'o7. Technische monu
menten, brug. 
29. Sk. Stenen boogbrug 
en detail brug in Kralova pri 
Senci. 

SLOVENSKO 
f 

22g'07. Schatten uit musea, 
het evangelisch boek van 
Nitra. 
15. Sk. Ornament met Chris
tus aan kruis. 

P.OVENSKO 

TSJECHIË 
59'o7. Werk van J.A. Come
nius (15921670). 
12. kc. Opera didactica om
nia driehonderdvijftig jaar. 
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1 
59'07. Eerste bioscoop van 
Viktor Ponrepo (18581926) 
honderd jaar. 
7.50 Kc. Bioscoopzaal met 
filmprojectie. 

•«•M«««V*V«>*M«V>«««««V 

59'07. Natuurbehoud, 
Witte Karpaten en orchidee
enweides. 
Velletje met 9., 10., 11., 
12. Kc. Vogels, vlinders, 
orchideeën en landschap. 

59'07. Bloemen, OostIndi
sche kers. 
15. Kc. Tropaeolum. 

CKSKAREPUBLIKA 

US'« 

MÉÉAtÉMi 

TURKIJE 
Aanvullingen melding 
7/8/518: 
56'o7. Milieu, resp. geiten, 
koeien, schapen, haan en 
kip; doorlopend beeld: 
boerderij. 

206'o7. Turkse schotels, 
resp. 'yüksükforbasi', 'no
hudu bulgurpilavi', 'asure'. 

^*i&ß^'* 
c:< 

lis. 
i68'o7. Bloemen. 
Driemaal 0.60 NTL. Witte, 
rode, gele roos. 

VATICAAN 
209'07. Nieuw museum 
voor postzegels en munten in 
Vaticaanstad. 
Tweemaal € 0.60 in vel
letje van tien. Verschillende 
postzegels, verschillende 
munten. 

20g'o7. Verdrag van Rome 
vijftig jaar. 
€ 0.15, 0.30, 0.60, 0.65,1., 
4.; blok € 2.80. Gewijd aan 
eerste zes lidstaten, zes Euro
pese sterren en resp. Ato
mium in Brussel, EifFeltoren 
in Parijs, Brandenburger Tor 
in Berlijn, gebouw in Rome, 
gebouw in Luxemburg, Am
sterdamse gracht; moeder 
met kind (toekomst Europa), 
op rand kaart Europa met 
werkende mensen. 

IJSLAND 
209'o7. Nieuwe bijbelverta
ling. 
60. kr. Zes letters 'Biblia' 
met 22 kt. goud verwijzen 
naar zes vertalingen die in 
IJsland zijn verschenen. 

209'07. Bezoek koning 
Frederik VIII (18431912) 
honderd jaar geleden. 
Blok 250. kr. Frederik VIII 
te paard. 

ïog'oy. Wilde bessen. 
120., 145. kr. Resp. Vac
cinium myrtillus, Comus 
suecica. 

(SLAND < 

iio'07. Sepac*, ravijn 
Jökulsa. 
80., 105. kr. (doorlopend 
beeld; 80. kr. met 'sepac'). 
Waterval Selfoss in Jökulsa. 

ZWEDEN 
279'o7. Chocolade. 
Viermaal brev inrikes in 
boekje; brev inrikes rolzegel. 
Resp. chocolagebakje met 
kers, aardbei in chocola 
gedoopt, vrucht cacaoboom, 
kopje chocola met slagroom; 
rolletje chocolaatjes met 
beeldmerk post. 

SVWIGE ^ V 

279'o7. Serie 'gevleugelde 
vlinder'. 
50. kr. Detail Papilio ma
chaon (koninginnepage). 
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29-9-'07. Zweedse mode. 
Achtmaal 5.50 kr. Creaties 
van resp. Lars Wallin, Ann-
Sofie Back, Katja of Sweden, 
Behnaz Aram, Gunilla Pon
ten, Carin Rodebjer, Rohdi 
Heintz, Nakkna. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i2-4-'07. Orchideeën. 
Velletje met viermaal $ 3.-; 
blok $ 6.-. Resp. Oncidium 
flexuosum, 'pinocchio', Catt-
leyopsis lindenii, Cattleyop-
sis cubensis; Osmoglossum 
pulchelum. 
i-5-'o7. Waaiers met afbeel
ding door Chinese schilder 
Qi Baishi (1864-1957). 
Velletje met zesmaal $ 1.50; 
velletje met tweemaal $ 5.-; 
blok $ 6.-. Waaier met 
resp. camelia's met vlinder, 
garnalen en blad, kalebas 
met lieveheersbeestje, vogel, 
landschap; garnalen; chry
santen, esdoornblad; blauwe 
regen. 

üQi Baishi Trlitn^ TUM 

4-6-'o7. Ferrari zestig jaar. 
Vel met achtmaal $ 1.40. 365 
GTS4 (1969), Superaraerica 
(2006), FI 90 (1990), 400 
automatic (1976), 250 GT 
coupe (1954), 156 F2 (i960), 
312 P (1972), 050(1956). 

61, AS-61; UH-i Iroquois. 
20-6-'07. Concorde. 
Tweemaal twee $ 1.50 in 
velletjes van zes. Resp. Con
corde op Filton (20-9-1971), 
Concorde 01 (G-AXDN); 
tweemaal Concorde tijdens 
London-naar-Sydney record
vlucht (1985). 

ARGENTINIË 
28-7-'07. Honderd jaar 
scouting. 
25+25, 50-1-50, 75-1-75 c , 
$ i.-H.-. Scouts, resp. bij 
kampvuur, bij tent, groetend 
en met bepakking, touwtrek-
kend. 

HtHtttüUAHtóNUNft 

28-7-'o7. Meteoriet in 
Campo del Cielo. 
Blok $ 6.-. Meteoriet 'EI 
Chaco'; op rand asteroïde die 
dampkring binnenkomt en 
overzicht kraters in Campo 
del Cielo. 
ii-8-'o7. Honderdste 
geboortedag Homero Manzi 
(1907-1951). 
$ I.-. Tekening van dichter, 
politicus, filmmaker en jour
nalist door Hermenegildo 
Sabat. 

BOLIVIA 
2i-9-'o6. Vlag Bolivia. 
1.50, 5.-, 6.- Bs. Resp. 
gerechtsgebouw in La Paz 
en vlag uit 1851, 'Casa de la 
libertad' in Sucre met vlag 
uit 1826, zaal in 'Casa de Ta 
Hbertad' en vlag uit 1825. 

4-6-'07. Eerste helikopter-
vlucht honderd jaar geleden. 
Velletje met zesmaal $ 1.50; 
blok$6.-. Resp. NH90, 
NH90,BOi05,BOi05, AS-

2-io-'o6. Franciscaner orde 
vierhonderd jaar in Tarija. 
2.-, 2.-, 6.-, 6.-Bs. Resp. 
monnik met ezel, voorgevel 
tempel St.-Franciscus, interi
eur kleine basiliek in Tarija, 
schilderij 'Onbevlekte Maria'. 

23-io-'o6. Eerste vlucht 
Santos Dumont honderd jaar 
geleden. 
1.50 Bs. Portretje en vliegtuig 
met toeschouwers. 
23-io-'o6. Stad Oruro vier
honderd jaar. 
4.- Bs. Landschap met 
lama's. 
24-ii-'o6. Puerto Bahia 
(Cobija) honderd jaar. 
I.-, 1.50, 2.50, 3.-, 4.-, 6.-, 
7.- Bs. Resp. 'Av. 9 de Febre-
ro', 'Plaza German Busch', 
kastanjeboom, 'Plaza Potosi', 
riviertje 'Bahia Pando', brug 
'Puente de la Amistad', 'Av. 
Del Puerto'. 
4-i2-'o6. Upaep*, energiebe
sparing. 
3.-, 4.- Bs. Beeldmerk Upaep 
en resp. spaarlamp als bloem 
en mensen bezig met appara
ten, lamp vol geldstukken. 

4-i2-'o6. Kerst. 
4.-, 5.-, 6.- Bs. Schilderingen, 
resp. Maagd van Rosario, 
Aanbidding der koningen. 
Aanbidding van de herders. 
4-i2-'o6. Provincie Manco 
Kapac vijftig jaar. 
5.-, 6.-, 7.- Bs. Resp. astrono
misch observatorium, kerk 
in Copacabana, Titicacameer 
met zeilbootje. 

4-i2-'o6. Woestijnen en 
woestijnvorming. 
1.50, 2.-, 3.-, 4.- Bs. Resp. 
mijnbouwactiviteit en vervui
ling van bodem en water in 
departement Potosi, diepe 
kloof in vallei Tolomosa 
(provincie Cercedo), terras
vorming in La Paz, ontbost 
gebied in Caranavi. 
4-i2-'o6. Bedreigde dier
soorten. 
I.-, 1.50, 5.-, 7.-S. Resp. 
Vicugna vicugna. Caiman ya-
care. Caiman yacare. Vicugna 
vicugna. 

ii-i2-'o6. Vogels uit district 
Pando. 
2.50, 6.- Bs. Resp. toekan, 
'pajaro azul'. 
n-i2-'o6. Vogels uit district 
Santa Cruz. 
3.50, 7.- Bs. Resp. 'pavichi 
cresta azul', Harpia harpyja. 
2i-i2-'o6. Huisdieren, 
honden. 
I.-, 3.-, 4.-, 6.- Bs. Resp. 
Schnauzer, husky, boxer, 
'criollo'. 

7-i-'o7. Zesendertigste 
forum Lionclubs uitLatijns-
Amerika en Caribisch gebied 
in Cochabamba. 
6.- Bs. Beeldmerk en 'Plaza 
14 de Septembre' met fontein 
en kerk in Cochabamba. 
27-3-'o7. Verdrag van Rome 
vijftig jaar. 
3.50, 7.- Bs. Tekst en resp. 
kaartje Europa, Europese 
vlag. 

CAYMANEILANDEN 
i2-9-'07. Zestigjarig huwelijk 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
50, 75, 80 c., $ I.-; blok 
$ 2.-. Verschillende foto's 
echtpaar. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
6-8-'o7. Chiang Wei-shui 
(1890-1931). 
NT$ 25.-. Portret arts, 
stichter Culturele Vereniging 
Taiwan en politicus. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
6-4-'07. Chinees modern 
drama honderd jaar. 
1.20 y. Maskers in schijn
werpers. 
i-5-'07. Stichting autonoom 
gebied Binnen-Mongolië 
zestig jaar geleden. 
Tweemaal 1.20 y. Feestelijke 
viering met paarden en boog
schutter, zingend groepje 
vrouwen. 
i2-5-'07. Keizerlijke mauso

leums uit Qing dynastie. 
Driemaal 1.20 y. Mausoleum, 
resp. Zhaoling, Xiaoling, 
Tailing. 
20-5-'o7. Tongji-universiteit 
honderd jaar. 
1.20 y. Beeldmerk gelegen
heid. 
i-6-'o7. Kong Rong (153-
208) slaat grote peren af 
(vierjarige neemt kleinste 
peer omdat hij jonger is dan 
oudere broers en ouder dan 
jongste broer). 
Tweemaal 1.20 y. (samen
hangend). Vader met zonen: 
uitreiken peren, moeder met 
zonen: afwijzen grote peren. 

8-6-'o7. Bouw stad 
Chongqing. 
Tweemaal 1.20 y. (samenhan
gend). Stad, verkeerswegen. 
i9-6-'07. Wudalianchi natio
naal park. 
Driemeel 1.20 y. Berg Hei
long, Sanchi-meer, stenen 
zee. 

i-7-'07. Tien jaar geleden 
kvvam Hongkong weer bij 
China. 
1.20,1.20,1.50 y. Resp. meta
len bloemkelk, 'CEPA' (Clo
ser Economie Partnership 
Arrangement) en gebouwen, 
brug en wolkenkrabbers. 
S'J-'oy. Honderdste ge
boortedag Yang Shangkun 
(1907-1998). 
Tweemaal 1.20 y. Yang 
Shangkun in Yan'an, presi
dent Yang Shangkun. 
io-7-'o7. Natuurreservaat 
Nanji-eilanden. 
Driemaal 1.20 y. Schelp en 
kust, resp. Sanpanwei, Long-
chuanjiao, Dashaao. 
28-7-'o7. Zesde congres 
filatelistische federatie China 
in Peking. 
Blok 6.- y. Bronzen plaat 
(westelijke Xia dynastie, 
1038-1227) om snel orders 
keizer door te geven. 

i-8-'07. Bevrijdingsleger 
Chinese Volksrepubliek 
tachtig jaar. 
Viermaal 1.20 y. Militairen 
(leger, marine en lucht
macht), soldaat met plun-
jezak, soldaat met geweer, 
vredessoldaten. 
8-8-'07. Olympische Spelen, 
II, sporten. 
Zesmaal 1.20 y. Duiken, 
schieten, hoogspringen, 
volleybal, BMX (Bicycle Mo
torcross), gewichtheffen. 

Afbeelding volgende pagma 
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i88'07. Geothermische 
vulkanen Tengchong. 
Driemaal 1.20 y. Hete zee, 
vulkaangroep, vallei. 

COLOMBIA 
72'o6. Colombiaanse de
partementen, Quindio. 
Twaalfmaal $ 3.300. Quin
diopas in 1836, beeldje uit 
Quimbayacultuur, kof
fieplantage in Quimbaya, 
koffiebonen, dal van Cocora 
in Salento, botanische tuin 
en vlinders van Calarca, 
cultuurcentrum in Armenia, 
regeringsgebouwen depar
tement en beeld in Armenia, 
kerkhof in Circasia, blik op 
Buenavista, SLJozefskerk in 
Genova, schilderij' Stichting 
Armenia'. 
74'o6. Vijfhonderdste 
geboortedag heilige Franz 
Xaver (15061552). 
$ 4.500. Portret Spaanse je
zuïet en missionaris in Azië. 

COMOREN 
iö'o/. Honderdste geboor
tedag Leopold Sedar Senghor 
(igo620oi). 
125,125, 300, 300, 350, 
500 F. Portret Senegalese 
dichter, politicus en filosoof 
in verschillende kleuren. 
i6'o7. Medicinale planten. 
75,125,150, 250, 300, 500 F. 
Resp. Cymbopogon citratus, 
Ocimum suave, Aloe molu
caca, Cymbopogon citratus, 
Ocimum suave, Ocimum 
suave. 

CONGO (KINSHASA) 
ioi'o5. Olympische zomer
spelen 2004 in Athene. 
Viermaal 1.800 CF. In zilver
en in goudkleur: tafeltennis
sen, dressuurrijden. 
2005. Campagne tegen 
AIDS*. 
320,470,490,530,550, 
600 CF.; blok 800, i.ooo CF. 
Resp. 'geen goede vrouw 
verkoopt haar zelfrespect 
voor geschenken of geld', 'bij 
geslachtsverkeer denkt een 
goede vrouw aan haar toe
komst', ' ik hou van je, ik be
scherm je met een condoom', 
'een goede man dwingt geen 
vrouw tot geslachtsverkeer', 
'een goede man laat zich niet 
door vrienden tot geslachts

verkeer dwingen', 'beschermd 
verkeren'; 'schijn bedriegt 
vaak', 'voorzichtigheid: de 
liefde van de toekomst'. 

COSTARICA 
3o4'o7. Salesianen honderd 
jaar in Costa Rica. 
iio CS. Don Giovanni Bosco 
(18151888). 
45'o7. PreColumbiaanse 
kunst en postzegeltentoon
stelling Expofilia 2007. 
Velletje met vijfmaal 155 Cs. 
Gouden hanger met kikker, 
jaden hanger met vogel, 
stenen gereedschap, hagedis 
in keramiek, stenen beeldje 
strijder. 

DOMINICA 
ii4'07. Bloemen. 
10, 25, 90 c , $ 5.; vel met 
viermaal $ 2.; blok $ 5.. 
Resp. Plumeria rubra, Bou
gainvillea glabra, Thespesia 
populnea, Nerium oleander; 
Alpinia purpurata, Adanso
nia digitata. Petrea kohauti
ana, Thunbergia grandiflora; 
Delonix regia. 
ii6'o7. Tiende sterfdag 
prinses Diana (19611997). 
Velletje met driemaal $ i., 
driemaal $ 2.; blok $ 5.. 
Verschillende foto's Diana. 
i56'07. Honderdvijftig jaar 
Texas Rangers en Remington 
revolver. 
Velletje met negenmaal $ i.; 
blok $ 5.. Negenmaal ver
schillende foto's Texas Ran
gers met paarden, geweren, 
trein en tenten; standbeeld 
Charles Goodnight (1836
1929) in Canyon (Texas). 

FALKLANDEILANDEN 
237'07. Honderd jaar 
scouting. 
10, 20, 25 p., £ 2.. Beeld
merk scouting en resp. zee
scouts op schip 'Discovery' 
(1937), tweemaal Robert 
BadenPowell (18571941) 
met verschillende officials op 
schip, 'Discovery'. 

fALKLAND ISLANDS 

GRENADA 
46'07. Tachtigste verjaar
dag paus Bendictus XVI. 
$ I.. Paus. 
i86'o7. Wereldkampi
oenschap cricket 2007 in 
WestIndiè. 
$1., 2., 3.; blok $6.. 
Beeldmerk kampioenschap 
en resp. kaart Grenada en 
vlag, Rawl Lewis, Queen's 
Park; beeldmerk. 
256'o7. Internationaal 
pooljaar, pinguïns. 
Velletje met zesmaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. zesmaal 
verschillende pinguïns (ook 
met bal); pinguïn op ski's. 

256'07. Tiende sterfdag 
prinses Diana (19611997). 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Verschillende 
foto's Diana. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i65'07. Orchideeën. 
$ 0.75,1.50, 2., 3.; twee 
velletjes met viermaal 
$ 2.; driemaal blok $ 6.. 
Resp. Goodyera tesse
lata, Oncidium floridanum, 
Hexalectris spicata, Pogonia 
ophioglossoides; Platanthera 
grandiflora, Platanthera 
peramoena, Cyrtopodium 
punctatum, Spiranthes 
odorata; Platanthera ble
phariglottis, Epipactis 
hellebroine, Cypripedium 
alaskanum, Zeuxine strateu
matica; Platanthera chapma
nii, Macradenia lutescens, 
Bletilla striata. 
46'07. Betty Boop, schep
ping van Max Fleischer 
(18891972). 
Velletje met driemaal $ i., 
driemaal $ 2.; velletje met 
viermaal $ 2.; blok $ 6.. 
Verschillende afbeeldingen 
Betty Boop in 'Snow White' 
(1933)

GUYANA 
i74'o7. Tachtigste verjaar
dag paus Benedictus XVI. 
Blok $ 1.500.. Paus draagt 
mis op op Sint Pietersplein 
(244'o5). 

INDIA 
98'o7. Eerste onafhanke
lijkheidsoorlog 1857. 
5., 15. R. Resp. slag bij 
Lucknow, slag bij Kanpur. 
Ook velletje met beide zegels 

IRAK 
io7'o7. Radifainbank 
vijfenzestig jaar. 
100,150, 250, 500 Din. In 
vier verschillende kleuren: 
'65' en beeldmerk. 
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IRAN 
i4i'07. Eerste sterfdag 
Ahmad Kazemi. 
Tweemaal 650 Ris. (samen
hangend). Portret chef van 
de landstrijdkrachten van 
de Revolutionaire Garde, 
portretjes alle inzittenden 
vliegtuigongeluk 912006. 
23"5''°7 Frankeerzegels, 
Perzische Golf 
300, 4.400 Ris. In verschil
lende kleuren: wereldbol met 
Perzische Golf 

3O5'07. K.K. Sarughy. 
650 RJs. Portret. 

if^'i 

i78'07. Personen. 
Driemaal 5. R. Heilige Val
lahar, geleerde Maraimalai 
Adigal, schrijver V.G. Surya
narayana Sastriar. 
i78'o7. Bruggen. 
Viermaal 5. R. Howrahbrug 
in Kolkata, Mahatma Gandhi 
setu in Patna, Pamban brug 
in Rameswaram, Vidyasagar 
setu in Hoogly. 

276'o7. CWC (Chemical 
Weapons Concention) tien 
jaar. 
650 Ris. Bom, gehavende 
mensen (chemisch bom
bardement in Sardasht op 
27 juü 1987), beeldmerk 
OPCW (Organization for 
the Prohibition of Chemical 
Weapons). 

'mi 
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ij'oy. Achtendertigste 
natuurkundeolympiade. 
650 Rls. 

ISRAËL 
278'o7. Festivals 2007, 
vrouwen in de bijbel. 
NIS. 1.50, 2.20, 2.40. Resp. 
Jaël, Esther, Miriam. 

278'o7. Chalom Messas, 
hoofdrabbijn van Marokko 
en Jeruzalem (19092003). 
NIS. 7.30. Portret. 

278'o7. Hashomer (in 1909 
opgerichte vereniging van 
joodse bewakers in Israël). 
NIS. 3.30. Davidster, gebouw 
en mensen te paard. 
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278'o7. Frankeerzegel, 
mijn eigen zegel. 
NIS. 1.50. Zee met strand. 
278'o7. Tel Aviv honderd 
jaar, Dizengoff Circle. 
BlokNIS. 15.. Plein met 
gebouwen en stratenplan, op 
rand gebouwen. 



278'07. Reserveleger Israël, 
Israel's elite. 
NIS. 7.30. Silhouetten 
soldaten. 

7530 
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IVOORKUST 
203'o6. Honderdste 
geboortedag Leopold Sedar 
Senghor (19062001). 
50, 250 F. Tweemaal portret 
Senegalese dichter, politicus 
en filosoof en wereldbol met 
Europa en Afrika. 

28ii'o6. Topbijeenkomst 
Forum ChinaAfrika (FCSA*) 
in Peking. 
250, 650 F. Forum met resp. 
kaart, gebouw. 

KIRGIZIË 
i68'o7. Zevende conferentie 
Shanghaisamenwerkingsor
ganisatie. 
Velletje met zesmaal 12. s. 
Vlaggen van de zes landen 
die op 1462001 organisatie 
opzetten: Volksrepubliek 
China, Rusland, Kazach
stan, Kirgizië, Tadzjikistan, 
Oezbekistan. 

'̂ üfĉ A > ~   .̂ »

'""rr." 

Wè* 
11» " 5 ; 

o» "^ 

'  '  • — ■ 

'^^k. 
I l « ' ' S : 

tt» " ^ 

. . ^ ^ . w 

'^Q^^ 
11« 5;" 

11» "^S; 

LAOS 
io6'o6. WatXieng Khuan. 
i.ooo, 2.500, 3.000, 5.000 K. 
Beelden in Boeddhatuin Wat 
Xieng Khuan. 

Mabysia.» 3Ösen' 

MALEISIË 
28'o7. Koninklijk erfgoed 
'Negeri Sembilan'. 
30, 50 s., I. RM. Resp. por
tretje en lange kris met acht 
lemmets, portretje en zaal 
'Balai Rong Seri', portret en 
staatswapen met 'Changgai 
Puteri'staf 

88'o7. Asean* veertig jaar, 
gezamenlijke uitgifte met 
tien lidstaten Asean. 
Vel met tienmaal 50 s. 
Beeldmerk gelegenheid en 
tienmaal een oud of modern 
gebouw uit lidstaten (voor 
Maleisië: hoofdgebouw 
spoorwegen (1917) in 
Kuala Lumpur van architect 
A.B. Hubbock). 

MARSHALLEILANDEN 
307'07. Onderscheiding 
'Purple Heart' tweehonderd
vijfentwintig jaar. 
41 c. Ordeteken (ingesteld 
door generaal George 
Washington als 'Badge of 
Military Merit'). 

78'o7. Luchtmacht Ver
enigde Staten zestig jaar. 
Vel met vijfentwintigmaal 
41 c. Vliegtuigen: C54 
Skymaster, B36 Peacemaker, 
F86 Sabre, B47 Stratojet, 
C124 Globemaster II, C121 
Constellation, B52 Strato
fortress, Fioo Super Sabre, 
F104 Starfighter, C130 
Hercules, F105 Thunder
chief, KC135 Stratotanker, 
B58 Hustler, F4 Phantom 
II, T38 Talon, C141 Star 
Lifter, Fiii Aardvark, SR71 
'Blackbird', C5 Galaxy, Aio 
Thunderbolt II, F15 Eagle, 
F16 Fighting Falcon, F117 
Nighthawk, B2 Spirit, C17 
Globemaster II. 

MEXICO 
i5"5"'o7 Dag van de leraar. 
$ 7.50. Opengeslagen boe
ken met appel. 
i36'07. Honderdste 
geboortedag Frida Kahlo 
(19071954), schilderes. 
$ 13.. Zelfportret. 

306'07. Honderd jaar 
scouting. 
$ 6., 10. (doorlopend 
beeld). Resp. symbolische 
duif en beeldmerk scouting, 
beeldmerk gelegenheid. 

i^y'oj. Archeologie, Chi
chén Itza. 
Velletje met $ 6.50, 6.50, lo.
13.50,13.50. Verschillende 
afbeeldingen uit ruïnestad 
van de Maya in noordelijke 
oerwoud Yucatan; op tus
senveld tekst. 
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i97'07. Stad Colima hon
derdvijftig jaar. 
$ 10.50. Kerk, kaartje en 
grote vis. 

i8'o7. Postkantoor honderd 
jaar. 
Velletje met zestien zegels 
(totaal $ 182.). Verschil
lende afbeeldingen en details 
postkantoor. 

MONTSERRAT 
88'07. Schildpadden. 
Velletje met viermaal $ 3.40; 
blok $ 7.. Resp. Eretmo
chelys imbricata, Chelo
nia mydas, Dermochelys 
coriacea, Caretta caretta; 
Lepidochelys kempi. 

3i8'o7. Tiende sterfdag 
prinses Diana (19611997). 
Velletje met viermaal $ 3.40; 
blok $ 7.. Portretten. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
267'o7. Otrobanda (de 
overzijde, wijk in Willem
stad), III. 
104,155, 285,380 c. 
Beeldmerk gelegenheid en 
resp. gerestaureerd Brion
plein, Jopigebouw (hotel 
Otrabanda), 'Kura Hulanda', 
'Luna Blou'. 

NIEUWCALEDONIË 
48'o7. Vereniging redders 
op zee SNSM (Société Natio
nale des Sauveteurs en Mer) 
veertig jaar. 
75 F. Beeldmerk en nieuwe 
reddingsboot. 

48'o7. Bedreigde inheemse 
vogels. 
35, 75 110 F. Resp. Gymno
myza aubryana, Coracina 
analis, Rhynochetosjubatus. 

48'o7. Postzegelvereniging 
'Le Cagou' zestig jaar. 
Velletje met 60,110 F. Resp. 
brief met postzegel met vogel 
onder loep, vogel; op rand 
zegels met vogels en hand 
met pincet. 
48'07. Dag van de post
zegel. 
Tienmaal 75 F. Tien verschil
lende brievenbussen. 

59'o7. Aquarium van 
NieuwCaledonië. 
Vijfmaal 110 F. (samenhan
gend). Slang, oude en nieuwe 
aquarium, driemaal verschil
lende vissen. 

NIEUWZEELAND 
3i8'o7. Postzegeltentoon
stelling Huttpex 2007. 
Velletje met $ 2., 2.50. 
Zegels van 66'o7, zuide
lijke sterrenhemel (melding 
7/8/523); op rand Lower Hutt 
en postzegel Huia (Yvert 74). 
5g'o7. Zestigjarig huwelijk 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
50 c , $ 2.. Resp. officieel 
portret 2007, huwelijksfoto. 
Ook velletje met beide zegels, 
op rand huwelijkscadeau 
NieuwZeeland: schrijftafel. 
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59'07. Gezondheid 2007. 
50H0, 50+10 c , $ 1.+10 c. 
(toeslag voor kindergezond
heidskampen). Resp. meisje 
met witte duif, jongen en 
meisje bij bloem, jongen met 
van papier gevouwen vogel. 

NORFOLKEILAND 
266'07. Geesten van 
Norfolk. 
10, 50 c , $ I., 1.80. Resp. 
man met viool en muziekno
ten, begraafplaats, vrouw in 
witte jurk op steiger, huis. 
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OEZBEKISTAN 
3i5'07. Honderdste 
geboortedag Abdulla Kahhar 
(19071968). 
350., 420. (S). Resp. 
schilderij met twee dansende 
en twee zittende mensen met 
een toeschouwer, portret 
schrijver. 

PANAMA 
2006. Gele doodshoofd
aapjes. 
Viermaal 0.20 B. Verschil
lende afbeeldingen Saimiri 
oerstedi met pandabeeld
merk WWF*. 
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2oo6. vijftig jaar hogeschool 
San Agustin. 
0.35 B. Gebouw. 
2006. Spoorwegen Panama 
honderdvijftig jaar. 
0.20, 0.30 B. Resp. beeld
merk, moderne trein. 
2006.Paus Johannes 
Paulus II en paus Benedic
tus XVI. 
Tweemaal 0.50 B. Portret en 
wapenschild van resp. paus 
Johannes Paulus II en paus 
Benedictus XVI. 
2006. Panama: toerisme. 
0.05, 0.15, 0.20, 0.25, 0.35, 
0.45, 0.60 B. Resp. mensen, 
masker, waterval, land
schap, aardewerken schalen, 
kasteel, gebouwen. 
2006. Boek Don Quichot van 
iWiguel de Cervantes Saave
dra vierhonderd jaar. 
0.45 B. Don Quichot en 
Sancho Panza. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
2i'o7. Tropisch fruit. 
Velletje met 5, 85,85 t., 3.35, 
335> 535 K. Resp. mango, 
watermeloen, ananas, pa
paja, guave, citroen. 
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^3'3"'°7 Bedreigde zee
schildpadden. 
10, 35, 85 t., 3., 3.35, 
5.35 K. Resp. Eretmo
chelys imbricata, Natator 
depressus, Caretta caretta, 
Dermochelys coriacea, Che
lonia mydas, Lepidochelys 
olivacea. Ook velletje met 
85 t. 3. 335. 535 K. 
235'07. Honderd jaar 
scouting. 
10, 85 t., 3.35, 5.35 K.; blok 
10. K. Beeldmerk scouting 
en viermaal verschillende 
foto scouts; lord BadenPo
well (18571941), op rand 
beeldmerken. Ook velletje 
met de vier zegels. 

257'o7. Ontwerpwedstrijd. 
5, 30, 85 t. 3., 3.35, 5.35 K. 
Resp. wetten en rechtspraak 
(weegschaal), onderwijs 
(weg), gezondheid (rood 
aidslintje), wetten en 

^ rechtspraak (wapenschild 
= en weegschaal), gezond
= heid (verpleegster en man), 

onderwijs (leraar met 
^ kinderen). 
■= 38'o7. Persoonlijke zegels, 
° orchideeën. 
^ 85 t., 3.35, 5.35 K. in velletje 
^ van twaalf met aanhang
— sels voor persoonlijke 
^ boodschap. Verschillende 
2 orchideeën. 

PITCAIRNEILANDEN 
228'07. Vlinders. 
$ 2., 4.. Verschillende 
afljeeldingen Utetheisa 
pulchelloides. Ook velletje 
in vorm vlinder met beide 
zegels. 

POLYNESIÊ 
78'o7. Komst balsavlot 
KonTiki met Thor Heyer
dahl zestig jaar geleden. 
300 F. Tekening gezicht en 
route PeruTahiü. 

SINGAPORE 
i99'07. Uniformen op 
school. 
Negenmaal 2nd local. 
Verschillende jongeren in 
uniform met bijbehorend 
beeldmerk, resp. doedel
zakspeler, meisjesbrigade, 
scoutmeisje, civiele verde
diging, scoutjongen, jeugd 
Rode Kruis, nationaal cadet
tencorps, ambulancebrigade 
St. John, nationale politie 
cadettencorps. 

ST. HELENA 
39'o7. Kerst 2007, lied 
'The twelve days of Christ
mas', II. 
10,15, 25, 30, 50 p., £ I.
(ronde zegels). Resp. zeven 
zwemmende zwanen, acht 
melkmeisjes, negen dansen
de dames, tien springende 
heren, elf doedelzakspelers, 
twaalf trommelaars. 

ST. LUCIA 
208'o7. Honderd jaar 
scouting. 
30 c , $ 5.; velletje met twee
maal $ 5.. Resp. inspectie 
scouts in 1954, scouts leggen 
krans op herdenkingsdag in 
2005; beeldmerk scouting in 
St. Lucia, lord BadenPowell 
(18571941). 

Saint Lucia 

ST. VINCENT 
i5'07. Koningin Eliza
beth II en prins Philip zestig 
jaar getrouwd. 
Tweemaal $ 1.40 (samenhan
gend); blok $ 5.. Tweemaal 
verschillende tekening echt
paar; foto koningin met tiara 
en prins in militair uniform. 
i5'07. Ferrari zestig jaar. 
Velletje met achtmaal $ 1.40. 
Ferrari, resp. Dino 166 F2 
(1968), 246 Fi (1958), 
308 GTS (1977), 365 P Specia 
(1966), Enzo Ferrari (2002), 
F40 (1987), 348 Spider 
(1993), 212 Inter (1951). 

i5'o7. Wereldkampioen
schap cricket 2007 in West
Indië. 
30, 30 c.,$ 1.05,1.35,1.35, 
1.65,1.65, 2.10; blok $ 6.. 
Beeldmerk en cricketspeler, 
resp. Cameron Cufïy, lan 
Allen, Neil Williams, Wilfred 
Slack, Michael Findlay, 
Winston Davis, Nixon 
McLean, Alphonso (Alfie) 
Roberts; Arnos Vale Stadion. 

SURINAME 
i55'o6. Datum melding 
4/288, vogels. 
ii2'o6. Frankeerzegels, 
overdruk. 
SR$ 3.25, 3.75 over i ct. 
Pomacanthus semicirculatus 
(Yvert647). 

TRINIDAD EN TOBAGO 
59'o6. Vereniging orchi
deeën vijftig jaar. 
Blok $ 15.. Orchidee. 
nio'o6. Komst Chinezen 
tweehonderd jaar geleden, 
kunst. 
$1., 2.50, 3.75,4.50, 5.25; 
blok $ 15.. Resp. 'Strand 
Guayaguayare' door Ou Hing 
Wan, 'Hosay' door Carlisle 
Chang, 'Saddle road' door 
Amy Leong Pang, 'Moeder en 
kind' beeld van Patrick Chu 
Foon, 'Stilleven' door Sybil 
Atteck; 'Innige vebonden
heid mens' door Chang. 
29ii'o6. Kinderspelletjes. 
$ I., 2.50, 3.75, 4.50; blok 
$ 15.. Resp. hardlopen 
met hoepel en stok, tollen, 
spelen, 'farmer in the den'; 
touwtje springen. 

TUNESIË 
257'o7. Republiek vijftig 
jaar. 
Tweemaal 250 m. Wapen
schild en resp. '50', '1957
2007'. 
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URUGUAY 
307'07. Faculteit land
bouwkunde honderd jaar. 
$ 15. Gebouw en beeldmerk 
gelegenheid. 
98'o7. Scouting honderd 
jaar. 
Tweemaal $ 15; blok $ 25. 
Resp. tekening van scouts 
buiten, tekening met blok
ken en scouts; foto scouts en 
platte knoop, op rand Robert 
BadenPowell (18571941). 
i78'07. Serie 'natio
nale schilders', José Gurvich 
(19271974). 
$ 15. Schilderij met muziek
trio. 

VENEZUELA 
i86'07. Copa America 2007 
in Venezuela. 
Velletjes met tien, tien en 
twaalf zegels van 300, 400, 
2.000, 3.000, 5.000 Bs. 
Mascotte met voetbal, mas
cotte met wapenschild en 
stadions. 
2i6'07. Achtendertig jaar 
Disip (Direccion de los 
Servicios de Inteligencia y 
Prevencion). 
Velletje met zesmaal 300, 
tweemaal 2.000,3.000, 
5.000 Bs. 
ig7'07. Centrum Simon 
Bolivar in Caracas. 
Velletje met viermaal 300, 
tweemaal 450, tweemaal 
2.000, 3.000, 5.000 Bs. Resp. 
twee wolkenkrabbers 'Torres 
del Silencio', gebouw 'Juan 
Pablo II', museum van de 
jeugd, paleis van justitie, 
museum hedendaagse kunst, 
gebouwen 'Pare Central', 
palmen 'Paseo Vargas', straat 
met hoge gebouwen 'Avenda 
Bolivar', theater 'Teresa 
Carreno', school voor kunst 
'Cristobal Rojas'. 

VERENIGDE STATEN 
i29'o7. Plicht jury. 
41 c. TVvaalf gezichten en 
'Jury duty, serve with pride'. 

JURY DUTY 

SERVE W I T H PRIDE 
USA 44 

i49'07. Zaak Mendez 
versus Westminster zestig 
jaar geleden (groep ouders 
maakte eind aan rassenschei
ding op school). 
41 c. Twee gezichten met 
boek en 'Towards equality in 
our schools'. 
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iio'o7. Poollicht. 
Tweemaal 41 c. Aurora 
borealis, Aurora australis 
(dezelfde afbeeldingen als 
op velletje 2i2'o7, melding 
3/214)

VIETNAM 
i8'o7. Dieren in nationaal 
park (ion Dao. 
800,1.000,7.000,9.000 d. 
Viermaal verschillende 
afbeelding Indische zeekoe 
(Dugongdugon). 
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88'o7. Asean* veertig jaar, 
gezamenlijke uitgifte met 
tien lidstaten Asean. 
Vel met tienmaal 800 d. 
Secretariaatsgebouw Bandar 
Seri Begawan (Brunei 
Darussalam), nationaal mu
seum Cambodja, Fatahillah 
museum (Jakarta, Indone
sië), typisch Laotiaans huis 
(Laos), hoofdkwartier spoor
wegen (Kualalumpur, Ma
leisië), postkantoor Yangon 
(Myanmar), Malacanang 
paleis (Filipijnen), nationaal 
museum (Singapore), huize 
Vimanmek (Bangkok, Thai
land), presidentieel paleis 
(Hanoi, Viemam). 

WESTSAMOA 
2007. Spelen van de Zuid
Pacific. 
Viermaal $ i.. Mascotte 
(vogel Mana de Manumea: 
Didumculus strigirostris), 
vrouw, tribune, zwem
bad. Ook blok met zegel 
mascotte, op rand vrouw en 
zwembad. 

hÈÊt 

*: Gebruikte afkortingen: 
AIDS Acquired Immune 

Deficiency Syn
drome 

Asean Association of 
Southeast Asian 
Nations 

FCSA Forum sur la Coope
ration SinoAfri
caine 

ISAF International Sailing 
Federation 

Sepac Small European 
Postal Administrati
ons Cooperation 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espaüa y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 



Leuke postzegels van Nederlands 
grootste komiek André van Duin! 
Een origineel en kleurrijk boek voor 
de liefhebber van André van Duin. 

Te koop vanaf 6 november bij Postkantoor en Collect Club. fl> o.o.o post 
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GOED NIEUWS UIT 
DE NATUUR 

Verschillende postadmi
nistraties hebben de laat
ste jaren door middel van 
hun uitgiften gewezen op 
de zorgwekkende staat 
van natuur en milieu. 
Gelukkig is er zo af en 
toe ook positief nieuws 
te melden. Royal Mail gaf 
een serie van tien zegels 
uit om successen van de 
Britse vogelbescherming 
onder de aandacht te 
brengen. 

Steeds vroeger 
De EU heeft zich ten doel 
gesteld om uiterlijk in 
2010 de achteruitgang 
van de biodiversiteit tot 
een halt te brengen. Dat 
dit nog een hele klus gaat 
worden blijkt wel uit de 
vaststelling dat Neder
landse vogels tegenwoor
dig een week eerder hun 
eieren leggen dan twintig 
jaar geleden. Rond 4 mei 
is het legseizoen al in 
volle gang. Het vervelende 
is dat wanneer de eieren 
uitkomen er nog niet 

,̂  voldoende voedsel is voor 
° de jonge vogels, die dus 
'~' dreigen te verhongeren. 

" Strategie 
> Voor de vogels die zijn 
a afgebeeld op de nieuwe 
Ï; Britse zegels valt te hopen 
^ dat de klimaatverandering 
< geen nadelige gevolgen 
^ heeft. Het gaat hier om 

. _T een aantal vogelsoorten 
n7R die tot voor kort nog 

met uitsterven werden 
bedreigd, maar die dank
zij een weldoordachte 
strategie van de Royal 
Society Jor the Protection of 

Birds (RSPB) uit de ergste 
gevarenzone zijn gehaald. 
Blijkbaar is de werkwijze 
van de RSPB effectief. Op 
de website van de orga
nisatie wordt uitgelegd 
hoe men te werk gaat. 
De bedreigde vogelsoort 
wordt uitvoerig bestu
deerd. Op grond van 
de gevonden gegevens 
stelt men een herstel
programma op dat op 
kleine schaal wordt getest 
en eventueel bijgesteld. 
Indien het succesvol is, 
wordt het programma in 
breder verband toegepast. 
Belangrijk daarbij is de 
medewerking van lokale 
natuurbeschermingsme
dewerkers, maar ook van 
boeren en de industrie. 
Ten slotte worden gedu
rende langere termijn de 
resultaten bijgehouden en 
indien nodig weer aange
past. Op deze wijze kon 
het uitsterven van onder 
andere de baardmees, de 
Cirlgors, de kwartelko
ning, de kiekendief, de 
kluut, de roerdomp en 
de slechtvalk voorkomen 
worden. Hun aantallen 
groeien zelfs weer en dat 
mag met postzegels ge
vierd worden! Wie meer 
achtergrondinformatie 
wil hebben, kan op de 
www.rspb.org de brochure 
Lifeline to recovery down
loaden. 

Zeehond gezond 
Ander goed nieuws 
komt uit de Waddenzee. 
De GPDbladen meld
den dat volgens recente 
tellingen er inmiddels 
6.000 zeehonden in het 
Nederlandse deel van 
de Waddenzee zijn. Ze 

verkeren bovendien in 
een goede conditie. Na de 
epidemieën van 1988 en 
2002, waarbij de helft van 
de zeehondenpopulatie 
stierf door een virus
ziekte, is dat een enorme 
opsteker. De populatie 
groeit nu jaarlijks met 16 
procent. De voornaamste 
oorzaak is de afname 
van giftige stoffen als 
polychloorbifenyl (pcb) 
in het oppervlakte water 
en in het weefsel van 
de zeehonden. PCB's 
kunnen leverproblemen, 
kanker en geboorteaf
wijkingen veroorzaken 
en het afweersysteem 
beschadigen. In 1985 gaf 
Nederland een postzegel 
uit om de milieuproble
men van die dagen aan te 
kaarten. Afgebeeld werd 
een zeehond. Op de ach
tergrond is de scheikun
dige structuur van pcb te 
zien. (JG) 

NEDERLAND(ERS) 
IN DEN VREEMDE 

Voor de verzamelaars die 
Nederlandse motieven op 
buitenlandse zegels zoe
ken kunnen we een paar 
nieuwe uitgiften melden. 
We beginnen met een ze
gel van Thailand waarop 
het stadhuis van Batavia 
te zien is. De zegel maakt 
deel uit van een velletje 
gewijd aan de Asean, het 
samenwerkingsverband 

van Aziatische landen. 
Van de tien bij de Asean 
aangesloten landen zijn 
markente gebouwen uit 
hun hoofdsteden te zien. 
Voor Indonesië heeft men 
een gebouw gekozen 
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uit de koloniale tijd. Het 
voormalige stadhuis, 
dat uit 1627 stamt, is 
tegenwoordig een histo

I risch museum in de wijk 
Jakarta Kota. Er staan 
daar meer gebouwen die 
de Nederlanders vroeger 
hebben gebouwd. In de 
jaren zeventig werd deze 
wijk tot belangrijk histo
risch erfgoed verklaard 
door de toenmalige 
gouverneur. Er werd een 
ambitieus plan opge
steld ter restauratie en 
onderhoud van de oude 
gebouwen. Het leek er 
aanvankelijk op dat de 
zaken voortvarend wer
den aangepakt, maar het 
hele project is in het slop 
geraakt. Het museum 
ziet er nog aantrekkelijk 
uit, maar de omliggende 
wijk is een troosteloze 
boel, met hier en daar een 
uitzondering. Toch is er 

hoop voor de wijk ".rzijn 
buitenlandse bedi en 
die zich in de ouc olo
niale panden will 'es
tigen en de koste or 
een fikse opknap rt 
voor hun rekenin illen 
nemen. Het wach is 
op toestemming \ de 
Indonesische over 'id. 
De verwachting is 1 it als 
de oude Nederlandse wijk 
in alle glorie is her; 'eld 
en goed onderhou n 
wordt, het een toer .ti
sche trekpleister va;i de 
eerste orde zal zijn. 

Zo kan het ook 
Vaticaanstad laat op een 
postzegel zien dat het OOK 
anders kan, in dit geval 
met het Nederlandse 
erfgoed. Ter gelegen

heid van het vijftigjarig 
bestaan van het Verdrag 
van Rome is een serie 
zegels uitgegeven ter 
ere van de zes landen 
die aan de wieg stonden 
van de huidige EU. De 
'Nederlandse' postzegel 
is een eerbetoon aan de 
Amsterdamse grachten 
en kan zo in een verzame
ling over Wim Sonneveld. 
Het is een plaatje zoals 
we dat allemaal van de 
ansichtkaarten kennen. 
Wij waren niet in staat 
om de exacte locatie vast 
te stellen, maar als u die 
wel herkent, horen we dat 

mailto:PHILATELIE@TIP.NL
http://www.rspb.org
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atuurlijk graag. 

)nherkenbaar 
itetjubileumvanhet 
' Tdrag van Rome heeft 
•jT, 'leid tot tal van herden
' ngsuitgiften. Verschil

nde postadministraties 
'ebruikten dezelfde 
Ito van de onderteke
lars van het Verdrag 
)or een postzegel. De 

Nederlandse minster 
m Buitenlandse Zaken 

. ms en de diplomaat 
i ithorst Homan zitten 
!r laas onherkenbaar 

iteraan en slechts met 
• goede loep zijn hun 
latstrekken enigszins 
nderscheiden. De 
il die Ierland uitgaf 
kt echter een hoop 
1. Onderaan zijn 

c 1 lelijk de handtekenin
van Luns en Linthorst 
lan te zien. Op een 
de twee zegels die 
■mburg uitgaf worden 
■ndien hun beide 
en vermeld. Toch 
ner dat TNTPost niet 
listorisch besef had 
jen eigen emissie uit 
ven. (JG) 

»ICTATOR EN 
)IRIGENT 

Thomas Beecham 
3791961) was een 

.irigent van wereldfor
maat. Toch zullen maar 
weinigen aan hem ge
dacht hebben bij het zien 
van dit frankeerstempel. 
Niets is zo vergankelijk 
als roem. Tussen igio en 
1958 maakte Beecham 
grammofoonplaten met 

COLUMBIA 

i9r;oo' 

beroemde orkesten als 
de Berliner Philharmoniker, 
de Metropolitan Opero 
Orchestra en de London 
Philharmonic Orchestra. 
De Columbia Gramophone 
Company maakte in 1915 
de eerste plaatopname 
met de dirigent en hoewel 
Beecham voor verschil
lende platenlabels zou 
werken, bleef Colum
bia zijn hele loopbaan 
platen van hem uitgeven. 
Verschillende van deze 
opnamen zijn inmiddels 
afgestoft, gedigitaliseerd 
en op CD gezet, zodat wie 
dat wil ook nu nog kennis 
kan nemen van Beechams 
muzikale interpretaties. 

Propaganda 
Zegels en stempels 
die gewijd zijn aan Sir 
Thomas Beecham zullen 
vanzelfsprekend hun 
plaats krijgen in een 
muziekverzameling. De 
creatieve verzamelaar van 
het Derde Rijk zal ze ech
ter ook graag gebruiken. 
In de internetencyclope
die Wikepedia vonden we 
het volgende dat ons wel 

Ui,Mi^. 

interessant leek voor deze 
rubriek. In 1936 maakte 
Beecham met de London 
Philharmonic Orchestra een 
rondreis door Nazi Duits
land. Hij had er geen 
moeite mee om met het 
orkest op te treden in een 
land dat zijn aanwezig
heid aangreep om propa
ganda te maken voor het 
regime. Beecham was 
trots op zijn orkest en stal 
er graag de show mee. Hij 
ging zelfs zo ver om het 
verzoek van de Nazi's in 
te willigen, die vroegen 
de Schotse Symfonie van 
Felix Mendelssohn van 
het programma te schrap
pen. De componist was 
weliswaar protestants 
gedoopt, maar werd door 
velen als een jood gezien. 

Incident 
Tijdens het concert in 
Berlijn vond een inci
dent plaats. Adolf Hitler 
was persoonlijk komen 
luisteren en applaudis
seerde enthousiast. Dat 
bleef niet onopgemerkt 
bij Beecham, die vervol
gens nietsvermoedend 
de historische woorden 
sprak: The old bu^ êr seems 
to like It' (vrij vertaald: 'De 
oude zak lijkt het mooi te 
vinden'). De opgestelde 
radiomicrofoon ving de 
woorden op en ze waren 
rechtstreeks in heel Eu
ropa te horen. Later had 
Sir Thomas een ontmoet
ing met de Fuhrer. 
Het werd voor Beecham 
een verhelderende bij
eenkomst; na afloop zei 
hij te begrijpen wat er aan 
Duitsland mankeerde. 
Hij sloeg nieuwe uitno
digingen om in Duitsland 
op te treden af, maar 
maakte in 1937 en 1938 
nog wel een paar plaatop
namen in Berlijn. (JG) 

SMAKELIJKE ZEGELS, 
MAAR WAAROM? 

Het is een ongeschreven 
regel dat de zegels die 
een postadministratie 
uitbrengt qua thema of 
onderwerp enige relatie 
hebben met een of meer 
aspecten van het uitge
vende land. Helaas trek
ken veel landen  en dan 
vooral naties die wel eens 
neerbuigend als 'bana
nenrepublieken' worden 
omschreven  zich daar 
niet zo heel veel van aan. 
Maar ook dichter bij huis, 
bij ons in Europa, gebeurt 
het wel eens dat het 
waarom van een bepaalde 
emissie geheel onduide
lijk is. 
Dit lijkt het geval te 
zijn met de zegels die 
de Zweedse post op 27 
september jl. uitgaf Het 
kwintet heeft een leuk (of 
in ieder geval smakelijk) 
thema  chocolade  maar 
waarom de Zweedse ver
zamelaar ermee lastig ge
vallen moet worden blijkt 
uit niets. Het vijftal laat 
respectievelijk de vrucht 
van een cacaoboom, een 
kopje chocola met slag

room, een praline, een 
chocoladetoetje en een rol 
chocoladesnoepjes zien. 
Sweden Post grijpt de ge
legenheid aan om allerlei 
interessante chocolade
weetjes aan de man te 
brengen ('Koning Mon
tezuma dronk wel vijftig 
kopjes chocolade per 
dag'), maar nogmaals: 
het waarom deze filate
listische lekkernij blijft in 
nevelen gehuld. (Red.) 

THEMATISCH PANORAMA 
IN OVERGANGSTIJD 

Het overlijden van Drewes 
Veenstra stelt de redactie 
van Filatelie uiteraard 
voor problemen waar het 
de continuïteit van deze 
rubriek betreft. Voorlopig 
wordt 'Thematisch pano
rama' gevuld met bijdra
gen uit diverse bronnen. 
Zo werd de hoofdmoot 
van deze aflevering 
geschreven door Jeffrey 
Groeneveld uit Purmer
end. Wilt u voor tips, 
vragen of opmerkingen 
voorlopig uitsluitend 
het emailadres van de 
redactie (philatclie@tip.nl) 
gebruiken? Dank u wel! 
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THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland! 

* 5 maal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en nieuws uit de thematische 
wereld 

* rondzenddienst, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van 

verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels 

e.d. 
* motiefcontact: uitwisseling van informatie en 

materiaal met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsbibliotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.nl voor actuele informatie 
* korting op een abonnement maandblad Filatelie 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 25,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5, 6871 TJ Renkum 
E-mail: h.j.tollenaar@hccnet.nl 

Telefoon: 0317-317930 of aanmelden via www.nvtf.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

!sÄ^ 
^ ^ ^ 

H H t 
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Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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. 

NIEUW-ZEELAND 
AUSTRALAZIË, PACIFIC, WERELD 

Series, couverts en veaamelingen; iedere maand 
meer dan 3.000 kavels! Gratis maandelijkse catalogus 

beschikbaar. MOWBRAY COLLEQABLES, P.O. Box 80, 
Wellington 6140, Nieuw-Zeeland. 

Email: mowbray.stamps@xtra.co.nz 

voor het laatste nieuws 
uit de wereld van de filatelie: 

www.fuaUlie.ws 

PLANK 
Als het om het verzamel-
gebied Duitsland gaat ver
went de Michel-redactie 
ons met maar liefst drie 
smaken; junior, normaal 
en speciaal. De lof van 
de gespecialiseerde, in 
twee delen verschijnende 
Michel Spezml is hier al 
vaak bezongen. De Michel 
Junior komt minder vaak 
ter sprake, maar ook dat 
is een heel aardige catalo
gus van hoofdnummers. 
Wie de een te uitgebreid 
en de ander te beknopt 
vindt, die komt terecht 
bij de 'gewone' Michel 
Deutschland-Katalog, 
een robuust boekwerk dat 

vrijwel alles bevat waar
voor een Duitslandverza
melaar belangstelling zou 
kunnen hebben. Mooi in 
kleur (over de nogal sterk 
verkleinde afbeeldingen 
zullen we ditmaal niet 
zeuren), met informatie 
die zó uitgebreid is datje 
je soms afvraagt hoe de 
Spezml nóg uitgebreider 
kan zijn. Gelukkig bevat 
de nieuwe editie weer een 
handige ABC-Suchliste, 
want het valt anders niet 
mee om snel de weg te 
vinden in meer dan dui
zend pagina's. Ook leuk: 
bij de catalogus is een 
gratis cd-rom gevoegd, 
die het programma 
Michel-Sojt Easy bevat. 
Er is ditmaal veel werk ge
maakt van het opfrissen 
van een deel van de be
handelde gebieden, in het 
bijzonder Generalgouver
nement en Sudetenland. 
Voor wie belangstelling 
heeft voor de prijsfluc
tuaties in de Duitsland
catalogus: veel zegels van 
de buitenlandse kantoren 
en de koloniën zitten in 

de lift en hetzelfde geldt 
voor menige uitgifte van 
Sudetenland. 
Ook de laatste series 
dienstzegels van het 
Reich doen het als het 
om de prijsontwikkeling 
gaat goed, net als enkele 
emissies van de bezette 
gebieden in de periode 
1939-1945. Hier en daar 
zijn forse prijsverho
gingen doorgevoerd bij 
de postzegelboekjes en 
samenhangende zegels 
van de voormalige DDR. 
Michc! Deutschlond-Kotaloä 
2007/2008; 1.080 pp., geiU. 
(kleur), Jormaat 15x20 cm. 
Uitgegeven door Schiuaneber-
ger Verlag, Unterschleijlheim 
(Duitsland) Verkrijgbaar bij de 
jilatclistische uakhandcl. Prijs 
54,80 euro 

Je zou het niet zeggen, 
maar er zijn inmiddels al 
heel wat zegels versche
nen die zijn voorzien van 
een hologram. Ulrich 
Schmitt heeft ze in een 
indrukwekkende, bijna 
tweehonderd pagina's 
tellende catalogus 
getiteld Hologramme 
auf Postwertzeichen 
samengebracht. De eerste 
hologramzegel kwam in 
1988 uit, zo blijkt uit een 
inleiding, die niet alleen 
over de geschiedenis van 
de hologramzegels gaat. 

maar ook over die van de 
holografie zelf Er wordt 
een beknopte handlei
ding geboden die kan 
helpen om een collectie 
hologramzegels op te 
zetten. De zegels in de 
catalogus zijn alfabetisch 
naar land gerangschikt; 
de auteur verstrekt veel 
druktechnische en andere 
informatie. Het effect van 
de gebruikte hologram
men wordt zo goed 
mogelijk omschreven. 
Voor de chauvinisten 
onder u: Nederland komt 
in de catalogus met twee 
verschillende hologram
zegels voor, de Neder
landse Antillen hebben er 
drie plus een blokje. 
Hologramme aufPostujertzeichen 
door Ulrich Schmitt; ig8 pp., 

geïll. (z/u) of kleur}, Jormaat 
A4. UitgegeDen door de auteur, 
Postfach 91, 84413 Taujkirchen/ 
Vils (Duitsland) Prijs 38 euro 
(z/u;) of 56 euro (kleur) plus 4.50 
euro porto 
Ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de 
Utrechtsche Philatelis-
ten-Vereeniging in 2006 
verscheen een prachtig 
UPh V-Jubileumboek, 
helemaal in kleur en 
boordevol (geïllustreerde) 
geschiedenis van de 
vereniging. Ongetwijfeld 
een kostbare aangelegen
heid, maar een voorbeeld 
voor die verenigingen die 
èn een jubileum te vieren 
heben èn daar wat geld 
voor over hebben. 
UPhVJubileumboek door Henk 
van Hof(eindred.); g5 pp., gcill. 
(kleur)formaat A4. Uitgegeven 
door (en informatie uerkrijgbaar 
bij) de UPhV, Lode Zielens-
houe g, 3437 BH Nieuuiegein. 

http://www.nvtf.nl
mailto:h.j.tollenaar@hccnet.nl
http://www.nvtf.nl
mailto:mowbray.stamps@xtra.co.nz
http://www.fuaUlie.ws


Wij hebben een stand op de 

NEDERLAND vanaf IS52 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfrisse zegels 

EUROPESE LANDEN, 
ENGELSE KOL., U.S.A. 
met name de oudere zegels 
uitgebreid voorradig. 

jPOSTEX 2007 
1 3 , 2 D e n 2 1 o k t o b e r 

AMERICAHAL APELDOORN 
En op de volgende MPObeurzen: 
23 sept. Rdam Golden Tulipairport Hotel 
14 okt. Nieuwegein 'het Veerhuis' 
28 okt. Amsterdam Ondernemerscollege 
04 nov. Haarlem 'Hotel v/d Valk' 
18 nov. Eindhoven 'Hotel v/d Valk' 
25 nov. Rdam Golden Tulipairport Hotel 
02 dec. Den Haag v/d Valk 'Bijhorst' 
16 dec. Amsterdam Ondernemerscollege 

Apeldoorn 
Laan van Erica 50 

PLAATFOTTTEN: 
uitgebreide voorraad 
V. Wilgenburg en leidraad 
+ leuke druktoevalligheden 

MOTIEFZEGELS 
Grote voorraad treinen, 
vogels, Ver. Europa 
(voor en meelopers) enz. 

NEDERLAND VOOR 1900 uitgebreid gespecialiseerd voorradig zoals: plaatnummers, P emissie, 
diverse stempeltypen vanaf P emissie, tandingen en typen op post en postzegels, enz. 

Bij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzameling, waardoor voor u 
een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn voor u slechts 5% van het verkoopbedrag. 

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL 
• inkoop  verkoop  taxatie 
• bemiddeling bij aan en verkoop via veilingen 

KANTOOR 
Jhr. Van Sypesteynlaan 19 
1231 XL Loosdrecht 

Fax(035)5824926 

Email: mvdhbv@xs4all.nl 
wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend 

en na telefonische afspraak 
bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon Girorekeningnr. 3169 710 
, „ „ ^ , ^  , „ . _ „ _ , Bankrekeningnr. 310680581 
( 0 3 5 ) 5 8 2 1 9 2 7 Rabobank Loosdrecht 

WIU U IETS KOPEN Of VERKOPEN? PUIATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FIUTELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken: per 

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht. 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie is verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

ATTENTIE! 
Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

I 

■ 
Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:... 

PCHPlaats: 

Telefoon; 

Giro/banknummer:. 

Ten name van; 

II 
I I Hl 

mm 

i 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

» 24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 
zijn/haar eigen bank of gironummer. 

(handtekening). 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 

6S1 
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Ski 
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 YOURNAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL NURFUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Ned Verzamelaars kijken voor iets 
nieuws op www postztgelfouten nl 
A Spijkman Telefoon 0558-393841 

Polen loegoslavie, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije Pzh Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
Telefoon 046-4512751 E-mail 
rcibert-U)ilrtor@)liomc nl 

DDR 25% Bund, Berlin, Reich, 
NL endiv Eurolandenva 35% 
FDC's etc I Romkens Telefoon 
045-5462894 

www philatoon ni 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 vanderPluijm Telefoon 0180-
520069 E-mail pliiijmpies(a)hotmail 

6 Veilingen, 6 clubbladen voor 
verzamelaars van Italië en geb voor 
12 euro p j J deRjjke Telefoon 
0165-535859 wwwßlitaha nl 

Gratis prij'slijsten postfnsse zegels 
van vele thema's Wien, Postbus 
22517, iioo DA A'dam Z O Telefoon 
020-6974978 en www lüien nl 

www.librenphilatelie.com Uitge
breide voorraad NL+Kolonien enz 
FC Stavast Telefoon045-525ir76 

Vele partijen, collecties, restanten 
Centro Filatelico Woerden www. 
centrofïlatelico.nl Ook goede 
voorraad NOR, België, Frankrijk, 
Duitsland, Israel en Indonesië 
Telefoon 0348-423885 

Postzegels uit diverse landen losse 
zegels, series en verzamelingen 
Stampsmarinus ofjrcerlcmannusg) 
planrtnl FMarinus Telefoon 0516-
513337 

Nederland -t- Overzee vnl klassiek 
topmateriaal, redelijke prijzen Pzh 
Advantage, Jacq Perkstr 39,3351CP 
Papendrecht Telefoon 078-6153386 
Website www advantage-stamp com 

Online veilingen meer dan 150 000 
leden en 7 miljoen loten om te kopen 
en te verkopen, geen plaatsing-
kosten Delcampe Telefoon 020-
--"-", www dekampe net 

^ Gest van vele landen, ook postfr 
Vraag mijn prijslijst aan Nergens 

— goedkoperij Roos, Jozefplein 22, 
UI 5552HVValkenswaard Telefoon 
< 040-2017307 

682 
Geen gehoor formulier P2261 met 
sticker rechtsboven 1998-2002 Teun 
Molenaar Rohofstraat 66, 7605 AW 
Almelo Telefoon 0546-815959 

Hangboelcj'e vijf maal aangetekend 
hangzakje 3 garantiepostzegels 

Teun Molenaar, Rohofstraat 66,7605 
AW Almelo Telefoon 0546-815959 

Ned. Kindbedankkaart, fdc, pb,pf 
gest, frankeerzegels (ook gevraagd) 
T LamanTrip Telefoon 0499-

I 474163 

Nederland 21 postfnsse jaargangen 
frankeerzegels Nederland 197g-
2000, incl extra's, zoals automaat
boekjes, veel velletjes en insteek-
album Vraagprijs 275 euro P van 
Alphen Telefoon 046-4517817 

Brieven land+motief vanaf 2 euro, 
mengen rabbat A Breebaart 
Telefoon 0344-615697 E-mail 
kleineduifr^^planrt nl 

4000 brieven, bananenkist, hele we
reld, oud -I- nieuw, 325 euro + porto, 
schoon A Breebaart Telefoon 
0344-615697 

Polen 500 verschillende postzegels 
voor 500 Nederland, België Frank
rijk, Finland Joanna Starzyk Skrytka 
747, 00-950 Warszawa i. Polen 

Mooi Ned. FDC div jaargangen in al
bum incl de A nummers Niet duur 
A Schimmel Telefoon 030-6963907 

Kilowaar Duitsland 400 gr grf w b 
nieuw 12 euro Bank 894812335 
H J de Vries, Hillegom Telefoon 
0252-518302 

Wereld 1500 versch 14 euro, 
W Europa 1000 versch 12 euro, 
Scandinavië 1000 versch 16 euro 
P Boers, Wagenmaker 6, 5683 MX 
Best Giro 1324692 

Ned. gebruikt i972-'97 compleet + 
230 blanco FDC's Cat NVPH1150 
euro koopje 175 euro Tevens enkele 
themaverz Vanaf40 euro J Teeling 
Telefoon 0314-66207710-15 uur 

500 versch Nederland 10 euro in 
brief of giro 2040928 J Stellingwerf 
Belgielaan 96, 7543 ZC, Enschede 

Tk Tentoonst.verz. 'Postz. op pz' 
(metafgeb zegels) gb-t-ongebr cat 
w igoooeuro Voorser belangst 
uitv mfo P Verbeek Telefoon 
071 4021088 E-mail pvtrbeek i(5) 
wanadoo nl 

Duitsland 2006 pfr 87 euro, 2005 78 
euro, gest 2006 63 euro en 2005 50 
euro 85 versch vanaf 2004 tot heden 
voor 10 euro, Zwitserland pf 04 49 
euro, '05 49 euro, '06 56 euro 'Mooi 
NL' V a nr 3 2 50 euro Euromunten 
Verdrag van Rome UNC17 stuks 75 
euro Verseveld-Boschman, De Ol
men 80, 6903 BP Zevenaar Telefoon 
0316-343537 Giro 5312882 Bank 
304810398 

België in 3 Davo albums tot 2000 
vanaf nr i, vanaf i960 tot 2000 post-
fris compleet c w 16000 euro t e a b 
P Laterveer Telefoon 06-47598212 

Noorwegen 23 vers 2006-2007 voor 
5 euro D Kerkvliet, Ampzingstr 16, 

2014 XV Haarlem Telefoon 023-
5327402 

Frankrijk postfris 1935-1982 30% 
Yvert B van Leeuwen Telefoon 
0180-315330 

Denemarken postfaerge 15 vracht
brieven 97 50 euro B van Leeuwen 
Telefoon 0180-315330 

Denemarken gebruikt 1936-1986 
compleet postfaerge en toeslagzegels 
en blok 1-3 70 - euro B van Leeu
wen Telefoon 0180-315330 

Mijn gehele postzegelverzamehng 
w o 2 X Nederland, Buitenland 15 
boeken dubbele 500 - euro E v 
Belzen Telefoon 0113-228811 

USA, N Zealand, Australië, Canada 
manco's leverbaar, ook losse zegels 
uit series, blokjes, gest of postfr J 
Dijkstra, Lindenoord 20,8172 AL, 
Vaassen Telefoon 0578-571958 E-
mail twdijkeinda^hotmjil.com 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
Gratis taxaüe, vlot afgehandeld 
Wvd Berg, Valkhof 94, 2261HV 
Leidschendam Telefoon 070-
3272108 

Italië en Kolomen, San Marino 8E 
Vaticaanverzamelaars worden lid 
vanjïlitaiia nl voor 12 euro per jaar 
Aanm Leovd Brun Telefoon 
070-3460328 

Zoek firmaperforaties alle landen 
ruil of koop W Manssen Laan 
derVN 31, 3840 AD, Harderwijk 
Telefoon 0341-417980 E-mail 
jattpmanssen(^hotmail com 

Te koop gevr verz Ned. Aante-
kenstroken T Bulder, Frisoweg 
6, 2741 BV Waddinxveen Telefoon 
0182-630582 

Plaat/etsingnummers koop/ruil 
H T Hospers, Binnenhorst 10,7909 
CM, Hoogeveen Telefoon 0528-
268642 

Domfil-albums 'katten'. J C v Muis
winkel, A V Schendelpln 71, 2624 
CRDelft Telefoon015-2564838 

Ik zoek DAVO Deluxe albums van 
Frankrijk + Hongarije begin tot on
geveer 2000 H Houtman Telefoon 
033-4621819 

Verzamelaar USA zoekt verzameling 
USA P v d Haar Telefoon 06-
29230085 E-mail adsli484@tiscali nl 

Wie heeft er nog lege kerstvelletjes 
voor mij van alle jaren, dan maak ik 
ze weer vol voor de jeugd A Kreke-
ling, Deventerstr 63 D, 7322 IK 
Apeldoorn Bij voorbaat dank 

DIVERSEN 

Spanje en/of Portugal' 4 x p j bij
eenkomsten in Utrecht met veihng 
(ook sehr) Ook met-leden mogen 
bieden Kwartaalblad en rondzen-
dingen 22 - euro p j Inhchüngen 
079-3611910 o[www ksp ibma 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 loin 
the club, see you' 

Maandblad Filatelie ingebonden 
jaargangen 950 euro per jaar 
WIJ kunnen ook voor u inbinden 
H Kuipers, Beethovenlaan 15,7604 
GC, Almelo Telefoon 0546-532155 
E-mail hkuipers 3(3)hccnet nl 

Jaarlijkse Postzegel- en Munten-
manifestaDe op zaterdag 3 
november, gebouw ROC Friese Poort 
Emmeloord, Espelerlaan 74 Inl 
0527-615628 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk & voorm Franse 
kol eigen blad, veilingen, rondz , 
4 bijeenkomsten p j in Bilthoven 
Contr 19 euro Info Pietjan Zwaag 
Tel 020 6277894 
E-mail p 2u)aaa@hcciirt nl 

HetPostmerk De Bilt, op 8 dec. 
2007 grote veihng Voor cat bel 
030-2204138 ij;unjj postmerlc nl m 
HF Witte Centrum Parkeren gratis' 
Veihngkosten laag' 

Pzv. Zeewolde organiseert op 27 okt 
haarjaarl Postzegelbeurs Flevoweg 
69 van 10-17 uur Sehr veihng ong 
300 kavels Tafels te huur F Lohr 
Telefoon 071-5149310 

Postzegelbeurs met tentoonstelling 
op zaterdag 3 november van 10-16 
uur bij Philatelica Leiden in het 
clubgebouw van Swift, Willem v d 

Madeweg i, 2314 ZA, Leiden Rob 
Hogenelst Telefoon 071-5895337 

Nationale Postzegel- en Poststuk-
kenbeurs op zaterdag 27 oktober 
van 10 tot 17 uur in De Koepel', 
Kapittelweg 399 A, Hilversum 
Filatelistenvereniging Hilversum 
& Omstreken S J Nieuwendijk 
Telefoon 035-5386170 

loujui ploatfoirten net het grootste 
aanbod en overzicht van Ned. 
plaatfouten C Emmen Telefoon 06-
10053656 E-mail kffsbestgiplonct nl 

Rondzendverkeer sinds 1926 
Brochure op aanvraag Zie ook 
www csk nu B K Okma Telefoon 
0527-615129 

Vliegende Hollander organiseert op 
24 november 2007 de 46' Dag v.d. 
Aerofilatelie tijdens Kempenfila te 
Veldhoven Env in FDC en gewoon 
formaat met spec TNT stempel 
Kosten 4 50 euro p set Giro 402628 
t n v St Tent VI HoU te Pijnacker 
o vv hoeveel sets 

De Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV) bestaat40jaarenviert 
d i tom meteenjubileumveilingop 
zaterdag 20 oktober op de Postex in 
Apeldoorn De catalogus met ruim 
500 kavels kunt u aanvragen bij Piet
jan Zwaag Telefoon 020-6277894 of 
e mail p zwaa0hanit nl 

Postzegel- en Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 24 november 
NVPVafd Bodegraven 9 30-16 3010 
Rijngaarde i Dronenwijk Bodegra
ven, semihandelaren aanwezig en 
ruiltafels Semihandelaren kunnen 
nog huren, 5 euro per tafel Inl 
D Verwoerd Telefoon 06-53260579 

Verzamelt u Scandinavië kom 
dan langs 13 oktober in Amicitia, 
Amersfoort bij NS station Info 
H P Burgman Telefoon 020-
6329018 of op njuskondinovie nl 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

( ! 
Postzegels 

W . van der Bijl b 

Zacdelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.librenphilatelie.com
http://www.sgbritannia


BRED EN HO F-POSTZEGELIMPORT 
tfm^^mmsttme^mm^tsmmmxi^ • 

3077BLRonerdam-Usselmoncle • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.btedenhof.nl 
De winkel is geopefxJ van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Mawidag is de vinnl«! gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Banl< 40.18.19.582. 
Veaendkoslen € 5 , 0 0 . Rembours € 6 , 5 0 . Boven € 1 0 0 , - g e e n verzendkosten. PrijswijzigRigenvoort)e>K)uden. 

TUDENS EEN TRIP NAAR ENGELAND HEBBEN WU 
EEN NIEUWE BRON AANGEBOORD VOOR ONUITGEZOCHTE 

WERELD MISSIE KILOWAAR, 
DEZE WORDT DOOR ONS VERKOCHT ZOALS BINNEN GEKOMEN 

U VINDT HIERIN VEEL HOGE WAARDEN EN ENGELSE 
GEBIEDEN AAAAR OOK ANDERE LANDEN, ZEER LEUKE MIX. 

1 kg. 42,50 - 3 kg. 120,00 

ONZE INKOOPDAGEN WAREN EEN GROOT SUCCES 
ER ZUN WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN EN VERZAAAEUNGEN 

VAN 2,00 T/M 3000,00 EURO 

WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE POSTEX IN APELDOORN 
MOETEN WIJ IETS VOOR U MEEBRENGEN, BEL DAN TIJDIG. 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KUK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

DDiiTckiDCDCTiii^ KinoMAAi \ l ^ ^ ^'^^ OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
PRUZhN PtR STUK NORMAAL IX gx Sx 10x_ AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 8,00 18,50 34,50 
L 4 / 8 , 16BIJWIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,50 34,00 
L4/16 32 BLZ WIT 12 30 8,00 7,35 7,00 6,70 CANADA MODERNE MIX 19,50 48,50 
L4f24 48 BLZ WIT 18 95 12 25 1140 10 70 10 40 DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 8,00 18,50 34,50 
L^ /Z t 4öbL^VVII Iö,y5 IZ,ZS l l ,W IU,/U iU,W DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 9,00 20,00 37,50 
L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
|c;/i/R I A R I 7 7IA;APT O nn A <;n >; on /, nn ^ m ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50 
LS 4 8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5 ,90 , 6 00 5,50 ^^^^^^ LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 — — 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9 50 9,00 8,50 ^ , ^ 1 ^ ^ ^ GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 45,00 
LS 4/24 48 B L A A R T 22,50 14,50 13 65 13,50 12,90 FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
LS 4/32 64BL^VART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 -
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 
nnn r-irvn/ni-i-^^nnr-irvn n n ^ ^ r ^ IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
^ I g f l y i ^ ^ l ^ g p ^ \ p g i g ^ y w H ü i r w i f f l P Ë ^ INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50 

JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,50 KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 - - -
I K I I f t " CTPOI^fM TIA/APT f>c Rl AKirn Kill M W LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 
IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 59,50 LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,50 LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 

MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 
IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 64,50 NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 

NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 

SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAML 120,00 NU--n#5,00 USA LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
o i / i i « . . , ec .F « . / . «»» . r . . . . / N n . . . . , o A « « ..... -,o A« WERELD VEEL LANDEN LEUK 10,00 22,50 42,50 
9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 70,00 WESTEUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 11,00 25,00 47,50 
9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145,00 NU 135!oO ISLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 

ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 62,50 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.btedenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


: PostzegelshoLU 
i P O S T E X 2007 20 oktober 
■ 21 
; Rpeldoorn 
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

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

de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhiandelaren 

en TNT Post 

Voor de negende maal de nationale 

PostzegelshoLU 

P05TEX 2007 
Rpeldoorn 

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



