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SERIEUS VERZAMELGEBIED OF 
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Postzegelveiling Wiggers de Vries 
G.J. Garritsen Heemraadschapslaan 100 telefoon 020  6249740 
RegisterTaxateur 1181 VC Amstelveen email gjgwdv@xs4all.nl 
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rdag Vaals A 

Onze 196® veiling wordt gehouden op 
donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 december. 
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langstempel Emmen, RR en tot op heden onbekend op bnef 

Met een mooie afdeling afstempelingen op emissie 1852 (o.a. 1® dag), 
goede losse series en zegels, poststukken w.b. luchtpost 1924 en 1927, 

Nederlands Indië Japanse bezetting. Zeppelin, Verenigde Staten, 
originele landencollecties, prentbriefkaarten en munten 

■======== ( Gianda) 

De gehele catalogus vindt u vanaf 19 november op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 

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


Al meer dan d e r t i g jaar i n t e r n a t i o n a l e ve i l i ngen „Made in Germany" 

NU VEILEN OF VERKOPEN 
» ALS U DE EERSTE STAP ZET, ZORGEN 

; WIJ ERVOOR DAT HET EEN SUCCES WORDT. 
Wij zoeken kwalitatief hoogstaande losse nummers, verzamelingen en nalatenschappen, partijen 
brieven en kaarten, investeringspartijen, interessante tijdsdocumenten, lucht en Zeppelinpost, 
alsook munten en papiergeld. 

UITERSTE INLEVERTERMIJN: 30 NOVEMBER 2007 

■ GRATIS BEZOEK Bij U AAN HUIS EN KOSTELOZE AFHAALSERVICE. 
Bezit u kwalitatief hoogstaande objecten of omvangrijke collecties? 
Wij halen ze bij u af; uw bezit is volledig verzekerd. 

■ WIJ GEVEN ADVIES EN TAXEREN OP VERZOEK  KOSTELOOS. 
Stuur een mailtje of bel ons op: info@felzmann.de, 
S +49 (0) 211 550 440 (wij spreken Duits en Engels). 

■ U KUNT INLEVEREN, CONTANT VERKOPEN OF EEN VOORSCHOT ONTVANGEN. 
U wilt de hoogst mogelijke opbrengst, meteen geld ontvangen 
of liever een voorschot ontvangen? Geen enkel probleem! 

■ NETTOPROVISIE OP BASIS VAN HET VERKOOPRESULTAAT UW VOORDEEL 
Onze provisie hangt van de uiteindelijke opbrengst af U betaalt geen omzetbelasting. 

10 T/M 17.11.07 
ONZE LENTETOURNEE DOOR 
NEDERLAND EN BELGIË 

INTERNATIONALE N A T I O N A L E 
BRIEFMARKEN POSTWERTZEICHEN 
AUSSTELLUNG AUSSTELLUNG 
ESSEN 610 Mai '09 MESSEESSEN6 loMai OS 

OFFIZIELLER 
IBRA AUKTIONATOR 
2009 

alZMANN 
V E I L I N G E N 

40210 DIJSSELDORF ■ IMMERMANNSTR. 51 
TEL i49(0)211550 440 ■ FAX +49(0)211550 44 11 
w w w . f e l z n n a n n . d e ■ i n f o @ f e l z n n a n n . d e 

DUITSLAND 

687 

mailto:info@felzmann.de
http://www.felznnann.de
mailto:info@felznnann.de


1 15,
2 12,50 
3 74,
1/3 gave randen 
1/3 z fraai 55,
4 8,
5 4,
6 40,
6 z tr 24,
7 1,50 
8 2,
9 15,
10 11,
11 44,
12 76,
12z.fr 40,
13 2,50 
14 34,
14zfr 20,
16 35,
16z.fr 20,
17 9,
18 30,
ISz f r 20,
20 9,90 
21 1 , 
22 1,50 
23 3,50 
24 3,50 
25 23,
26 2,75 
27 6,50 
28 22,
29 62,
29zfr 35,
30/33 3,
30/33a 3,
36 3,
39 3,
40 2,
41 6,
42 3,
43 11 , 
43a 28,
43b 12,
44 44,
45 9,
46 11 , 
47 80,
47A 95,
47B 85,
48 310,
48zfr 180,
49 70,
56/76 18,
61b 50,
77 0,50 
78 1,50 
79 3,50 
80 luxe 410,
80 z fr 300,
82/83 9,
84/86 34,
84/86 (W) 2,75 
87/89 4,25 
90/94 4,
95 5,70 
96 5,
97 16,
98 10,
99 22,50 
100 20,
101 luxe 425,
101 zfr 320,
102/03 5,
104 75,
105 74,
107/09 1,50 
110/13 1,50 
114/20 5,
121/28 3,50 
129 4,50 
130 125,-

130 zfr 60,-

131 120,-

132 1,-

133 9,
133A 22,
134/35 20,
136/38 80,
136/38 Tent 88,
139/140 3,00 

141/143 
144/48 
149/62 
159 lOS 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 d los 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook plaatfouten. 
10% korting bij afname 
boven €100EURO 

6,50 
2,75 
9,
5,60 
5,40 
3,60 

3 1 , 
6,80 
2,70 

12,50 
8,
5,

15,
4,50 

22,
12,
49,

6,
1,20 
8,

14,
7,50 
2,75 
6,

20,
16,
15,
26,
12,
12,
13,
12,50 
2,25 

16,
13,
13,
12,
4,50 
2,25 
1 , 

12,
11 , 
7,25 
6,50 
6,50 
5,50 
4,50 
3,50 
3,60 
3,45 
2,40 
3,
1 , 
2,50 
3,
1,75 
2,25 
2,75 
4,
7,50 

15,
15,
3,40 

14,
20,
26,
26,
40,
16,
18,

1,75 
1,50 
4,50 
1,20 
0,95 
5,50 

50,
68,
6,90 
0,90 
1,65 
2,
1 , 
1,45 

10,50 
6,
2,
1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,

518/33 
535 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 los 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
641/45 
645 los 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 

4,
1,25 
3,
2,50 
8,
2,50 
1,50 

18,

27,
18,
8,50 

10,
6,75 

10,
7,90 
6,
1,40 

29,50 
5,50 

10,
7,50 
6,20 
8,60 
7,
1,50 

10,50 
7,
1,10 
5,50 
8,
5,
6,

14,

6,
1,
4,40 
5,50 
1,
4,
6,90 
6,75 
4,50 
6,80 
4,70 
1,75 
5,90 
6,60 
4,50 
2,75 
2,75 
5,50 

enz tot heden 
leverbaar 4060% 
netto 
Gaarne uw man
colyst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 

18,
2,
4,25 
6,
6,

11 , 
8,
6,50 
7,75 
3,50 

Roltandmg, los 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
29a 
30 
31 
46 
51 
51a 
54 
55 
56 
66 
63 
69 
70 

77,
30,

7,50 
30,
17,
9,

18,
8,

120,
15,
24,
50,

6,60 
98,
16,
27,
16,

6,
5,
6,

25,

Rolt series 
1/18 220,
19/31 70,
32 
33/56 134,
57/70 48,
71/73 78,
74/77 28,
78/81 15,
82/85 14,
86/89 17,
90/93 25,
94/97 24,
98/01 2 1 , 
Automaatboekies en 
combinaties lever
baar, prijslijst gratis 
op aanvraag 
Porto 
1 7,50 
2 10,
28 19,
2Bf 175,
3/12 65,
8 los 20,
12 los 16,
Div typen 
leverbaar 
13/26 36,
20 los 22,50 
27 III 20,
28 III 78,
29/30 6,50 
31/43 70,
42 los 24,
43 los 36,
37a 90,
44/60 12,
67a/68a 14,
67b (0) 60,
68b 0) 188,
69/79 4,50 
80/06 8,
Luchtpost 
1/3 1,75 
4/5 0,75 
6/8 6,50 
9/11 1,25 
12 los 60,
13 los 60,
Dienst 
1/8 keur 130,
9/15 28,
16/19 20,
16a/19a 20,
Telegram 
1 25,-

2 28,-

3 7,-

4 88,-

5 18,-

6 7,50 
7 
8 12,50 
9 12,50 
10 18,50 
11 21,-

12 225,
12z.fr 110,
Postpakket Ver 
1/2 A 30,
1/2 B 88,
1/2 C 42,
Postbewijs 
1/7 210,
3 los 44,
4 los 48,
6 los 7,
7 los 25,
6A 36,
7A 33,
5 75,

Plaatfouten 
Porto 

3fgA 82,50 
4ffiA 115,
9fgA 45,
11 fgB 125,
l l f h A 137,50 

Alle zegels zijn pracht ex netjes gestempeld, tenzij z fr =zeer fraai, mooie zegels 
maar met klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel met controleerbaar. Duurdere 
soorten desgewenst met fotoCert. van erkende keurmeester, kostenhiervan in 
overleg Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post
giro 271040, Porto extra, franco levering vanaf €150 ,  Pnjzen in EURO 

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

Te koop aangeboden: internetveiling 

Brief onder nr. Fil. 081107 sturen naar: 
Bureau de Troye, Prieelvogelweg 5, 

1349 CC, Almere Hout. 

NIEUWZEELAND 
AUSTRALAZIË, PACIFIC, WERELD 

Series, couveHs en verzamelingen: iedere maand 
meer dan 3.000 icavels! Gratis maandelijlae catalogus 

beschikbaar. MOWBRAY COLLEaABLES, P.O. Box 80, 
Wellington 6140, NieuwZeeland. 

Email: mowbray.stamps@xtra.co.nz 

6%m Capelse postiegetbeurs 
Zaterdag 24 en zondag 25 november 2007 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wa t wils 
• Een "stulverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den IJssel 
• Openingstijden beide dagen van 10.00 17.00 uur 

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

IJ (FILATELISTENVERENIGINGX 

SSEL & LEKSTREEK' 
De volgende Capelse postzegelbeurs 

23 en 24 februar i 2008. 

KILOWAAR 
HERFSTAANBIEDINGEN 

1 250 gr FRANKRIJK GROOTFORMAAT 

met zeer veel 2007zegels (500 gr. € 49,) 

250 gr JAPAN GROOTFORMAAT 

megavariatie met bloczegels (500 gr. € 45,) 

100 gr FAR OEREILANDEN eigen import met h.w.'s 

500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s 

100 gr BELGIË GROOTFORMAAT zeer nieuw 

zeer veel 2007 (250 gr. € 28,) 

100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel nieuw 

500 gr LUXEMBURG MISSIE met h.w.'s en veel gr.f. 

8 500 gr AUSTRALIË MISSIE met 

veel grootformaat en nieuw 

50 gr LIECHTENSTEIN grote variatie 

50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s 

500 gr USA MISSIE goede variatie 

100 gr VIETNAM GROOTFORMAAT zeer gevarieerd 

13 4 ■/2 kg DUITSLAND MISSIE met nieuw en h.w.'s 

14 10 velletjes NIJMEGEN uit sene MOOI NL 

(postfris of met stempel Nijmegen) 

€ 26,

€ 24,

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

35, 
23, 
13, 

8, 
28, 
28, 

15, 
15, 
13, 
H, 
69, 
42, 

Bezoeli mogelyk na telefonische afspraak Levenng uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93 28 13 720 Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal  _, 
Portovri) vanaf € 75,, daaronder € 3, verzendkosten E i—■ 
extra Bi| aankoop van 4 of meer Items 5 % korting 9 S ~ " ^ 
Bestellingen onder € 35, kunnen wi) fielaas met uitvoeren 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

TeL 0243777730 Fax 0243730735 
Emai l : j . h a a r l e m @ w x s . n l 

http://12z.fr
http://16z.fr
http://12z.fr
mailto:mowbray.stamps@xtra.co.nz
http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/
mailto:j.haarlem@wxs.nl


19872007: REEDS 20 JAAR TOT UW DIENST!!!! 
INDONESIË: POSTFRISSE JAARGANGEN INCL.BLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK(T/M 1988), NIEUWE( VERLAAGDE) PRIJZEN, VANAF 15% 
ZONNEBLOEMÜTOT 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 

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 

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 

39,00 
17,50 
30,00 
43,00 
16,50 
15,50 
49,00 
46,50 
5,00" 
57,00 
59,00 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

12,00 
9,50 
15,50 

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

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002/2005 

nu 63,50 
nu 22,00 
nu 39,00 
nu 31,00 
nu 43,00 
nu 39,00 

op aanvraag 
PORT EN DIENST VOORRADIG 

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

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

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

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

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

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

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

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

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

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
hierna 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

op aanvraag 

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

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

1975 cw 94,50 nu 17,00 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

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

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

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

70,60 
73,50 

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

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

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

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

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

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

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

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

Voor partijen en collecties, tevens zegels, series etc Nederland en Overzeese Gebieden, zie onze website 
(wordt elke 2 weken grondig "ververst") 

ELKE VRUDAG IS ONS KANTOOR DOORLOPEND GEOPEND VANAF 10.00 tot 18.00 UUR, U KUNT DAN COLLECTIES EN PARTUEN INKUKEN, 
LOSSE ZEGELS/SERIES VAN N.O.G, MAAR OOK VAN DIVERSE (EUROPESE)LANDEN AANSCHAFFEN !! 
DIT ALLES ONDER HET GENOT VAN EEN KOPJE KOFFIE OF THEE EN TIJDENS DE LUNCH SERVEREN WIJ GEHEEL GRATIS, VERSE BROODJES 
MET DIVERSE BELEG, LEKKERE SOEP ETC  BIJ ONS KUNT U PINNEN EN CHIPPEN !! 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, PARTIJEN NOVEMBER 2007 

7593 
NEDERLAND nrs 129 mooi gebruikt, (goede kwaliteit '<) catw 1 377,00 was 295,00 nu 15% 
= 250,75 ZIE 29 KLEURENFOTO'S OP DE WEBSITE) (we krijgen net bericht dat Edel hier 999 euro 
voor durft te vragen " " ) 
7684 
ARUBA NAGELNIEUW (NET GEKOCHT) DAVO luxe voordrukalbum, blanco klemstroken winkel

§riis 65,00 met een geheel complete POSTFRISSE collectie 1986 tot en met december 2006i' Was 
25,00 nu10% = 292,50 

7692 
NEDERLAND n r 8 3 9 ( l g u l d e n M W 0 ) i n compleet POSTFRIS vel van 100 zegels, kostte in 1965 
100 gulden, wat toen toen bijna een maandsalaris was voor Jan met de pet ' , was 59,50 nu 15% 
= 50,55 (Leuk om in te lijsten) 
7878 
4 00 JAAR (DUITSEiPOSTGESCHIEDENIS 16 zeer luxe uitgevoerde speciale albums (boek
werken) (totaal gewicht ca 30 kilo') waarin de Europese (veelal duitse) postgeschiedenis wordt 
beschreven, voorzien van vele lOOen kleurenfoto's, (land)kaarten, brochures, douane documenten 
etc etc en deels ook nog echte postzegels Dit geheel heeft ca 150 Duitse Mark per boekwerk 
gekost (totaal dus ca € 1230,00) een ware verrijking voor uw postzegel of boeken kast'i Nu 
270,00 (10 euro afhaalkorting) 
7881 
D REICH DAVO luxe voordrukalbum + cass, blanco klemstroken, m nieuwstaat nw prijs 88,00 
met een zeer uitgebreide collectie 18721944 o/*/** soms beide aanwezig (dus o 8i* of**) 
aanwezig op a M Brustschild 1 *, 2/5 o, 10 o Gr Brustschild 16* fr, 17/20 o, 22 o fr, 23 o, 25 o, 
26 o fr 31/50 o 53/64 o, 72/82 o, 84/97 o, 97*, 105/10 o, 113/15 o, 119/38 deels 0&' 140/53 o, 
heel veel vnl gebruikt inflatie periode, 364/67 o, 368/77 o, 385/97 o, 410/22 o, 440 o, hierna heel 
goed gevuld tot aan 1944, verder nog flink Luchtpost, Dienst etc blokken 4* *,6 o 7*, 8 o. Totale 
cataloguswaarde bedragt 4 714,00 onze prijs 470,00i < (2IE DIV KLEURENFOTO'S OP DE WEBSITE) 
7896 
REPSURINAME DAVO crystal (oud type luxe) voordrukalbum, blanco ktemstroken, periode 
1975 1989, prima staat nw pnjs 95,00 met een complete postfrisse collectie 19751984 î  1986 
catw 775,00 nu 75,00 II 
7900 
NEDERLAND no 101 (10 gulden jubileum 1913) ongebruikt met plakker en originele gom, LUXE 
conditie, heel mooi gecentreerd met Kleurenfoto certificaat Muis dd 12 Sep 2007 ■ catw 1 050,00 
nu 545,00 (KLEURENFOTO PLUS CERTIFICAAT OP DE WEBSITE) 
7911 
SOVJETUNIE 2 nagelnieuwe SCHAUBEK schroefbanden (kleur bordeaux rood) met voordrukbla
den (nw staat) periode 19621984 (vanaf 1964 luxe met blanco klemstroken) nw prijs ca 600,00 
daann een vanaf 1964 ogenschijnlijk zo goed als complete gebruikte collectie t e m 1984, ZEER 
HOGE CATW Nu 295,00 
7913 
INDONESIË Importa voordrukalbum, zwarte klemstroken, met een pracht collectie 19501990 

op handje vol na zo goed als compleet, vanaf 1955 alles**(daarvoor o/*/**) incl blokken, port 
etc cataloguswaarde ca 5 500,00 Als losse jaargangen zou dit 1125,00 kosten nu ZEER SCHERP 
AANGEBODEN 475,00 
7928 
BERLIJN DAVO luxe (Nw type) voordrukalbum, blanco klemstroken incl cass, prima staat nw 
prijs 95,00 met een mooie POSTFRISSE collectie ca 19531990, zo goed als compleet, zeer hoge 
catw nu 175,00 (5 FOTO'S W) 
7930 
NEP NW GUINEA DAVO luxe bladen met blanco klemstroken(nw staat) met daarop een geheel 
complete POSTFRISSE collectie 182, incl Porten UNTEA catw 331,25 nu 112,50 
7938a 
NEDERLAND diverse POSTFRISSE series (met doubletten) periode jaren 60/70 cw 500,00 nu 
39,95 I ' 
7940 
NEDERLAND nrs 346/49 (Konijnenburg hoge waarden) postfris zonder plakker, in luxe 
conditie met kleurenfoto certificaat MUIS dd 27 september 2007 '■ catw ■fi604,00 nu 355,00 
(SERIE&CERTIFICAAT ZIE WEBSITE) 
7941 
NEDERLAND FDC E 28, ONBESCHREVEN in luxe conditie met KLEURENFOTOCERTIFICAAT Muis 
dd 26 sep 2007 11 catw 1̂ 1180,00, op internet vraagt men 225 zonder eert Bij ons 195,00 incl 
cert(BEIDE OP WEBSITE) 
7950 
BERLIJN Blok no 1 ECHT GEBRUIKT op speciale tentoonstellingskaart, met KLEURENFOTO CERTI
FICAATVAN SCHLEGEL 2007 " catw 112 800,00 PRIJS OPAANVRAAG( ZIE BEIDE OP DE WEBSITE) 
7954 
NEDERLAND no 1052( de beroemde koe) m geheel compleet vel van 100 stuks, dus 50 paar 
koeien ■', in de hoogtijdagen "deed" dit tussen de 2000 en 2500 gulden H nu te koop voor 
slechts 225,00(ZIE WEBSITE) 
7959 
FRANKRIJK DAVO standaard voordrukalbum.veelal zwarte klemstroken, red staat met een ZEER 
UITGEBREIDE PRACHTCOLLECTIE 18531984 (on)gebruikt en later veel postfris Heel veel beter 
nrs aanwezig, we noemen slechts een klem aantal zegels op (DUS HEEL VEEL MEER AANWEZIG) 
Yvert nrs (bij hele dure staat er ook een Michel nr achter) 13A o, 16afb o, 17A o(16b), 19* (24), 
25/32 o, 39 o (36), 42 o (49), 50/53 o, 56/60 o, 61 o (561), 63/67 o, 67/72 o, 74/82 o enkele zr fr, 83 
d o, 83/99 o incl diverse types, 102/6 o, 121 ' , 124/28 o, 145*, 146**, 148/49* 161*, 162/68 o/* 
(144/50), 170/81 o, 206/7 o, 210/14 o/*, 230*, 246/48*, 253/4*, 258/61 o, 294*, 296/02 o, 307/8* 
(303/4), 309/12*, 320*, 322/7 o, 329/33*, 388/93*, 394 o, 395/96*, en vanaf hier op een tal series 
(vnl beroemde mannen)m na geheel compleet tot 1984, deels gebruikt deels ongebruikt maar 
heel veel postfris Dan nog Luchtpost 5*, 6 o, 16/19 o, 21/22**, 24/26 o, 38/56 o/**, UNESCO 
1958/76" ca compleet, Taxe gebruikt 2,3,10,14/16,div types tussen 28/42 waarbij 34 (e 100,00) 
49/50,51,52,54,67/112*/**/o, Mil zegels compleet, div Franse Legioen zegels etc etc Catalogus
waarde vele lOOOen euro,s Nu 595,00 (ZIE VEEL FOTO'S WEBSITE) 

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

i T A M P l 

II 
GLOBAL STiMP DEALERS* 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirk N. Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands  geen winkel. 
Tel: overdag 0655884387  vanaf 19.0023.00uur: 0229261611 

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

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

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


Uitgebreid postfris zonder plakker Nederland voor de oorlog 60% v/d catalogus!! 
Ook tandingvariëteiten en roltandingen. 

Eerste dag enveloppen Nederland vanaf No 1 tot heden, de eerste 30 nummers 
keurig beschreven of getypt. 60 % v/d cataloguswaarde. 

Ruime sortering postzegel vensterpakketten eigen fabricage zeer hoge kwaliteit. 
IVIeer als 400 verschillende pakketten op voorraad zowel op motief als land. 

Van Antarctica tot zuid Amerika. Van atletiek tot zeeschildpadden. 

Een bezoek aan onze winkel is altijd de moeite waard 
Ook sturen wij U uiteraard gaarne per post toe. 

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, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

Posl/egclliando 

\.isU' kLiiiU'iikaan 

www.filateliehpz.nl 
hpzh@planet.n] 

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 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
Email: boomstamps@home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.0012.30 en 13.3017.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

0 
P R E S E N T 

C o Tvl P A N Y 

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

* EXCLUSfEF VOOR N B F V  L E D E N 
W W W . P R E B E N T C D M P A N Y . N L 
HDDFDWEB 6 3 9 1 D 4 BC D A M W D U D E T H E NETHERLANDS 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

€ 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. 
e 0,40 perl SFR. 
€ 0,80 per 1 euro. 

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

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 1 1 , 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 (0 )348 501582 
Fax:00 31 (0)348 434602 

Mobiel : 00 31 (0)653447302 
email: geertzen.phila@wxs.nl 

WIJ kunnen u weer een scherpe aanbieding doen in stocl<boel<en van het 
1 " " klas merk Leuchtturm maar ook kilowaar is voldoende aanwezig. 

Natuurlijk kunt u voor postzegels van vele landen, zowel binnen als buiten 
Europa, bij ons terecht. Wij verzorgen ook graag uw nieuwtjesdienst. Dit 
kan zijn postfris of gestempeld. Ook thematische zegels behoren tot onze 
specialiteit, net zoals de ruime sortering catalogi voor landen en motieven. 

Kijkt u ook eens op onze websit: www.geertzenphilatel ie.nl 

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

U l<unt bij ons ook elektronisch betalen. Lid van IFSDA en NVPH. 

Postzegel en Muntencentrale 
Emmen iM .„....„„, 

^ B B B B B B B r ' partijen in onze kelder van 155m .̂ 
^ ^ S H ^ ^ ^ K , Grote voorraad Bankbiljetten en Munten, 

^ ^ M ^ ^ % Nederland en wereldwijd. 
Alle euromunten op voorraad 

I N K O O P V A N P O S T Z E G E L S , j y i u N f ffW'""""" 
B A N K B I L J E T T E N E N A N S I C H T K A A R T E N 
ADRES: OPENINGSTIJDEN: 
KERKPAD 43 Dl T/M VR 09.30  17.00 UUR 
TEL: 0591640925 DO 09.30  20.30 UUR 
FAX: 0591648247 ZA 09.30  17.00 UUR 

INFQ@PMCEMMEN.NL 
WWW.PMCEMMEN.NL 

LID N.V.P.H. 

POSTZEGELBOEKJES GEHELE WERELD 
We hebben meer dan 10.000 boekjes in voorraad. Ze zijn allemaal te vinden op: 
www.booklets.nl. Veel ook al met foto. Geen internet? We sturen graag een prijslijst 
van één of meer landen. Abonnement op elk gewenst land of motief is mogelijk. 

BOOKLETS INTERNATIONAL 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk, tel 0416 331451 ■ info@booklets.nl 

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

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Duitsland 

Frankrijk 
Groot Brittannië 
Nederland 
Oostenrijk 
{Rep.)Suriname 

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

Telefoon: 0455245256 

mMimmMmB. 
WÊm'm^^^m 

BBiHUMiffEiill 
mmmmsmBmiM 

http://www.filateliehpz.nl
mailto:boomstamps@home.nl
http://WWW.PREBENTCDMPANY.NL
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
mailto:geertzen.phila@wxs.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
mailto:infq@pmc-emmen.nl
http://www.pmc-emmen.nl
http://www.booklets.nl
mailto:info@booklets.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:libren@liome.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie in Den Haag. 
De officiële mededelingen van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten
Verenigingen NBFV en de pagina's van 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie. 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telerbon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: philatelie@tip.nl 
Website: wujuj.jilatelie.ujs 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 0365384528 
Telefax: 03653 84 880 
m/o{3)bureüudetroije.nl 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 0251313939 
Telefax: 025131 04 05 
Email: viau'u;u).aboland.nl 

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

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie. 
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 één jaar (11 nummers). 
Abonnementsbeëindiging: zie 'Opzeg
ging abonnement', 

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement €24.10. Stort dit bedrag 
op rekening 000035088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

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

Losse nummers: 
Nummers van de iopendejaar^on^ kun
nen (mits voorradig) voor € 2.50 per 
nummer (inclusief porto) worden be
steld via postgiro 8591403 van Abon
nementenland in Uitgeest; vermeld de 
gewenste editienummers. 
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G.C. van Balen Blanken AIJP 
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Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
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H.P.G. van der Lienden 
ereuoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 
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gijdgjijjggrgagjng^ 
Ze hebben zich in korte tijd een plaatsje in de 
Nederlandse filatelie verworven: de persoon
lijke postzegels. Geheel onomstreden zijn ze 
echter niet, gezien de kop op onze omslag: 
'Serieus verzamelgebied of commerciële 
plaatjesmakerij?' In dit nummer van Filatelie 
vindt u de derde aflevering van dit jaar over 
'gepersonaliseerde' postzegels. Ditmaal gaat 
het om een bijdrage van Johan Schaminee, 
die een systematische benadering van dit 
nieuwe verzamelgebied bepleit. 
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Toegegeven: 
ze kon heel 

eigenzinnig zijn. 
Maar dankzij 

die karaktertrek 
werden haar 

boeken juist zo 
leuk. Honderd jaar 

geleden geboren: 
de Zweedse 

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

Of kijk op: WWW.FILATELIE.HET 
9034 Albanië 1960-1993. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met een postfrisse collectie Albanië voornamelijk periode 1960-
1993, waarbij ongetand materiaal. Hoge cat. waarde. 
9039 Ameril<aanse gebieden. Prijs: € 170,00 
insteekboek met een postfrisse collectie Amerikaanse gebieden zoals Palau, 
Micronesië, IVIarshall Islands etc. Mooie motiefseries en blokken. 
9037 Anguilla. Prijs: € 210,00 
Stockboek met een postfrisse collectie Anguilla. Tevens wat materiaal van Anti
gua en Barbuda aanwezig. Mooie kwaliteit en veel leuke motiefseries en blokken. 
9033 Anguilla. Prijs: € 210,00 
Stockboek met postfris materiaal van Anguilla. Tevens wat Antigua aanwezig. 
Mooie kwaliteit, veel leuke motiefseries en blokken. 
8986 Beieren. Prijs: € 375,00 
Mooie, voornamelijk postfrisse collectie Beieren op Safe bladen in Leuchtturm 
band. Bevat veel gekeurde zegels. Mooie collectie, hoge cat. waarde! 
9046 België 1949-1986. Prijs: € 140,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1949-1986 in Davo al
bum. Goed gevulde collectie met veel postfris materiaal. 
8985 Berlijn 1949-1990. Prijs: € 185,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Berlijn 1949-1990. Collectie be
vat veel leuk materiaal. Hoge cat. waarde! 
9056 Berlijn. Prijs: € 600,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Berlijn in stockboek. Bevat veel be
ter materiaal, waaronder UPU serie 1949 postfris. Hoge cat. waarde! 
9015 Bulgarije. Prijs: € 125,00 
Stockboek met een postfrisse collectie Bulgarije, waarin ook ongetand materi
aal. Cat. waarde 2235 DM (ruim 1100 euro). 
9050 Bundespost 1949-2000. Prijs: € 450,00 
Vrijwel complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Bundespost 
1949-2000 in 3 luxe Collecta albums. Collectie bevat vrijwel alle topzegels zo
als (Michel no's):113-115*, 117-120, 139-140, 141-142", 143-146, 156-159* 
etc. Mooie collectie, zeer hoge cat. waarde! 
8984 Bundespost 1960-2000. Prijs: € 295,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Bundespost 1960-2000 in Schaubek al
bum. Cat. waarde ca. 2750 euro. 
8968 D.D.R. 1957-1990. Prijs: € 450,00 
Grote postfrisse partij meest series in diverse aantallen incl. de blokken, in 6 
zeer goedgevulde insteekboeken. Enorme cat.w. 
8957 D.D.R. postfris/gebruikt. Prijs: € 275,00 
Kleine stockvoorraad in enveloppen gesorteerd w.o. betere ZKD uitgaven w.o. 
in aantallen! in doosje 
9054 DDR. Prijs: € 320,00 
Insteekboek met beter gebruikt materiaal van de beginjaren van de DDR. 
Bevat o.a. Mao, Debria blok, Karl Marx blokken ongetand en veel betere waar
den van de beroemde personenserie uit 1952. Zeer hoge cat. waarde! 
8987 Denemarken 1851-1981. Prijs: € 200,00 
Gebruikte collectie Denemarken 1851-1981 in Davo album. Collectie bevat 
veel leuk klassiek materiaal, waaronder no. 160 (Yvert). 
8982 Denemarken 1875-1993. Prijs: € 175,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 1875-1993 in Davo 
album. Bevat veel postfris materiaal. Tevens Faeröer 1975-1989 aanwezig. 
8956 Duitsland in 12 insteekboeken. Prijs: € 600,00 
Veelal postfrisse voorraden van Bund, Berlijn, veel DDR en Saar, zonder de 
beginjaren, in 12 goedgevulde insteekboeken! 
9049 Engeland 1841-1999. Prijs: € 475,00 
Drie Davo luxe albums met een goed gevulde gestempelde collectie Engeland 
1841-1999. Collectie bevat veel beter klassiek materiaal zoals (Yvert no's): 20, 
30, 31, 40, 74/75 etc. Zeer hoge cat. waarde, beetje gemengde kwaliteit. 
9047 Engeland 1856-1987. Prijs: € 185,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1856-1987 in Davo al
bum. Collectie bevat veel postfris materiaal uit de jaren 60-80. 
9052 Europese landen. Prijs: € 200,00 
Twee stockboeken met voornamelijk gebruikt materiaal van diverse Europese 
landen zoals Engeland, Danzig, Oostenrijk, Roemenië etc. Heel veel zegels, 
voornamelijk oudere. Leuke uitzoekpartij. 
9057 Faeröer 1975-2001. Prijs: € 200,00 
Complete postfrisse collectie Faeröer 1975-2001 inclusief Julmarken in 
Excellent album. Mooie collectie! 
9058 Finland 1875-2004. Prijs: € 225,00 
Gebruikte collectie Finland 1875-2004 in Davo album. Collectie is redelijk goe
de gevuld met ook leuk klassiek. Iets ongebruikt aanwezig. 
9059 Ghana 1972-1982. Prijs: € 150,00 
Postfrisse collectie Ghana 1972-1982 in twee dure luxe Lindner albums. 
Collectie is vrijwel compleet inclusief blokken. 
9055 Indonesië. Prijs: € 100,00 
Stockboek met postfris materiaal van Indonesië. Partij bevat veel blokken, 
waaronder ook wat betere en o.a. 12 postzegelboekjes. Hoge cat. waarde! 

9051 Iran. Prijs: € 125,00 
Stockboek met een voornamelijk postfrisse collectie Iran. Veel modern materi
aal tot 1996. 
8989 lsraëM951-1969. Prijs: € 130,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Israël 1951-1969 in Erka album. Bevat zo
wel full-tab als half-tab zegels. Bevat o.a. blok 1 ongebruikt. 
9048 Israël 1978-1991. Prijs: € 120,00 
Doosje met 14 complete jaarboeken Israël 1978-1991. 
8950 Israël topnummer. Prijs: € 2.250,00 
Mooi **/*/0 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 meer
voudig, 1949 nieuw jaar full tab(!), blok 1(2x), luchtposten, boekjes, op insteek
kaarten, in doosje. IVIooi lot met hoge verkoopwaarde 
8990 Italië 1863-1983. Prijs: € 160,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Italië 1863-1983 in Davo album. Collectie be
vat ook wat beter materiaal. Hoge cat. waarde! 
9008 Italië en gebieden. Prijs: € 185,00 
Stockboek met een voornamelijk gebruikte partij Italië, waarin veel klassiek 
materiaal, inclusief veel doubletten. Bevat tevens wat Italiaanse gebieden. 
Leuke snuffelkoop. 
9053 Jersey 1958-1999. Prijs: € 125,00 
Gebruikte collectie Jersey 1958-1999 in twee stockboeken. Cat. waarde ca. 
700 euro (ruim 4200 franse franc). Leuke collectie! 
9007 Jersey en Guernsey. Prijs: € 150,00 
Stockboek met een postfrisse voorraad Jersey en Guernsey. Bevat veel mate
riaal. 
9041 Kenia. Prijs: € 300,00 
Stockboek met postfris Kenia en tevens Oeganda en Tanganika. Zeer veel ma
teriaal met veel moderne series tot 1992. 
9043 Liechtenstein. Prijs: € 525,00 
Stockboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Liechtenstein. 
Partij bevat veel beter materiaal uit de jaren 30, waaronder ook wat beter tan
dingen. Zeer hoge cat. waarde! 
9040 Liechtenstein. Prijs: € 250,00 
Stockboek met een voornamelijk postfrisse partij Liechtenstein tot 1994. Bevat 
zeer veel materiaal en ook wat velletjes. 
9017 Luxemburg. Prijs: € 375,00 
Dik stockboek met een grote postfrisse, ongebruikte en gebruikte voorraad 
Luxemburg. Heel veel materiaal, van oud tot modern. Ook dienstzegels en 
port aanwezig. 
8991 Malta 1967-1991. Prijs: € 170,00 
Zo goed als complete postfrisse collectie Malta 1967-1991 met extra's in 
Lindner album. Mooie collectie!! 
8992 IVIarshall Islands 1984-1991. Prijs: € 125,00 
Complete, postfrisse collectie Marshall Islands 1984-1991 in luxe Lindner al
bum. Mooie collectie! 
9014 Montserrat. Prijs: € 125,00 
Stockboek met een postfrisse collectie Montserrat, waarin veel moderne die
renseries en veel blokken. Bevat tevens wat Brits Dominica. 
8977 Nederland 1852-1960. Prijs: € 200,00 
Restantcollectie Nederland 1852-1960 ongebruikt en gebruikt in Davo luxe al
bum. Collectie bevat zeer veel goed materiaal (zoals 3, 12, 105, 130), maar 
veel met gebreken. Enorme cat. waarde! 
8981 Nederland 1852-1971. Prijs: € 800,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1971 in luxe 
Excellent album. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zonder de echte 
topnummers. Cat. waarde ruim 7000 euro. 
8980 Nederland 1864-1950. Prijs: € 200,00 
Stockboek met oud en klassiek materiaal van Nederland 1864-1950 in aantal
len. Voornamelijk gebruikt en in zeer diverse kwaliteit. Heel veel zegels. 
9001 Nederland 1869-1976. Prijs: € 210,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1869-1976 in Davo 
album. Collectie bevat veel materiaal en heeft een hoge cat. waarde. 
9002 Nederland 1941-1992. Prijs: € 225,00 
Gebruikte collectie Nederland 1941-1992 in Davo album. Bevat alle betere se
ries uit de jaren 50 en ook veel gebruikte kerstblokken. 
9026 Nederland 1945-1975. Prijs: € 375,00 
Stockboek met postfris Nederland 1945-1975 in blokken van 4. Heel veel ma
teriaal, hoge cat. waarde. 
9003 Nederland 1945-1976. Prijs: € 210,00 
Vrijwel complete postfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1945-1976 in 
luxe Leuchtturm album. Mooie kwaliteit en hoge cat. waarde! 
8988 Nederland 1945-1982. Prijs: € 170,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1945-1982 in 
Schaubek album. Goed gevulde collectie met ook wat materiaal van voor 
1945. 
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8998 Nederland 1945-1996. Prijs: € 250,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1945-1996 in Importa 
album Collectie bevat zeer veel nominaal matenaal 
9045 Nederland 1960-1976. Prijs: € 210,00 
Postfns matenaal in blokken van 4 van Nederland 1960-1976 Bevat veel 
hoekblokken met o a kniptekens Ook Amphilex blokken aanwezig Koopjei 
8999 Nederland 1963-1991. Prijs: € 165,00 
Postfrisse complete collectie Nederland 1963-1991 in Davo luxe album 
9000 Nederland 1968-1986. Prijs: € 335,00 
Postfnsse collectie Nederland 1968-1986 in Davo luxe album Collectie bevat 
tevens luchtpost, waaronder 12 en 13 postfris (12 met gomvouw) 
8997 Nederland en koloniën. Prijs: € 260,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Nederland en kolomen 1852-1965 Veel leuk 
matenaal, stempeltjes maar wat gemengde kwaliteit 
8979 Nederland PTT-mapjes t/m mei 20071! Prijs: € 550,00 
Prachtig mooie complete collectie incl A-nummers, loopt helemaal door t/m 
mei 2007, opgezet in 10 PTT-mapjes albums De nominale waarde zonder toe
slag IS reeds 615+ euro, onder nominaal + de 10 dure albums kado" 
8959 Nederland snuffeldoos. Prijs: € 225,00 
Kleine doos met groot aantal insteekboeken wo ouder matenaal, nominaal, 
postfrisse uitgaven + buitenland 
9013 Nederlands Indië. Prijs: € 150,00 
Davo luxe album met een ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie 
Redelijk gevulde collectie met ook port, dienst en luchtpost Bevat tevens 
Nederlands Nieuw Guinea 
9019 Nieuw Zeeland 1967-1990. Prijs: € 160,00 
Complete, voornamelijk gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1967-1990 in Davo 
album 
9004 Noorwegen 1883-1986. Prijs: € 165,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1883-1986 in Davo 
album Goed gevulde collectie 
9024 Oeganda. Prijs: € 170,00 
Insteekboek met modern postfris materiaal van Oeganda Veel mooie motief-
senes en blokken, waaronder vogels, paarden etc 
8996 Olympische Spelen 1980. Prijs: € 125,00 
Postfnsse speciaal collectie Olympische Spelen 1980 waann o a veel Zuid-
Amenka en veel ongetande senes Zeer mooie collectie in speciaal album 
8995 Olympische Spelen 1980. Prijs: € 125,00 
Postfnsse speciaal collectie Olympische Spelen 1980 waann o a veel onge
tande senes van de Franse kolomen Zeer mooie collectie in speciaal album 
8961 Oost Europa verzameling. Prijs- € 375,00 
Merendeels gebruikte verzamelingen van de diverse landen, van oud tot 
nieuw incl betere uitgaven en blokken, in 11 zelfgemaakte dikke nngband al
bums, leuk 
9023 Oost Europa. Prijs: € 170,00 
Dik insteekboek met postfris matenaal van Oost Europese landen, zoals Polen 
en Rusland Heel veel senes en blokken Koopje' 
9021 Oostenrijk 1945-1987. Prijs: € 150,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Oostenrijk 1945-1987 in 2 Lindner falzlos al
bums met cassette Koopje 
9025 Portugese koloniën. Prijs: € 210,00 
Insteekboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Portugese ko
lomen zoals Congo, Horta, St Tome etc Voornamelijk ouder matenaal 
9011 Salomon Islands 1937-2000. Prijs-€ 170,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Salomon Islands 1937-2000 in twee dunne 
insteekboeken Heel veel (motief) senes en blokken 
9022 Samoa. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met postfns matenaal van Samoa Veel moderne postfnsse mo
tiefseries en blokken 
8969 San Marino 1956-1991. Prijs: € 200,00 
Postfrisse/gebruikte voorraad incl blokken, in enveloppen gesorteerd, heel 
veel matenaal 
8971 Scandinavië fdc's. Prijs: € 200,00 
Interessante collectie van de diverse landen wo veel IJsland + oudere fdc's, in 
10 bandjes, in doos 
9042 Schepen. Prijs: € 300,00 
Stockboek met postfris materiaal van het thema Schepen Collectie bevat heel 
veel blokken Voornamelijk matenaal van buiten Europa 

9012 Spanje 1948-1981. Prijs: € 90,00 
Postfnsse collectie Spanje 1948-1981 in twee dunne insteekboeken Veel ma
teriaal, koopje' 
9027 Spanje 1962-1980. Prijs: € 170,00 
Kabe album met een postfnsse, vrijwel complete collectie Spanje 1962-1980 
Tevens wat postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van voor 1962 aanwezig 
Koopje' 
9020 Spanje 1970-1991. Prijs: € 170,00 
Postfnsse, vrijwel complete collectie Spanje 1970-1991 in 2 luxe Safe albums 
Koopje' 
9009 Textiel. Prijs: € 130,00 
Voornamelijk postfnsse motief collectie Textiel Heel veel matenaal, voorna
melijk van buiten Europa Leuke collectie' 
9010 Tsjecho-Slowakije 1918-1961. Prijs: € 280,00 
Dik stockboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-
Slowakije 1918-1961 Collectie bevat veel matenaal, waaronder beter 
9036 Tsjecho-Slowakije 1976-1983. Prijs: € 125,00 
Postfnsse collectie Tsjecho-Slowakije 1976-1983 in Safe album met veel blok
ken Gedeeltelijk dubbel verzameld (dus ook gebruikt aanwezig) 
9018 Turkije. Prijs: € 200,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte voorraad Turkije in 3 stockboeken Bevat 
veel matenaal, waaronder veel oudere zegels 
9006 Tuvalu. Prijs: € 115,00 
Blanco album met een postfnsse collectie Tuvalu met voornamelijk motiefse
ries MOOI opgezette collectie met veel blokken 
8973 Tweede wereldoorlog. Prijs: € 125,00 
Postfnsse collectie + op speciale enveloppen, met uitgebreide beschrijvingen, 
in 3 speciale albums, in doosje 
8993 Tweehonderd jaar USA. Prijs: € 125,00 
Postfnsse speciaalcollectie 200 jaar USA in twee speciale luxe Borek albums 
Zeer mooi 
8994 UPU collectie. Prijs: € 550,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie UPU in 4 zelfgemaakte albums Bevat zeer 
veel matenaal waaronder postfnsse Commonwealth senes Hoge cat waarde' 
8952 Verenigde Naties 1951-1999. Prijs: € 595,00 
Enorme postfnsse en gebruikte stockvoorraad, in zakjes op volgorde gesor
teerd in grote aantallen, van de 3 gebieden, enorme hoeveelheden, in 2 laden 
Gigantische cat w en nominale waarde 
8976 Wereld telefoonkaarten. Prijs: € 150,00 
Verzamelaar nalatenschap, meest Nederland, in 6 banden/boeken, in doos 
Heeft klem vermogen gekocht, nu tegen afbraakprijs 
8972 West Europa diversen. Prijs: € 150,00 
Postfris modern Scandinavië + speciale sets, Oostenrijk jaarsets, moderne 
fdc's Finland etc in doosje 
8953 West Europa. Prijs: € 550,00 
Interessant uitzoeklot met o a heel goed Zwitserland in doosje vanaf het be
gin met heel veel dure uitgaven gestempeld, Oostenrijk en heel goed gebie
den, in doosje, Zwitserland oude Bundesfeier etc in doos Enorme cat w 
8958 West Europa. Prijs: € 150,00 
Kleine snuffelpartij wo Nederland fdc's vanaf jaren 70 en veel Europese lan
den postfrisse uitgaven, in doosje 
8965 West Europa. Prijs. € 275,00 
Snuffelpartij van veel diverse landen, veel gebruikt matenaal, in 19 insteek
boeken, in grote verhuisdoos 
9032 Zuid Amerika. Prijs: € 225,00 
Schaubek album met ongebruikt en gebruikt matenaal van Zuid Amenka (o a 
Chill, Colombia, Cuba etc ) Tevens Canada aanwezig Collectie bevat zegels 
tot 1960 Leuke partij 
9016 Zuid Amerika. Prijs: € 225,00 
Stockboek met een voornamelijk gebruikte (iets ongebruikt/postfns) collectie 
Zuid Amenka waann ook wat beter matenaal Bevat ook wat /\zie 
9031 Zweden 1855-1980. Prijs: € 170,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Zweden 1855-1980 op blanco bladen in 
Importa album Bevat leuk klassiek matenaal, waaronder wat beter 
9029 Zwitserland 1854-1994. Prijs: € 240,00 
Mooie gebruikte (iets ongebruikt) collectie Zwitserland 1854-1994 in Davo album 
Collectie bevat ook beter matenaal zoals Juventute 1915,1916,1917 1918 etc 

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

INFORMATIEBON 
Naam , 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

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

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 
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VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
POSTZEGELHANDEL WILEM TIEMAN: "AL RUIM 40 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

1) NEDERLAND 2002 provincie-velletjes 1 t/m 13 oplage 
slechts 100 000, cat w € 185- € 70,-

2) NEDERLAND FDC's E 62 tot en met E 252a luxe onbeschreven com
plete verzameling (manco nr 129a) cat w/€ 762- Nu € 8 0 -

3) NEDERLAND POSTZ.MAPJES 1982/1993 nrs 1 t/m 116 100% com
plete verz , cat w € 528,65, postk prijs € 203,92 Nu € 8 0 -

4) NEDERLAND aantekenstrookjes: grote partij om uit te zoeken 
van A tot Z zeer gevarieerd (ruim 28 000 strookjes) € 155,-

5) NEDERLAND FDC's 1964 tot en met 1994 (E62 tot en met E330, 
manco nr 129a) complete luxe verz onbeschreven 
(cat w € 1 076,65) Nu € 160,-

6) NEDERLAND 1872/ca 2000 "rijp en groen" fantastische partij vol 
avontuur, incl oud/ouder materiaal, hoge waarden, vele complete en
gest /resp postfr series, onuitgezocht op plaatfouten, stempels etc , 
etc cat w ruim € 4 000,-, prachtkoop, vnendenprijsje € 220,-

7) NEDERLAND postz.mapjes nrs 1 tot en met 255b 100% compleet 
1982 tot en met 2001 272 stuks cat w € 1 391,40 postkantoorprijs 
€ 504,92 (= f 1 112,70) Spotkoopje, nu slechts € 220,-

8) NEDERLAND velletjes 1967/2003 xx in luxe album 
(cat w € 1 267,30) Nu € 350,-

9) NEDERLAND FDC's E331 tot en met E500 + PBZ1/6 1995 
tot en met juni 2004, complete, luxe coli onbeschreven 
cat w € 1 053,20 plus gratis luxe albums Nu € 350,-

10) NEDERLAND engros-postje postfrisse euro-zegels, 
voor frankenng, vanzelfsprekend toeslag NIET geteld 
(nominaal € 503,50) Nu € 360,-

11) NEDERLAND ca 1872/2000 grote super-gezellige uitzoekpartij onge
plukt "rijp en groen" incl veel nuttig en bruikbaar materiaal, ook vele 
complete postfnsse series (cat w ca € 6 000,-) Nu € 395,-

12) NEDERLAND frankeergeldige postzegels 1977/2001 ten dele 
in vellen/veldelen f 0,40 tot en met 1 gulden, nominaal € 1 014,20 
(f 2 235,-), vanzelfsprekend toeslag NIET geteld € 500,-

13) NEDERLAND aantekenstrookjes: grote partij om uit te zoeken 
van A tot Z zeer gevaneerd, ook wat brieven en vele ongebruikelijke 
en exclusieve strookjes (ruim 120 000 strookjes) Belangrijke, 
zeer interessante prachtkoop' € 650,-

14) NEDERLAND 1852/ca 1910 belangrijke partij gestempeld, grote 
aantallen, absoluut ON-uitgezocht op stempels, plaatfouten 
etc smikkelen en smullen voor specialisVavontuner € 730,-

15) NEDERLAND 1852/ca 2000 partij/coll om uit te zoeken incl vele 
complete ongestempelde resp postfrisse series, insteekboeken, al
bums, zakjes, doosjes, verz , restanten etc , etc "rijp en groen" abso
luut ongeplukt op plaatfouten, stempels etc , ook Overzee, buitenland, 
cat w ruim boven de € 18 000,-, super-gezellige ramsch-partij waarin 
mooi klassiek en vele goede vooroori compl romantische senes zoals 
Olympiade 1928, Salve Hospes, Goudse Glazen, hoge waarden 
Konijnenburg en Juliana Enface etc , etc Spotkoopje' € 750,-

16) NEDERLAND FDC's E62 t/m E551 1964 t/m juni 2007100% complete 
luxe onbeschreven collectie 600 stuks, cat w 2008 € 2 524,80 € 750,-

17) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties postfris in originele verpakking 
100% compleet 1976/2006 plus suppl 1982/1994 (cat w ca € 2 200, 
zie biz 481 van NVPH-spec cat 2008) Nu € 800,-

18) NEDERLAND 1852/ca 1980 partij/coll om uit te zoeken, veelzijdig en 
gevarieerd, vele complete postfrisse/resp ongebr senes, insteekboe
ken, albums, zakjes, dozen, restanten etc , etc , etc , ook Overzee en 
buitenl cat w ruim boven de € 20 000,-, super-gezellige ramsch-partij 
"rijp en groen" waarin ook veel ouder matenaal zoals nrs 134/135 
(Toorop), 136/138 (rentoonstellingszegels 1924) 402b/403b 
(Legioenblokken) etc , etc , etc Spotkoopje ' € 850,-

19) NEDERLAND FDC's E30 tot en met E510 zeldzaam mooie luxe 
onbeschreven complete collectie plus vele extra's 
(cat w ruim boven de € 3 000,-) Nu € 950,-

20) NEDERLAND frankeergeldige postzegels 1977/2001 ten dele in 
vellen/veldelen f 0,40 tot en met 1 gulden, nominaal € 2 028,40 
(f 4 470,-), vanzelfsprekend toeslag NIET geteld € 1.000,-

21) NEDERLAND postzegelboekjes (automaatboekjes) 1964/2002 
(1 tot en met 81) 100% complete verz (totaal 130 verschillenden) 
catw € 2 200,- € 1.200,-

22) NEDERLAND FDC's El tot en met E30 100% complete verz , 
eerste 13 stuks met foto-cert (cat € 5 649,50) Nu € 1.950,-

23) NEDERLAND automaatboekjes penode 1964/2001 engrospost zeer 
geschikt om voordelige en fraaie frankenngen te maken en studie, 
absoluut ONUITGEZOCHT op vananten, foutdrukken, telblokjes etc 
(nominaal f 7215,- (€ 3 274,-), vanzelfsprekend toeslagen zoals b v op 
de zomerzegels-boekjes penode 1983/1994 NIET geteld, ook goede 
boekjes uit de 6 en 9 sene Spotkoopje' Nu € 2.350,-

24) NEDERLAND plaatfouten, foutdrukken, afwijkingen etc' 
(vanaf 1852) grote, belangrijke verzameling € 2.450,-

25) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties postfris periode 1978/2005 in
cl suppl Engros/beleggmgs-post van deze leuke jaarcollecties, in de 
voordeelaanbieding (zie NVPH spec -cat Nederland 2008 bIz 481) cat 
w ruim € 12 000,- Nu € 3.000,-

26) NEDERLAND velletjes van 10 periode 1967/2005 aantal luxe kostbare 
Davo-albums met luxe complete postfrisse velletjes incl vele betere o 
a Amphilex'67, verhuis, sesamstraat etc , etc Deze engros-post uit
sluitend geteld op nominaal € 3 780,- Niet te geloven, nu alles in een 
keer in de voordeelaanbieding € 3.000,-

27) NEDERLAND frankeergeldige postzegels 1977/2001 ten dele in vel
len/veldelen f 0,40 tot en met 1 gulden, nominaal € 6 085,20 
(f 13 410,-), vanzelfsprekend toeslag NIET geteld € 3.000,-

28) NEDERLAND 1964/ca 1995 XX postzegelboekjes uitgebreide en 
belangrijke zeer gespecialiseerde collectie incl talloze topstukken, 
bijzonderheden/curiositeiten, telblokjes etc , etc Topobjeot in 18 
insteekboeken' € 3.500,-

29) NEDERLAND 1977/2001 frankeergeldige postzegels plakwaarde 
€ 10 200,- toeslagen vanzelfsprekend met geteld, ook veel 
vellen/veldelen onuitgezocht op plaatfouten etc Nu € 5.000,-

30) NEDERLAND tot 1939 (xx) unieke voorraad postfris zonder plakker 
incl doubletten, de grote topstukken met foto-cert 
(cat w € 40 488,-) Nu € 18.000,-

31) ARUBA 1986/2006 (xx) 100% compl in luxe Importa-album 
cat w € 762,70 (366 postzegels en 5 bl) € 250,-

32) BELGIË ca 1950/1990 unieke verz van uitsluitend zeldzaam en 
ongebruikelijk materiaal incl vele topstukken Belangrijke prachtkoop, 
dit IS een coli waar iedere grote Belgie-verzamelaar zeer 
gelukkig mee is' € 750,-

33) BELG.Kol.&Geb.: € 210,-
34) CHINAgrotestock-voorraad vanaf 1949 incl talloze goede zegels en 

series (in 1 dik insteekboek) € 350,-
35) CHINA coli /partij incl doubletten en veel klassiek € 5.500,-
36) DUITSLAND (Bund, W Berlijn etc , etc) periode ca 1945/2002 

gigantische avonturen-partij onuitgezocht op foutdrukken en 
specialiteiten incl talloze complete senes, blokken etc , etc ENORM 
hoge cat waarde' Nu € 200,-

37) DUITSLAND etc (in de ruimste zin des woords incl mooi klassiek) 
vanaf ca 1850 coli /partij om uit te zoeken "rijp en groen" ook staten, 
gebieden, onuitgezocht op plaatfouten, tandingen, stempels etc ook 
talloze complete postfrisse senes, ook hooggenoteerd en zeldzaam 
materiaal (cat w ruim € 10 000,-) Nu € 480,-

38) DUITSLAND vanaf ca 1872 coli/partij om uit te zoeken, incl veel pn-
ma matenaal, ook staten, gebieden, talloze complete series, ook post-
fns, hoog genoteerd en zeldzaam materiaal (cal w ruim € 10 000,-) 
Nu € 480,-

39) DUITSLAND, Duitse Kol., Oude Duitse Staten, Dtse Gebieden, 
heel Duitsland in de ruimste zin des Woords, een TOP-collectie" 
Overwegend gestempeld Nu € 1.850,-

40) DUITSE Bezettings-gebieden 2e wereldoorlog belangrijke 
coli /partij "rijp en groen" incl veel topmatenaal € 3.500,-

41) ENGELAND & Geb. (in de ruimste zin des woords) veelzijdige 
hoogst interessante partij om uit te zoeken w i naast type 
massagoed, ook mooi klassiek, talloze complete postfnsse series, 
blokken, boekjes hoge en hogere waarden etc , etc Een droom van 
een partij, ongeplukt, die zeer zorgvuldig, uitgezocht dient te 
worden ENORM hoge cat waarde € 395,-

42) ENGELAND: enorme partij/coll (grote handelarenvoorraad incl vele 
topstukken) incl klassiek € 15.000,-

43) ENG.KOL.&Geb. droompartij/coll in ca 40 albums/insteekb mcl veel 
interessant, zeldzaam en opwindend matenaal € 4.550,-

44) GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere verz en partijen, 
vrijwel alleen courant en goed verkoopbaar matenaal, geschikt voor 
postzegelhandel, rondzendverkeer, ruil, opzet wereldverzameling/the-
ma-coll etc, etc Verk waarde € 4 000,-, cat w hier natuurlijk een 
veelvoud van (vele duizenden zegels, goede kwaliteit, afval gemiddeld 
met meer dan 5%) Spotkoopje' € 950,-

45) GEHELE WERELD FDC's etc periode ca 1950/2005 gigantische 
coli /partij vele landen veelal onbeschreven, mcl talloze topstukken, 
zeldzame en ongebruikelijke enveloppen, ook coli max krt , kinderbe-
dankkrtn etc Naar schatting is aan abonnementsgeld ruim 
€ 30 000,- uitgegeven, vele duizenden en duizenden stuks, nu deze 
zeer grote droomverzameling in de voordeelaanbieding € 2.500,-

46) GEHELE WERELD: verz mcl doubletten, ook veel mooi klassiek in 
ruim 250 albums/resp insteekboeken, ook vele, vele extra's (ruim 
300 000 zegels) € 5.500,-

47) GEHELE WERELD: grote voorraad collecties, zeer gevarieerd, ruim 
200 alb mcl vele ongebruikelijke landen & veel postfris € 8.500,-

48) GEHELE WERELD: partij/coll voor grote handelaar en/of weder
verkoper opruimingspartij collecties, verzamelingen en partijen, in 
ruim 500 albums, insteekboeken vol, halfvol en leeg, incl filatel en 
met-filatel (munten, prentbrkrtn etc) mcl vele mooie postfris-verz 
Nederland, België, Duitsland etc , etc supergezellige, veelzijdige 
ramsch-partij incl o a postzegels Nederland 1940/2000 100% 
compleet mcl 518/537 postfris met eert en Lpl 2/13, ook veel 
exotische en ongebruikelijke landen, veel klassiek" (per onderdeel 
uitgeprijsd ruim € 85 000,-) Nu alles m een koop € 12.000,-

49) GEHELE WERELD ca 1840/1980 unieke verzameling in ruim 900 
albums/insteekboeken, "njp en groen" mcl vele oude topcollecties 
en zeer veel klassiek/romantisch materiaal 
"once in a lifetime" € 15.500,-

50) ISRAEL 1948/ca 2000 grote, belangrijke coli /partij in uitpuilende kof
fers mcl vroeg topmatenaal "postfns met full-tap" € 2.500,-

51) JAPAN: grote coll/partij om uit te zoeken, mcl klassiek € 500,-
52) NED.ANTILLEN 1949 tot en met 2006 (xx/x) verz in 2 luxe Importa-

banden (1251 postzegels, 69 bl,v,b) cat w € 3 151,55 Nu € 850,-
53) PORTUGAL & PORTKOL. etc 

enorme grote uitzoekpartij € 500,-
54) PORTUGEESE Kol.&Geb. (overw klassiek) grote coli in 

2insteekb incl doubl (cat w € 7 700,-) € 1.000,-
55) RUSLAND ca 1866/2000 enorme verzameling in 15 insteekboeken 

w I talloze betere en zeldzamere zegels en senes 
Prachtkoop' € 900,-



56) SKANDINAVIE periode ca 1850/2000 coli /partij ten dele in 
insteekalbums, zakjes, dozen incl talloze complete postfrisse series, 
abonnementen etc , etc Oorspronkelijke aanbiedingsprijs per onder
deel ruim € 18 000,-, cat w hier natuurlijk een veelvoud van, incl 
mooi IJsland, Aland, DWIndie, Groenland etc , etc Niet te geloven 
nu alles in een koop in de voordeelaanbieding € 2.500,-

57) SLOWAKIJE 1993/2001 (xx): grote, exclusieve speciaal verzameling 
met vele, vele extra's velletjes, kleinbogen, combinaties Nu € 195,-

58) SURINAME & Rep.Suriname/Ned.Antillen etc: coli /partij nalaten
schap om uit te zoeken incl exclusief en zeldzaam matenaal meren
deels postfns (in 12 albums/insteekb etc ) 
Oorspronkelijke aanschafwaarde € 2 800 -
Nu alles voor een fractie van de aanschafwaarde € 350,-

59) TSJECHOSLOWAKIJE 1945/1992 (xx) postfns-verz 100% compleet 
in 4 Schaubek-albums met als bonus vele, vele NIET getelde extra's 
zoals "kleinbogen" etc (Michel ca € 5 500,- plus-plus-plus) 
Nu € 850,-

60) URUGUAY: coli/partij incl mooi klassiek € 200,-
61) VER.EUROPA 1956/2000 leuke partij om uit te zoeken 

incl vele postfrisse complete series, leuke koop voor 
een vriendenprijsje' € 220,-

62) VER.EUROPA ca 1956/2004 gigantische, belangrijke, veelzijdige 
coli /partij incl vele postfrisse series ook vellen/veldelen, 
overal worden zeer hoge prijzen gevraagd en betaald, bij ons 
gaat alles voor'n kleine prijs de deur uit in een koop € 2.550,-

63) VER.STATEN van Amerika: leuke, veelzijdige coli /partij 
ten dele in albums/insteekboeken etc € 1.250,-

64) ZUID AFRIKA en Geb etc grote partij vol goed matenaal 
"rijp en groen" incl klassiek om uit te zoeken € 1.000,-

65) ZUID- en Midden Amerika: mooie, grote partij € 325,-
66) ZUID-EN MIDDEN AMERIKA periode ca 1850/1980 belangrijke, 

fantastische coli /partij in ca 50 insteekboeken/albums incl 
geweldig mooi klassiek, veel zeldzaam en opwindend 
filatelistisch materiaal' € 10.000,-

67) ZWITSERLAND FDC's: verz luxe onbeschreven incl doubl 
en vele, vele topnrs (cat w ruim € 2 500,- plus-plus) Nu € 395,-

68) DIEREN (thema) wereldnatuurfonds verz in vier bekende groene 
banden, nu voor een een fractie van de uitgifte-prijs € 120,-

69) DIEREN (thema) WNF de grote verz in 8 banden € 325,-
70) WERELDNATUURFONDS: periode ca 1980/2001 in 

14 grote albums (o a die bekende groene) € 850,-
ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 

ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 
ZIJN DOORGAANS NIET FILATELISTISCH 

71) AANDELEN (oude): verz incl doubletten zowel Nederland als buiten
land incl vele decoratieve topstukken vanaf ca 1860 (422 stuks) 
Nu € 350,-

72) AANDELEN (oude): coli/partij (5 000 stuks) € 4.850,-
73) /y^NDELEN (oude) vanaf ca.1800: met te geloven belangrijke 

verzameling incl doubletten en talloze decoratieve topstukken 
(10 000 stuks) € 12.000,-

74) AANTEKENSTROOKJES Nederland partij, zeer gevaneerd 
20 000 stuks, leuk om uit te zoeken € 150,-

75) ANSICHTKAARTEN etc penode ca 1910/2000 waanzinnig leuke, 
veelzijdige coli /partij zowel Ned als buitenland, oud en nieuw zowel 
met als zonder postzegel, vele motieven topografie Nederland, fanta
sie, filmsterren, sporten, flora en fauna, ontwerpers, reclame etc , etc 
Hoogst-en hoogst interessante koop'(ca 10 000 kaarten incl curiosa 
zoals boekenlegger, vloeiblad etc , etc ) € 450,-

76) ANSICHTKAARTEN Nederland watertorens: verzameling € 425,-
77) ANSICHTKAARTEN etc penode ca 1900/2000 zowel Nederland als 

buitenland - oud - nieuw - gefrankeerd - ongefrankeerd etc , etc 
Veelzijdige, zeer en zeer interessante verz incl vele motieven, fantasie, 
topografie Nederland in vele oude en oudere zw/w, ontwerpers incl vele 
betere, zeldzame en kostbare kaarten en talloze courante, gezochte en 
goed verkoopbare kaarten (ca 8500 stuks, ook cunosa zoals boekenleg
ger, vloeiblad etc , etc) Hoogst interessante koop' Nu € 875,-

78) ANSICHTKAARTEN etc thema molens Nederland ook 
watermolens Mooie verz van A tot Z € 1.250,-

79) ANSICHTKAARTEN etc (zowel oud en oudere als modern) periode 
vanaf ca 1900 uitzoekpartij "rijp en groen" zowel met als zonder post
zegel, kleur en zw/w, vele landen maar overwegend Nederland topo
grafie, incl vele goede zw/w dorps- en stadsgezichten Belangrijke, 
zeer gevaneerde uitzoekpartij/prachtkoop incl veel topmatenaai ge
schikt voor vele doeleinden studie, handel/wederverkoop "pleasure 
and profit", veilinghouder etc (ruim 5 000 kaarten) € 1.300,-

80) ANSICHTKAARTEN Nederland penode hoofdzakelijk ca 1900-1935 
coli topografie, bestaand uit vrijwel uitsluitend zeldzame en 
ongebruikelijke TOPK/\ARTEN o a veel fotokaarten van kleine 
plaatsen, kleine en kleinere plaatsen, straatjes, volkstypen, 
kermiskaarten, stoomtrams incl zeldzame stations, incl talloze 
spectaculaire schoonheden (ruim 1 000 topkaarten, vrijwel 
uitsluitend ongebruikelijke zeldzaamheden') € 5.000,-

81) BANKBILJETTEN (papiergeld) gehele wereld periode ca 1910/1990 

fantastische coli /partij waarin vele verrassingen en ongebruikelijke bil
jetten, veelal in pnma kwaliteit Koopje' € 295,-

82) BANKBILJETTEN/papiergeld Nederland serieuze verz incl 
doubletten "diverse kwaliteiten" mooi en gevaneerd vooroorlogs-
materiaal Belangrijke koop, ook zeer geschikt voor handel/ 
wederverkoop etc , etc Koopje' € 1.350,-

83) BANKBILJETTEN/papiergeld Gehele Wereld periode ca 1920/1990 
fantastische coli /partij om uit te zoeken incl Nederland en talloze 
schaarse en zeldzame biljetten ' rijp en groen" Belangrijke, omvangrij
ke prachtkoop' € 1.400,-

84) BIBLIOTHEKEN (oude & oudere prentbriefkaarten) unieke topverza-
meling opgezet van A tot Z incl vele klassieke zeldzame en waardevol
le stukken (ruim 1 000 stuks, vnjwel allen verschillend) € 900,-

85) ESPERANTO (thema) mooie verzameling incl 
topmatenaai € 320,-

86) GAS- EN ELECTRAPENNINGEN: uitzoekpartij zeer 
gevarieerd 400 stuks € 325,-

87) MILITARIA (oude ansichtkrtn etc) mooie veelzijdige 
collectie € 225,-

88) MUNTEN Gehele Wereld: fantastische partij "rijp en groen" om uit te 
zoeken incl vele exotische landen mooi klassiek, vele goede zilveren 
munten en zeldzaamheden Fundgrube' € 225,-

89) MUNTEN Nederland vanaf ca 1850 fantastische coli/partij om uit te 
zoeken, zeer gevarieerd "rijp en groen" incl veel zilvergeld, alsmede vele 
betere en zeldzame munten ENORM hoge cat w ' Nu € 295,-

90) MUNTEN/penningen, carnets, eurosets etc, etc. Gehele Wereld: 
opruimingspartij w i muntsets, ook vele in de sfeer van Franklin-Mint 
etc, etc oorspronkelijke uitg-prijs ruim € 10 000,- Nu € 700,-

91) MUNTEN Nederland (alsmede wat buitenland en Overzee) giganti
sche coli /partij om uit te zoeken, boordevol betere munten en veel 
avontuur o a mooi en ongebruikelijk klassiek matenaal halve centen, 
centen, twee en een halve centen (de plak), stuivers/rond en vierkant, 
dubbeltjes, kwartjes, halve guldens, rijksdaalders etc , etc , etc 
Belangrijke, zeer interessante en waardevolle prachtcolleotie, spot-
koopje' Nu € 900,-

92) MUNTEN zilver Gehele Wereld periode vanaf ca 1850 
grote collectie waann vele zeldzame stukken € 1.250,-

93) MUNTEN GEHELE WERELD (oude en oudere) vanaf ca periode 1800 
Wie durft dit aan 'n grote ongesorteerde "rijp en groen" handelaren-
coll /voorraad in ca 50 draagtassen en ten dele in vele albums incl vele 
zilveren munten, collecties, restanten, exotische landen etc , etc Ons 
ontbreekt de tijd om e e a uit te zoeken, 'n hele auto vol materiaal die 
in overleg gehaald/gebracht kan worden Hoogst interessante, belang
rijke, veelzijdige collectie incl topmatenaai (o a goud) etc , etc Nu 't 
geheel in een keer in de voordeelaanbieding € 4.500,-

94) PAARDEN/hoefijzers etc overw op oude ansichtkaarten 
TOPcollectie' € 2.550,-

95) PADVINDERIJ (thema) coli waarin diverse 
top-prentbriefkaarten € 300,-

96) POOL (Nrd enZd) verzameling € 120,-
97) RODE KRUIS (thema) verz postz , prentbrkrtn , blokken, 

Cinderella's, cunosa etc , etc incl fantastisch klassiek 
materiaal en vele, vele zeldzaamheden en topstukken € 275,-

98) RIJWIELBELASTINGPLAATJES20er-en 30er jaren coli incl 
doubl Varianten, met en zonder ponsgat (= voor werkelozen), 
zeer gevarieerd, schitterende art-deco-ontwerpen geslagen bij 
Rijksmunt, vanzelfsprekend alles origineel en uit die tijd 
ENORM hoge cat waarde' (ruim 150 stuks) € 300,-

99) SCHAKEN verz /partij zeer veelzijdig, kaarten, 
stempels etc, etc € 225,-

100) SIGARENBANDJES, lucifersmerken etc , etc periode vanaf 
ca 1900 onvoorstelbaar interessante, veelzijdige coli /partij zeer 
gevarieerd, prachtig klassiek, vele zeldzaamheden in albums, 
zakjes, dozen etc , etc (vele duizenden en duizenden stuks, totaal 
ca 14 kg") Nu € 350,-

101) SIGARENBANDJES: grote, belangrijke partij "njp en groen" 
incl mooi klassiek in 2 uitpuilende koffers (vele, vele duizenden stuks) 
Koopje' € 395,-

102) SLUITZEGELS, vignetten etc uitgebreide belangrijke verzameling met 
in waarde een zwaartepunt op romantisch klassiek materiaal van een 
grote schoonheid o a veel postzegeltentoonstellingszegels uit de peri
ode ca 1910-1939 (uniek topobject, gehele wereld merendeels postfns 
zonder plakker, ruim 3 500 zegels) € 1.550,-

103) SPELDJES oven« 50er-en 60er jaren zeer grote, belangrijke coli erg 
leuk om uit te zoeken en in deze grote hoeveelheid zeldzaam, pure 
schoonheid en nostalgie incl vele interessante motieven € 240,-

104) STADSPOST Nederland etc € 155,-
105) TELEFOONKAARTEN hele wereld (ruim 1 000 stuks) zeer gevarieerd, 

talloze leuke motieven' € 95,-
106) VORSTENHUIZEN (België en Luxemburg) unieke collectie op oude 

ansichtkaarten, foto's etc , etc (o a veel matenaal van 
Koningin Astrid overi 1935) ruim 2 000 stuks Nu € 1.250,-

107) VRIJMETSELARIJ (thema) prachtige verzameling € 175,-
108) WIJN etc verz etiketten, prentbnefkaarten, curiosa 

incl klassiek € 280,-

Bij vooruitbetaling boven de € 450 , - 3% korting, boven de € 2250, - 5% 
Levertijd alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a u b uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch 
Postbanktnr: 193 598 t.n.v. W. Tieman Amsterdam ABN-AMRO Bankrek.nr: 54.01.81.307 

Telefoon 
0 2 0 - 6 2 6 3 2 4 3 0 2 0 - 6 2 7 3 8 01 

E-mail 
willemtieman@yahoo.com 

NZ Voorburgwal 3 0 0 
1 0 1 2 RT Amsterdam 
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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 
3S6a/d 
374-378 
379-391 
379a/d 
402-403 
402b/3b 
428-442 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 
550-555 

8,00 
31,50 
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 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
641-645 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
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 

13,20 
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 

722726 
727-728 
731-735 
738-742 
743-744 
747-751 
752-756 
759-763 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
786-790 
854 
886-888 
vellen 
899 
917 
925-926 
932-936 
937 
965-969 
971-2 
978-982 
983 
985-989 
990-991 
1001 
1007-1008 
1024 
1030-1 
1042 
1052paar 

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 

Etc. in gratis prijslijst 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 
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Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

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. 

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

't POSTZEGELHOES (HansMans) 
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 serie 556-560 voor slechts € 40,95\ 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistiscine benodigdheden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel Is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 

Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie) 
MrP.J.Troelstraweg89 
8916 CN Leeuwarden yx_y~N 
tel.: 058 2122096 ' f 
fax.: 058 2129180 p i = 

~v„./\_y" 

Onze 112" veiling worden gehouden op 

zaterdag 1 december 2007 
in zalencentrum Intermezzo aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 

Voor deze veiling mochten wij diverse topcollecties 
ontvangen w.o, Ned. Indie vrijwel compleet ongebruikt. 
Onze befaamde afdeling dozen bevat ruim 600 albums en 
stockboeken. 

Deze veiling is het bezoel(en waard! 

Kijkgelegenheid op: 
donderdag 13 september 
vrijdag 14 september 
zaterdag 15 september 

van 13,00- WL 
van 10.00- 18.00 
van 08 00- 11 30 

Ned. Indië coli, 80a, 80f, 98f, 
Stockholmset 

■■■■ f 
ir ., , 1 

Nederland nr 29, 
puntst 254 

Nadere inlichtingen: tel. 058  2122096 
fax. 0582129180 i | ü | 
ErTiail adres: Dzvfries@xs4aftTr 
Website: www.pzvfriesland.nl 

Onze volgende veiling zal worden gehouden medio 
februari 2008. « i ï | | j } | f a | r — 

Inzendingen zijn dagelijks mogelijk ten kantore en 
tijdens onze kijk en veilingdagen. 

Voor grotere objecten komen wij graag bij u thjuis. 
Renteloze voorschotten zijn tot elk bedrag mogelijk. 

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

mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
file:///Alleen
http://www.pzv-friesland.nl


;<:^<shegelhcindel I^RCL DCM H€RTOG V|IAh€h 
'Ct 

1653 foutief geperforeerd 
C aan andere zijde zegel i 

Gebruikt € 95 — 

1166 posttns Nederland 
naar rechts verschtoven ' 

€75 — 

127 Bv mooi ongebruikt aan de onderzi|de met ' 
geperforeerd hoekstuk € 925 — 

1571 1572postfris 
geheel ongetand i 

paar € 95 — 
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1496postfris 
met grote rakelstreep 

€35 — 

7f Opdruk ARtVIENWET met 
gebroken rechterbeen van de A 

ongebruikte 195 — 

portzegel 37b type 1 en 2 
samenhangend 

€ 140 — 
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Armenwet 8 in gebruik 

paar op briefstukje 
zeldzaam € 200 — 

DIenstzegels 25 26 posttns 
met certificaat 

€575 — 

630 met mooie harmonicavouw 
zeldzaam op deze waarde € 75 — 

roltanding 51a 
vertikale tanding 

afwijkend € 135 — 
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330b Nederlands Indie zonder ' 
watermerk ongebruikt met 

certificaat € 375 — 

■ « « V * « « M « V V V « W ^ W * V 

144 posttns 
zeer gevlekte druk 

€75 — 

135fa Nederlands Indie 
verschoven opdruk 
zonder g o m € 250 — 

49v Nederlandse Indie 
bovenzijde 

ongeperforeerd 
posttns met certificaat 

€975 — 

2140ongestanstl 
zegel uit matler € 35 — 

712fb met kopstaonde opdruk 
postfris met keur 

€275 — 

Beste l l ingen z e n d e n n a a r 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstraat 4 
4132XGVianen 
Tel 0347 372908 of 0347 320943 
Fax 0347 371874 
Postbank 42 69 335 
Bestellingen boven de € 35 — worden franco toege
zonden Verzending geschiedt na ontvangst bedrag 
op postbank 42 69 335 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 

Kantoor open op 
donderdag 9 00 12 30 
en van 13 3018 00 
Op andere dagen regelmatig 
open even bellen van tevoren 

EMAIL: postzegelhandeldenhertog@kllksafe.nl Zetfouten voorbehouden 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kllksafe.nl


FILATELIE DE BOEIER A 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 
-f^Nederland & OR -^Indonesië 
^Rep. Suriname -f-Zwitserland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

S E L E C T I E UIT O N Z E PRIJSL IJST (prijzen in euro's) 

NL VELLETJES VAN 5/10/20 postfris (nrs. NVPH) 
V886-88 
V1419 
V1439 
V1461 
V1487 
V1542-43 
VI546-47 
V1571-2A 
V1571-2B 
V1579-80 
V1628-29 
V1630 
VI646 
V1662-63 
VI672 
V1678 
V1681 
V1692 
V1693A 
V1693B 
VI702-05 
VI706 
V1709 
V1714 
V1720A 
V1720B 
V1721 
VI727 
VI733 
V1735 
VI740-45 
V1747 
VI748 
VI756 
V1763 
VI766 
VI773-77 
V1779 
VI788-07 
V1826-35 
VI836 
V1837 
VI842-51 
VI856-75 
V1878-87 
V1894-03 
V1904 
V1907 
VI908 

60,00 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
8,00 
4,00 
4,50 
20,00 
7,50 
7,50 
7,50 
7,00 
7,50 
20,00 
17,50 
6,00 
12,50 
12,50 
12,50 
7,50 
12,50 
4,80 
4,80 
4,80 
95,00 
4,80 
5,40 
4,80 
4,80 
11,00 
3,00 
4,80 
4,80 
4,80 
5,00 
5,00 
5,40 
7,00 
8,00 
4,00 
4,80 
6,50 
7,00 
6,00 
7,00 
4,00 
4,00 
4,00 

V1909-18 
VI919-20 
V1931-50 
VI 108b 
VI 109b 
vmob 
V1491b 
VI 492b 
V1495b 
V1499b 
VI501b 
VI957-66 
VI967 
VI974-83 
VI984 
VI988 
V2014-33 
V2034a 
V2034b 
V2034ba 
V2034C 
V2035a 
V2036 
V2036A 
V2037 
V2037A 
V2037B 
V2038 
V2039 
V2039A 
V2040 
V2040A 
V2041 
V2041A 
V2042 
V2042A 
V2043 
V2043A 
V2050 
V2065 
V2066 
V2067 
V2068 
V2069 
V2070 
V2071 
V2072 
V2073 
V2074 

7,00 
8,00 
7,50 
1,20 
1,80 
2,40 
4,50 
5,10 
5,40 
10,50 
21,00 
6,00 
4,00 
7,00 
4,00 
18,00 
7,50 
0,70 
0,50 
0,40 
0,60 
1,00 
1,60 
2,00 
3,20 
3,20 
6,50 
3,20 
3,50 
4,50 
6,00 
6,00 
5,40 
5,40 
7,00 
7,00 
21,00 
22,50 
10,50 
7,00 
8,00 
11,00 
6,00 
5,00 
5,60 
4,50 
4,50 
5,00 
4,50 

V2075 
V2076 
V2065-76 
V2077-82 
V2083 
V2089-98 
V2099-00 
V2104-13 
V2115-34 
V2135b 
V2135ba 
V2135C 
id.TNTIogo 
V2136b 
V2136C 
id.TNTIogo 
V2137 
V2138 
V2139a 
V2139b 
V2140 
Vid. corr. 
V2141 
V2142-51 
V2152-61 
V2162-63 
V2164-69 
V2172-81 
V2182-91 
V2192-93 
V2194-95 
V2196-97 
V2199-08 
V2210 
V2212-31 
V2232 
V2233-42 
V2244 
V2245 
V2246a 
V2246b 
V2247a 
V2247b 
V2248-9 
V2252-57 
V2258-9 
V2260-69 
V2270 
V2272-81 

5,00 
5,00 
6,40 
7,60 
4,70 
6,00 
5,40 
6,00 
7,50 
0,80 
1,50 
1,50 
1,50 
0,40 
0,80 
0,80 
9,00 
6,50 
5,50 
15,00 
5,00 
6,50 
5,25 
6,00 
6,00 
5,20 
7,60 
6,00 
6,00 
5,20 
5,20 
5,20 
6,50 
5,20 
7,50 
4,00 
6,50 
9,50 
6,50 
4,50 
30,00 
5,60 

5,30 
7,60 
5,60 
6,00 
5,60 
6,00 

V2285-94 
V2296-05 
id.heel vl 
V2306-15 
id.heel vl 
V2316 
V2317 
V2318 
V2319 
V2320 
V2321 
V2322 
V2325-34 
V2350-51 
V2352-61 
V2366-69 
V2371-80 
id.heel vl 
V2381-90 
id.heel vl 
V2391 
V2392 
V2403-07 
V2408-12 
V2420 
voetball 
voetbal2 
V2424-28 
V2429-33 
V2444 
V2446-55 
id.heel vl 
V2456-65 
id.heel vl 
V2466 
V2467 
V2468 
V2469 
V2480 
V2481 
V2483 
V2489 
V2493 
V2500-09 
V2510-11 

VD59 
VD60 

7,10 
3,80 
7,60 
5,20 
10,40 
4,50 
6,00 
6,50 
5,30 
4,50 
5,50 
5,30 
5,50 
11,00 
5,50 
8,00 
3,80 
7,60 
5,20 
10,40 
4,00 
6,50 
4,80 
6,00 
5,20 
8,00 
8,00 
6,00 
6,00 
5,60 
3,80 
7,60 
5,20 
10,40 
0,45 
3,00 
4,50 
6,00 
4,90 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
7,40 
6,00 

5,20 
8,00 

Blokjes Mooi NL 
2005 (10st.):€ 37,50 
2006 (10st.):€ 25,00 M 
2007 (10st):€ 25,00 ?|| 
Set 12 provincievelletjes 
incl. carnets € 65,00 

Complete set Prestigeboekjes 
nummers 1 t/m 18 € 215,00 

AANBIEDING NL POSTFRIS 
332-45 €15,00 550-55 €25,00 
428-42 € 5,00 681-82 €45,00 

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

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting (boven € 500,- 8%) 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax: 0180-690811 
Postbank: 2718493 ABN-AMRO: 50.50.44.978 
E-mail: info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

HAARMEIJER FILATELIE 
Nispensestraat 72 

4 7 0 1 C X Roosendaal 

INKOOP - VERKOOP - TAXATIES 

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

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

Bij ons vindt u partijen van 2 euro tot 2000 euro. 
Tevens duizenden kaartjes met series uitgeprijsd. 
Fdc's vanaf 0,50 cent. Brieven wereld uitgeprijsd. 

Diverse soorten kilowaar verkrijgbaar. 

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 J 

Postzegelhandel Zeist 
Het adres voor verzamelingen, collecties, partijtjes, 

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

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

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

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

telefoontje of (brief)kaartje. 

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

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

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

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

Internet: www.postzegelhandelzeist.nl 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
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MONDIAL 

POSTZEGELVEILINGEN 
Onze volgende veiling vindt plaats op 

ml 

ry '̂  

|,/ Holland 

. ^ Köln 

de 178-ste postzegelveiling in Zalencentrum Wesepe te Wesepe 
'^' Kijkdagen ook op ons kantoor in Deventer van 

;. Vrijdag 4 januari t/m Donderdag 10 januari. 
Wederom een extra grote veiling. Veel topnummers Nederland en 

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

Interessant aanbod van betere collecties, partijen en dozen. 

Heeft U interesse om uw verzameling te verkopen? 
U krijgt bij ons een betrouwbare indicatie van de opbrengst, voordat h 

een beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundig verkaveld en 
gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide kleurenfoto's. 

INZENDING DAGFXIJKS MOGELIJK 
'Laat on eel zijl 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

Londen 

New York 

W^A 
Vijfde uitgave 

2008 

MAST 
CATALOGUS. 

-JTT' 

van 

^ 

1 
^ f t l K T ^ 

,cent 

nedenai i^OMf^; 

^FDrRl'\^ Jt\ 

.Atf 

I ' 30 

2190 
NEDERLANDSE 

PLAATFOUTEN 

)ci 
T 

NU 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 
Pnjsnoteringen voor zegel met plakker, 
gestempeld, postfris, op brief en FDC 
Nu ook fouten in de hangend haar zegels 
Afbeelding van het gehele zegel met 
daarnaast een uitvergroting van de fout 
Up to date blijven via de website 
www mastplaatfout nl 
Franco thuis € 35 — naar giro 1914033 
van Mast te Dordrecht 
Inlichtingen 078-6169939 
E-mail wmast@chello nl 
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ROYAL MAIL: 
WRONG OR WHITE? 

Er is geen groter vermaak 
dan leedvermaak, zeggen 
ze wel eens. Dus er zal 
wel heel wat afgegnifFeld 
zijn toen bekend werd 
dat Royal Mail duizenden 
zegelvellen heeft terug
gehaald omdat ze een 
knoeperd van een fout 
bevatten. Het gaat om de 
emissie Celebrating Eng
land, die op 23 april voor 
het eerst aan de loketten 
had moeten komen. Het 
velletje bevat zegels van 
het regionale type in het 
ist-tarief (eerste klas 
post). Naast die zegels 
zitten tabjes met afbeel
dingen van mooie plekjes 

in Engeland. Ook de 
fameuze Needies op Wight 
(puntige kalkrotsen aan 
de kust van het eiland) 
zijn er op te zien. Helaas 
met een fout onderschrift: 
de naam van het eiland 
wordt gespeld als White, 
in plaats van Wight. De 
fout heeft de aandacht 
getrokken van de media 
in Engeland. De Daily 
Express grapte bijvoorbeeld 
Try to get it Wight next time. 
De zegels waren al aan 
de postkantoren en de 
postzegelhandel geleverd 
toen de fout bekend werd. 
Royal Mail probeert alle 
postzegels weer terug te 
krijgen, zodat ze vernie
tigd kunnen worden. Wat 
denkt u: zou dat lukken? Een nogal stomme Jout: het eiland Wight uerhaspeld tot 'Islc ofWhtte' 

PRIJZEN VERENIGD 
EUROPA ZAKKEN IN 

Het zat eraan te komen: 
na het debacle met enkele 
Spaanse bedrijven die hun 
cliënten aanmoedigden 
om in postzegels te beleg
gen, is de markt voor 
zegels die onder het kopje 
'Verenigd Europa' vallen 
gedeeltelijk ingezakt. 
Het duidelijkst wordt dit 
zichtbaar in de Michel-ca-
talogi, waarvan de nieuw
ste noteringen dankzij 
het bestaan van de de 
on-hne versie snel kun
nen worden opgezocht. 
Vooral de dure emissies 
uit de periode tussen de 
jaren '50 en 1992 heb
ben te lijden gehad van 

de perikelen van Afinsa 
c.s.; die blijken door de 
redactie van Michel zo'n 
50 tot 80 procent lager te 
zijn aangeslagen. Landen 
die het sterkst getroffen 
werden, zijn Monaco, 
Frans Andorra, Portugal 
en Cyprus. Het pronkstuk 
van menige Verenigd-
Europacollectie, de serie 
van Luxemburg uit 1956 
(foto), duikelde fors: van 
700 euro naar 300 euro. 
Verzamelaars met 'gaten' 
in hun collecties zullen er 
niet rouwig om zijn; als 
ze goed opletten kunnen 
ze hun manco's tegen een 
heel wat lagere prijs aan
schaffen dan ze tot voor 
kort voor mogelijk zullen 
hebben gehouden. 

THE INTERNATIONAL BULLETIN FOR NETHERLANDS 
PHILATELY MAAKT EERSTE DECENNIUM VOL 

Het is dit jaar een beetje 
feest op de redactie van 
the International Bulletin/or 
Netherlands Philately. Deze 

' the International 
I Bulletin for 
, Netherlands Philately 

zomer verscheen namelijk 
de eerste editie van de 
tiende jaargang van het 
tijdschrift. 
Het blad, dat zich in 
hoofdzaak richt op 
Engelstalige verzamelaars 
(en daarom geheel in het 
Engels is gesteld), be
handelt op vaak originele 
wijze het verzamelgebied 

Nederland en Overzeese 
Gebieden. Welgemeende 
gelukwensen aan het 
adres van hoofdredacteur 
Frans Rummens zijn dus 
op zijn plaats. Frans heeft 
met het jongste nummer 
weer een mooie editie aan 
vele vorige toegevoegd. 
Het nieuwste nummer be
vat onder andere een bij
drage over de 'Hongaarse 
connectie' van Michiel 
de Ruyter. In Filatelie 
van oktober jl. was een 
bewerking van dit artikel 
opgenomen. Wie daartoe 
geïnspireerd een abon
nement op the International 
Bulletin Jor Netherlands 
Philately wil nemen kan 
dat op eenvoudige wijze 
doen: stuur Frans Rum
mens een emailbericht 
(adres: in/o@nethphil.nl) 
en het komt in orde. Voor 
slechts zeventien euro 
ontvangt u vier afleverin
gen van het Bulletin. 
Overigens heeft het blad 
sinds kort een website: 
iDiuw.nethphil.nl. 

OVERZICHT VAN MUTATIES IN DE LIJST VAN 
BIJ FILATELIE AANGESLOTEN VERENIGINGEN 

i In de afgelopen maanden 
2 werden in de lijst van 
= bij Filatelie aangesloten 

MMiL verenigingen weer enkele 
ƒ n 2 mutaties doorgevoerd. 

Landelijke verenigingen: 
Federatie I.V. Philatelica, 
Zwaardvegersgaarde 130-
132, Den Haag, tel. 070-

3663465; secretaris J.Th. 
M. Bongarts, Polhaarweg 
38A, 772iDXDalfsen, 
tel. 0529-432286, email 
titibon@home.nl. 

Dalfsen: 
De naam van de vereni
ging Dalfsen is tegen
woordig P.V. 't Raedthuys 

Dalfsen en omstreken. 

Driebergen: 
De Filatelistenvereniging 
'Stichts Overkwartier' 
heeft een nieuwe secreta
ris: A.J.Kopmels, Juliana-
weg 15, 3941 DK Doorn, 
telefoon 0343-415098, 
email adenada@hetnet.nl 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadres

sen kunt u zenden aan 
het volgende adres: 

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

Een volledig overzicht 
van de bij Filatelie 
aangesloten filatelisten
verenigingen vindt u 
in het januarinummer 
2008 van Filatelie. 

NIEUWE EUROLANDEN, 
ANDERE VALUTA 

Verzamelaars van Malta 
en Cyprus zullen er even 
aan moeten wennen: aan 
de nieuwe muntsoort die 
de eilanden met ingang 
van het volgend jaar op 
hun postzegels zullen 
vermelden. De twee stap
pen namelijk over op de 
euro en daarmee komt 
een eind aan de uitgifte 
van emissies in centen en 
ponden. 
Curieus genoeg zijn het 
vooral verzamelaars van 
munten die naar de komst 
van de euro uitkijken, 
want die zien hun col
lectie Europese munten 
steeds completer worden. 

NEDERLANDSE TAAL: 
HET BLIJFT MOEILIJK 

Ook de redactie van 
Filatelie gaat wel eens in 
de fout als het de Neder
landse taal betreft, dus 
als u ons op een uitglijder 
kunt betrappen: aarzel 
niet en pak ons hard aan, 
want daar leren we van. 
Vergissen is weliswaar 
menselijk, maar ze 
moeten het bij TNTPost 
toch ook weer niet al te 
bont maken: twee fouten 
in een tekstje dat behalve 
twee getallen slechts vijf 
woorden bevat, dat is 
geen al te beste score. Het 
was lezer Arend Spijkman 
die ons op onderstaand 
etiketje attent maakte; het 
labeltje werd gebruikt om 
er de inhoud mee aan te 
geven van de pakjes met 
de 'Bloementjes cadeau'-
prestigeboekjes . 

mailto:o@nethphil.nl
mailto:titibon@home.nl
mailto:adenada@hetnet.nl


NIEUWS EN TOCH OOK WEER GEEN NIEUWS: 
VERBORGEN BOODSCHAPPEN 

Soms is nieuws gewoon 
geen nieuws. In het 
Duitse postzegelblad 
Michel Rundschau van 
augustus jl. werd een 
brief geplaatst van lezer 
Horst Apitz, waarin deze 
een ontdekking bekend 
maakt. Wel een beetje 
een late ontdekking, maar 
omdat we dachten dat 
Apitz de eerste was die er
mee kwam, gaven we hem 
alle eer op de website van 
Filatelie, www.filatehe.ws. 
Apitz' ontdekking 
heeft betrekking op de 
langlopende serie die 
Oostenrijk in 2003 begon, 
met als thema Ferienland 
Oesterreich. Bij een aantal 
waarden in deze reeks 
blijkt in het ontwerp een 
veiligheidskenmerk te 
zijn verwerkt: soms in een 
daklijst, dan weer in het 
gebladerte van wat bomen 
en in een ander geval in 
een wei. Het veiligheids
kenmerk bestaat uit een 
aantal posthoorntjes: het 
logo van Austria Post. Niet 
alle waarden uit de reeks 
zijn op deze wijze bevei
ligd. Het is ook niet zo, 
zegt Apitz, dat de desbe
treffende zegels door het 
kenmerk opeens veel inte

ressanter zijn geworden, 
maar 'ze zorgen wel voor 
een mooie aanleiding om 
je loep eens te testen'. 
Aardig toch? Jawel, maar 
niet zo aardig is dat we 
Apitz het plezier van 
zijn primeur gunden, 
terwijl onze eigen vaste 
medewerker Rein Bak
huizen van den Brink het 
veiligheidskenmerk al 
veel eerder op zijn eigen 
website meldde. Ere wie 
ere toekomt, dus: Rein 
was Horst voor. Wie een 
kijkje wil nemen op Reins 
site: de link treft u aan in 
de kop van onze rubriek 
'Verzamelgebied Neder
land'. U moet alleen het 
deel druktech.htm vervan
gen door at_Jene.htm. Op 
de foto ziet u een stukje 
van de zegel van 75 cent 
(Michelnr. 2416); het 
detail heeft betrekking op 
de bomenpartij achter het 
schip op de zegel. 

STEEDS MEER ZEGELS IN 
DE VERENIGSE STATEN 

Het moet voor verzame
laars van Amerikaanse 
zegels niet écht ais een 
verrassing zijn gekomen, 
maar tóch: de United 
States Postal Service is 
op de Michellijst van 
postzegellanden naar de 
tweede plaats gegaan. 
Jaarlijks publiceert het 
Duitse catalogusbedrijf 
een overzicht waaruit 
blijkt welk land de meeste 
en welk land de minste 
zegels uitgeeft. In 2005 
gaf Ivoorkust 417 zegels 

uit (elke week acht, dus), 
wat een knappe prestatie 
is, maar ook funest voor 
de portemonnees van 
de verzamelaars van dit 

land. De Verenigde Staten 
nemen in 2005 dus de 
tweede plaats in, met een 
heel wat bescheidener 
aantal zegels 184, om 
precies te zijn  maar 
toch nog altijd heel veel. 
Michels toptien van 2005 
ziet er zo uit: 
1. Ivoorloist (417 zegels) 
2. Verenigde Staten (184) 
3. Japan (175) 
4. Grenada (167) 
5. Frankrijk (161) 
6. Australië (156) 
7. Singapore (151) 
8. Mexico (139) 
9. Roemenië (137) 

10. Marshall Eilanden (135). 

ROEMENIE LAAT ONS 
STERRETJES ZIEN 

Postzegeldrukkerijen over 
de gehele wereld doen 
hun uiterste best om de 
veeleisende postadmini
straties van dienst te zijn. 
Het leveren van gimmicks 
lijkt daarbij momenteel de 
trend te zijn. Het gevolg is 
dat er postzegels op aller
lei (on)mogeliike materia
len worden gedrukt. Ook 
wordt volop geëxperi
menteerd met vreemde en 
doorgaans weinig functi
onele zegelvormen (rond, 
ovaal, slangvormig, 
trapezium) en tandingen. 

De heer W.J. Jansse uit 
Bergambacht wijst ons in 
dit verband op 'weer iets 
nieuws'. Onlangs bracht 
Roemenië een serie op 
het thema 'medailles' 
uit. Het zegelbeeld van 

de zegels uit die serie is 
op een speciale wijze ge
perforeerd: linksonder is 
in de zegels een sterretje 
uitgestanst. Dat belooft 
wat, voorspelt de heer 
Jansse: 'Je kunt tenslotte 
ook driehoekjes, cirkel
tjes, ovaaltjes, ruitjes en 
dergelijke uitstansen  en 
dat op tal van posities.' 

EXCENTRIEKE MIUONAIR GEEFT ZIJN VROUW 
EEN DUUR, MAAR ROMANTISCH CADEAU 

Vanaf 1918 deed zich 
iedere zaterdagmorgen 
iets merkwaardigs voor in 
hartje New York. Gezeten 
in een zwarte Benüey liet 
een zekere Edward H.A. 
Green diverse postzegel
handelaren, die na elkaar 
werden ontvangen, in 
zijn auto. Elke zaterdag 
besteedde hij zo tussen de 
20 en 70 duizend dollar 
aan zijn hobby. 
In 1874 weigerde zijn 
gierige, schatrijke 
moeder, nadat Green 
een open beenbreuk had 
opgelopen, de medische 
behandeling te betalen. 
Het been moest worden 
geamputeerd. Na de dood 
van zijn moeder, in 1916, 
erfde Green zo'n vijftig 
miljoen dollar. Vanaf dat 
moment gaf hij het geld 
met handenvol tegelijk 
uit, onder andere aan een 
eigen vliegveld en een 
dito vliegtuig, een villa 
met honderd bedienden 
en aan postzegels. Zo 
kocht hij voor 20 duizend 
dollar het unieke vel post
zegels met de kopstaande 
dubbeldekker Curtis Jenny. 
Hij verdeelde het velletje 

in blokjes en paartjes. 
Eén exemplaar liet hij in 
goud vatten en dat schonk 
hij aan zijn vrouw Mabel 
Harlow, een vroegere 

prostituee, waarvoor hij 
eerder een met diamanten 
bezette kuisheidsgordel 
had laten vervaardigen. 
Na zijn dood in 1936 liet 
Mabel zijn totale collectie 
veilen. Momenteel brengt 
een postzegel met de 
kopstaande Curtis Jenny 
zo'n rond de 120 duizend 
dollar op. Het verhaal is 
te lezen in het artikel Ein 
Philatelist der Extraklasse: 
Edward H.A. Green. Eine 
Zeitreise, geplaatst in het 
Oostenrijkse blad Die 
Briefrnarke (55ste jaargang, 
nummer4). GAGEERTS 

SPECTACUUIRE OPBRENGSTEN BIJ VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

Ook de tweede veiling 
van de 'Nederlandse 
Klassieken' (de emis
sies 1852,1864 en 1867) 
van de in Costa Rica 
wonende verzamelaar 
G.J.J.M. van Hussen, die 
op II september door Van 
Dieten Postzegelveilingen 
in Capelle aan den IJssel 
werd gehouden, heeft een 
aantal indrukwekkende 
resultaten opgeleverd. 
De fameuze brief uit het 
Kamp bij Zeist (taxatie 
50.000 euro) bracht 
66.000 euro op (exclusief 
opgeld). De bewuste brief 
werd voor het eerst in 
1984 door een nietsver
moedende inzender, in 
een houten sigarenkistje 
samen met wat andere 
brieven, bij 
Van Dieten 
ter veiling 
aangeboden! 
Een brief 
die was 
gefrankeerd 
met de zegel 
van 10 cent 
(NVPHnum
mer 2) en 
afgestempeld 
werd met het 

haltestempel Rozendaal, 
(taxatie 8.000 euro) werd 
uiteindelijk afgehamerd 
op 13.500 euro (exclusief 
opgeld). 
Een brief met een rand
stuk van de zegel van 5 
cent (NVPHnummer i), 
afgestempeld met punt
stempel 91 van Rotterdam 
(taxatie 12.500 euro) vond 
een koper voor 18.500 
euro (exclusief opgeld). 
Het brugpaar van de zegel 
van 15 cent (NVPHnum
mer 3), afgebeeld in de 
advertentie van Filatelie 
van juh/augustus 2007 
(taxatie 12.500 euro) 
ging voor 14.500 euro 
(exclusief opgeld) naar 
een nieuwe eigenaar. 
Deze veiling leverde het 

bewijs dat voor klassiek 
Nederland, mits bijzon
der en in uitstekende 
kwaliteit, nog altijd veel 
belangstelling uit binnen
én buitenland bestaat. 
Daarom wordt met veel 
belangstelling uitgekeken 
naar de derde en tevens 
laatste Van Hussenvei
ling, die op 15 januari 
2008 door Van Dieten 
Postzegelveilingen zal 
worden gehouden. 
In deze veiling van de 
'Nederlandse Klassieken' 
komen veel brieven met 
bijzondere buitenlandse 
bestemmingen onder de 
hamer. 
Voor de overige veilingre
sultaten en informatie 
over de nieuwe veiling 
(14,15 en 16 januari 2008) 
kunt u terecht op de site 
u)U)U).i)andieten.com. 
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Dejameuze 'Kamp bij Zcist'bricf kujam op 11 september bij Van Dieten onder de hamer. 

http://www.filatehe.ws


mM^k 10 OKTOBER: MOOI 
NEDERLAND (EDAM) 

Edam is dit jaar 'officieel' 
gezien 650 jaar oud: graaf 
Willem V gaf de plaats na
melijk in 1357 stadsrech
ten, een feit dat in Edam 
natuurlijk werd gevierd. 
Maar de plaats is eigenlijk 
nog ouder: bij de in de 
Zuiderzee uitwaterende 
Ee ontstond het stadje 
omstreeks 1230. Hande
laren sloegen in Edam 
hun goederen over en 
betaalden er tol. Er wer
den schepen gebouwd en 
de haringvissers hadden 
er hun thuishaven. JVlaar 
het was de kaashandel 
die Edam wereldberoemd 
maakte. Edam past uit
stekend in de serie 'Mooi 

Nederland'; de stad sloot 
op 10 oktober jl. de rij van 
steden en dorpen die in 
2007 met een velletje be
dacht werden. Het blokje 
is uitsluitend in Edam 
en bij de CollectClub 
verkrijgbaar. Het bevat vijf 
zegels van 44 cent. 

EMiSSIEKALENDER 
NOVEMBER 2007 

12 november: 
Winterbomcn; velletje met 
tien zegels van 44 cent 
(gegomd). 
22 november: 
Decemberzê els. Nadere 
gegevens ontbreken. 
22 november: 
Verrassingspostzegels. Na
dere gegevens ontbreken. 

17 OKTOBER 2007: VERZAMELVELLEN EN 
PRESTiGEBOEKJE MOOI NEDERLAND 

De tien steden en dorpen 
die in 2007 de eer had
den op een velletje in de 
reeks 'Mooi Nederland' te 
worden vereeuwigd, zijn 
samengebracht op twee 
verzamelvelletjes. De vel
letjes, die op 17 oktober 
jl. voor het eerst te koop 
waren, bevatten elk vijf 
verschillende zegels van 
44 cent. Verzamelvel i 
bevat de steden Gouda, 
Edam, Leerdam, Gronin
gen en Utrecht. Op vel 2 
zijn Den Helder, Lelystad, 
Hoorn, Den Haag en Vlis-

singen bijeen gebracht; 
het velletje staat ook in 
het teken van het De-
Ruyterjaar 2007. Behalve 
de twee verzamelvellen is 
er ook een prestigeboekje 
verschenen met daarin 
alle tien zegels uit de 
reeks 'Mooi Nederland' 
van 2007. Aardig is dat 
de verzamelvelletjes en 
het prestigeboekje - dit 
in tegenstelling tot de 
tien eerder verschenen 
velletjes - normaal op het 
postkantoor verkrijgbaar 
zijn (of waren). 

kinderpostzegels 2007 - een veilig thuis 

: 2 44+22 

.iiin dank voor uw steun! 

6 NOVEMBER 2007: 
KINDERPOSTZEGELS 

De jaarlijkse Kinderpost
zegels staan ditmaal in 
het teken van het thema 
'Veilig thuis'. Niet alle 
kinderen leven in een 
stabiele omgeving waar 
ze zichzelf kunnen zijn en 
zich kunnen ontwikkelen. 
Grafisch ontwerper Max 
Kisman leefde zich in in 
de wereld van het kind 
en vertaalde het thema 
in eenvoudige grafische 
vormen. Het leverde een 
mooi velletje met zes 

zegels van 44+22 cent op, 
dat op 6 november jl. voor 
het eerst te koop was. Kis
man presenteert op de ze
gels een aantal aspecten 
van het gekozen thema, 
waaronder het binnen
dringen van de buiten
wereld door televisie en 
internet. Bij de uitwerking 
van de zegels trachtte 
hij vorm en tegenvorm 
zo duidelijk mogelijk te 
laten uitkomen. Voor de 
belettering gebruikte Max 
Kisman een lettertype dat 
hij zelfheeft ontworpen: 
de Quickstep. 
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon(a)xs4aIl.nI 
website: www.xs4all.nl/~dz1ewon/fila/druktecl1.htm 

HANGBLOKJES MET TIEN 
BEATRIXZEGELS 

In de afgelopen periode 
van ruim een jaar bleken 
de hangblokjes met vijf 
Beatrixzegels nogal wat 
velpositiekenmerken 
(ook wel 'plaatfouten' 
genoemd) te vertonen. 
De blokjes van tien 
Beatrixzegels daarente
gen leken veel zorgvuldi
ger te zijn gedrukt. Bij het 
hangblokje met tienmaal 
de Beatrixzegel van 44 
cent van dit jaar werden 
weliswaar in twee kolom
men afdrukken gevonden 
van de Rotometncsslit
plaatjes ('blinddrukken'), 
maar echte 'plaatfouten' 
bleven uit. 
Begin september kwam 
daar verandering in, 
althans: toen pas werden 
er blokjes gevonden 
met nogal opvallende 
kenmerken in de zwarte 
drukgang. Bén kenmerk 
viel samen met de afdruk
ken van de Rotomettics 
aan de linkerkant en één 
kenmerk kwam uit een 
kolom zonder Rotomettics. 
Het blok met zwarte vlek
ken in het haar op zegel 6 
bleek bij goed kijken ook 
twee kleine stipjes onder 
de 'A' van 'Nederland' te 

HET TYPENIKKEIS 

De eind vorig jaar ver
schenen blokjes met tien 
zegels in het typeNikkels 
('bijplakwaarden') van 3, 
5 en 10 cent bleken alle 
bij hun uitgifte op papier 
vanTuUis Russell met 
crèmeachtige gom te zijn 
edrukt. Tot voor kort vol
ledig onopgemerkt bleven 
nieuwe oplagen van deze 
zegels met andere gom: 
bij de zegels van 3 en 10 
cent gaat het om blau
wige gom (net als ooit bij 
het papier van Harrison 
and Sons het geval was), 
terwijl het bij de zegel 
van 5 cent weliswaar 

vertonen op zegel 2. De 
bewuste stipjes behoren 
bij de portretcilinder. 
Ook op andere plekken 
bleken er stipjes van de 
portretcilinder bij te zijn 

gekomen: op zegel 3 in 
het haar en op zegel 9 ver 
boven het haar. 
Terugzoekend bij het 
andere hangblokje met 
Beatrixzegels  dat met 

tien zegels van 39 cent 
 viel het oog op een rode 
stip links van het haar op 
zegel 7; dit kenmerk was 
tot nog toe geheel over 
het hoofd gezien! 
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I HANGBOEKJES 'TIEN 
VOORNEDERUND' 

Eind juni werd een 
nieuwe uitvoering van 
het hangboekje '10 voor 
Nederland' aangetroffen 
waarbij op de zegel met 
de Unoxrookworst het 
bewuste vleesproduct een 
stuk beter doorrookt leek 
te zijn. 
Wat inmiddels ook is 
gebleken, is dat van deze 
nieuwe uitvoering al twee 
verschillende varianten 
bestaan. De eerste exem
plaren zijn  als je kijkt 
naar het oranje bovenin 
de binnenkant van het 
boekje  duidelijk mat, 
de latere variant is nogal 
glanzend. Op dit moment 
is het nog niet duidelijk of 
de glanzende variant de 
'blijver' is en of de matte 
daarmee passé is... 
Eveneens bij de matte ver
sie gevonden: afdrukken 

i van de Rotometticsslit

plaatjes; een tekst hori
^ zontaal lopend van rechts 

naar links  spiegelver
I keerd  van net achter het 
. hangoog: ROTOMETRICS 
' PREMIUM; direct daar 
I boven, links van het 

hangoog, een horizontale 
lijn met de pijlpunt naar 

I rechts wijzend. 

Velletje met Nikkelszegeis van 3 cent (detail), net onder de perforatie zijn de 'spermazotoidcn' zichtbaar, zie het vaste kenmerk m het rode cirkeltje 

GomkleurverschiUen bij de 3 cent 

nog altijd om gom met 
crèmeachtige kleur gaat, 
maar dan met een coating 
die onder de ultraviolette 
lamp in het geheel niet 
meer reageert. 
Bij alle versies van deze 
drie bijplakwaarden bevat 
het papierzelf heel wei

nig witmakers, terwijl er 
bij de coating wel sprake 
IS van enige toevoeging 
van witmakers. De laatste 
versie van de zegel van 
5 cent daarentegen laat 
aan de beeldzijde totaal 
niets meer zien. Het enige 
dat nog te zien is, is de 

violette weerkaatsing van 
het ultraviolette licht! 
Bij zegels in rasterdiep
druk zien we soms 
rakelstrepen als de rakel 
beschadigd is en daar
door niet meer alle over
tollige inkt verwijdert. Bij 
de Nikkelszegels van 3 

cent zien we een 'vlucht 
dikkopjes' (of spermato
zoïden) die niets met de 
vaste kenmerken op de 
cilinder van doen hebben, 
maar ook weer niet doen 
denken aan rakelstrepen. 
Wel een vast kenmerk is 
de blauwe vlek eronder. 

http://www.xs4all.nl/~dz1ewon/fila/druktecl1.htm


TNT EASY EXPRESS 
CVERVOLG) 

Ik geef hieronder enkele 
voorbeelden van het op lo 

september 2007 geheel 
vernieuwde pre-paid 
assortiment van TNT-
Express, dat onder de 
naam TNT Easy Express 

wordt gepresenteerd. 
Het gaat in dit geval 
om de drie expresse-
postzegels 'voor als het 
echt snel moet': afleve

ring vóór 10.30 ('slecht
valk'), aflevering vóór 
12.00 ('jachtluipaard') 
en aflevering op zater
dagochtend ('zeilvis'). 

Deze drie zegels zijn ook 
verkrijgbaar m boekjes 
van vijf stuks, die voor 
de prijs van vier zegels te 
koop zijn. 

ZATEROAGI 

JB VAN SINTERKLAAS 
EN DE nPETJES VAN ANDRE VAN DUIN 

Op 21 september van dit 
jaar verschenen de eerste 
twee prestigeboekje met 
daarm drie bladen met 
drie zegels die gewijd zijn 
aan kindertekenfilms die 
te zien zijn op de televisie
zender Jetix. 
Druktechmsch gezien 
- de zegels zijn gedrukt in 
offset bij Joh. Enschedé 
Security Printing - vallen 
de boekjes te vergelijken 
met de eerder verschenen 
prestigeboekjes, gewijd 
aan drie voetbalclubs 
(Ajax, Feyenoord en PSV) 

en aan de popgroep BZN, 
de Vrije Universiteit in 
Amsterdam en de stich
ting De Zonnebloem. 
De artikelnummers van 
de Jetix-boekjes zijn 
697243 en 697244, de 
productbarcodenummers 
zijn -1-49988 en 4-49995. 
Voor 6 november jl. 
stonden nog een derde 
Jetix-uitgave ('De Club 
van Sinterklaas') en een 
boek met tien zegels met 
'Andre's Favoriete Type
tjes' (André van Duin) op 
de rol. 

De zegels op 
de FDC's van 

dcNVPH 
hebben recht 

ajgesnedcn 
tanden 

Zegel uit het 
postzegel
mapje- de 

tanden zijn 
ueel minder 

strak 

ZELFKLEVENDE PERSOONLIJKE POSTZEGELS 
(WISKUNDIGE LE J . BROUWER) 

Op 21 september ver
schenen zegels met een 
portretfoto van L.E.J. 
Brouwer. Deze recente
lijk het meest bekende 
Nederlandse wiskundige 
leefde van 1881 tot 1966. 
Hij bestreed het prin
cipe van de 'uitgesloten 
derde': 'iets is waar' of 
'iets is nietwaar' en ver
der bestaat er geen andere 
mogelijkheid. Brouwers 
bewijs voor het verwerpen 
van de 'uitgesloten derde' 
wordt op de zegel uitge
drukt met een wiskundige 
formule. 
De vraag is waarom 
TNTPost niet een gewone 
zegel voor Brouwer heeft 
uitgegeven. Omdat 
er geen rechtstreekse 

aanleiding (de zoveelste 
geboorte- of sterfdag) 
voor was? Toch viel er wel 
iets te vieren: namelijk dat 
het honderd jaar geleden 
was dat Brouwer zich over 
bovenstaand principe 
uitsprak! 
Rest de vraag waarom 
de zegel als een pseudo-
persoonlijke zegel, in een 
vouwvel met een blanco 
achterzijde dat vijftig 
zelfklevende postzegels 
bevat moest worden uit
gegeven, zeg maar als een 
soort 'bedrijfspostzegel'. 
En waarom moest nu juist 
Brouwer op deze wijze 
worden geëerd en niet 
iemand als bijvoorbeeld 
André van Duin in één 
van z'n vele creaties? Zijn 

we nog wel serieus bezig, 
TNTPost? 
Het vouwvel heb ik nog 
niet mogen bewonde
ren, wel de compleet 
doorgestanste zegels die 
in postzegelmapje 362 
aangetroffen kunnen 
worden en ook de geslitte 
zegels op de eerstedagen-
veloppen. 
Los van het feit dat ze 
zelfklevend zijn, wijken 
deze zegels ook qua 
tandingmaat geheel af 
van de gewone persoon
lijke postzegels: geen 21 
bij 27 of 20 bij 28 tanden 
horizontaal/verticaal, 
maar 20 horizontaal en 
26 verticaal. 
Tussen de zegels op de 
eerstedagenveloppen en 
die uit de mapjes bestaan 
minieme perforatiever
schillen (zie hierboven). 
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BELGISCHE EMISSIES 
IN NOVEMBER 2 0 0 7 

Op 12 november verschij
nen in België twee nieuwe 
emissies: 'Wereldkampi
oenen biljart' (vervolg) en 
'Kerstmis & Nieuwjaar'. 

Wereldkampioenen 
biljart 
Op de hierboven ge
noemde datum verschijnt 
een blok met daarin 
negen zegels van 52 cent 
met portretten en actie
momenten van Belgische 
biljarters die ooit, voor 

5 de Tweede Wereldoorlog, 
° wereldkampioen waren, 
oe De zegels zijn ontworpen 
^ door het ontwerpteam 
* MVTM (Myriam Voz en 
» Thierry Martin). 

•2 Afgebeeld zijn de vol
^ gende biljarters: 
5 J. van Duppen 
= A. Colette 

^~—. Gustaaf van Belle 
708 PietSels 

Gaston de Doncker 
Theo Moons 
René Gabriels 
V. Luypaerts 
René Vingerhoedt 

Met de keuze van De Post 
voor wereldkampioe
nen van voor de Tweede 
Wereldoorlog heeft men 
het MVTM niet erg ge
makkelijk gemaakt. Van 
A. Collette kon zelfs niets 
meer dan een naam op de 
zegel en of die dubbele '1' 
klopt? Van V. Luypaerts 
werd in ieder geval nog 
een portret gevonden. 
Chronologisch gezien 
behoren J. van Duppen, 
A. Collette en Piet Sels tot 
de allereerste wereldkam
pioenen. Van Duppen 
werd wereldkampioen 
kader 45/2 in 1905 en 
1906; Collette in dezelfde 
discipline in 1907. Piet 
Sels werd bij kaderspelen 
45/2 in de periode 1909 
tot en met 1914 zelfs vier
maal wereldkampioen! 
Een flink stuk later komt 
Theo Moons: hij wist in 
de periode 1922 tot en 
met 1929 in het kader 
45/2 zelfs vijf keer de 
wereldtitel te behalen. 
V. Luypaerts volgde in 
1930 in Antwerpen Theo 
Moons op. 
In de periode 1932 tot en 
met 1939 waren  en dat 

in diverse spelsoorten 
 Gustaaf van Belle (zes 
keer wereldkampioen met 
kader 71/2) en Gaston de 
Doncker toonaangevend. 
René Gabriels regeerde 
van 1935 tot en met 
1939 zowel in kader 45/1 
(driemaal) als kader 45/2 
(viermaal). 
René Vingerhoedt (geb. 
29 oktober 1921 in Ant
werpen, overleden op 14 
februari 2005 in Antwer
pen) hoort in feite meer 
in de naoorlogse periode 
thuis, maar hij behaalde 
in 1939 in Marseille het 
wereldkampioenschap 
kunststoten. 
Voor wie een overzicht 
wil hebben van de 
diverse kampioenschap
pen biljarten is de website 
uJUJiu.sportkomplrtt.de erg 
handig (klik op Sportarten 
und Sportstatistiken en kies 
daarna op het toetsen
bordje de letter 'B'. In 
de rubriek Billard is een 
keuzemogelijkheid Histo
ric/Uebersicht voorhanden). 

De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebelpers 
van de Zegelwerkplaats 

in Mechelen (rasterdiep
druk aan de rol). Het 
zegelformaat is 40.2 bij 
27.6 millimeter, metals 
perforatiemaat II14 (23 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt in alle 
randen van het blok door, 
behalve in de rechterbo
venhoek. Op de drukci
linder zijn waarschijnlijk 
vier blokken geplaatst, 
twee aan twee (têtebê
che). 
De productbarcode staat 
op de rechter onderrand 
van het blok. 

Kerstmis en Nieuwjaar 
Ook op 12 november 
verschijnt een blok met 
tien zegels (vijfmaal 
twee) in het frankeertype 
I (momenteel 52 cent), 
met een afbeelding van 
een versierde kerstboom. 

De zegels zijn ontworpen 
door het MVTMteam 
(Myriam Voz en Thierry 
Martin). 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebelpers 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen (rasterdiepdruk 
aan de rol). Het zegel
formaat is 27.6 bij 40.2 
millimeter, met als perfo
ratiemaat n'/i (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal). De korte 
zijde vertegenwoordigt de 
cilinderomtrek. De perfo
ratie loopt in alle randen 
door. Op de drukcilinder 
zijn waarschijnlijk vier 
blokken geplaatst, twee 
aan twee (têtebêche). 
De productbarcode staat 
onderaan op de rechter
rand. 

De zegels 'Kerstmis en 
Nieuwjaar' zijn ook uit
gebracht in hangboekjes 
met zelfklevende zegels. 

WIJZIGING TARIEFSYSTEEM BELGIË 
PER 1 AUGUSTUS 2 0 0 7 (VERVOLG) 

Meestal is De Post met een 
grote stand aanwezig op 
de halfjaarlijkse beurs 
in Antwerpen, die op 29 
en 30 september jl. werd 
gehouden. Maar ken
nelijk stond de meteen 
daarna (op maandag i 
oktober) in werking tre
dende wijziging van het 
Belgische tariefsysteem 
(geen waardeaanduidin
gen meer, maar cijfers die 
veelvouden van 52 cent 
aangeven) deelname in de 
weg. Het kan natuurlijk 

ook zijn dat men geen 
'oude' zegels meer in 
omloop wilde brengen. 
Er was nog een ander, 
niet meteen in het oog 
springend gevolg van een 
door De Post doorgevoerde 
wijziging: per i augustus 
2007 is de layout veran
derd van de Barcode Blasters 
van Cognitive Solutions 
 in Nederland ten on
rechte bekend staand als 
'Hytech'  zie de afbeel
dingen. 

BELQIQUE 
E 
l 
Q 
I €5.00 
ANTWERPEN BELQIELEI 
ANTWERPEN BELSIEtEI 

i 
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DOTTiaNIES 
DOTTiaNIE* 

BELaiQUE 

l € 4,82 
E 
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Postzegels 
Nederland en Europa 

leverbaar uit stockl 
Partij encentrale 
uitgebreid met 

veel nieuwe partijen! 

viUNT 
Numismatiek & 
Filatelie 

Handelsstraat 34a 
di35KLSittarcl 
Telefoon: 046 - 420 16 50 
Telefax: 046 - 420 16 51 
www.philamunt.nl 
info@philamunt.nl 

Openingstijden 
maandag t/m vrijdag van 
op.00 - 17.30 uur 

Optisch eieictrische 
waterm leer 

Naast watermerken kunt U de 
kwaliteit, dunne plekken, reparaties 

papieronregelmatigheden, eet, 
zichtbaar maken. 

Werkt op AA batterijen 
en/of op 220 Volt. 

Professioneel apparaat Signoscope T1 
Nr. 9886 € 172,50 
Adapter Tl 220 Volt 
Nr. 9887 € 15,--

Handzame Signoscope T 2 
Nr. 9875 € 77,50 
Adapter T2 220 Volt 
Nr. 9876 € 12,50 

Signoscope 
SAFE Nederland • Firma Van Mastrigt 
Botersloot 62 & 64 • 3011 HJ ROTTERDAM 
Internetsite: www.satenederland.nl • Email: m.mastrigt@wxs.nl 

STAMPS FROM 
THE GRAND DUCHY 
OF LUXEMBOURG 

Ail the stamps 
issued in 2007 

24 postage-stamps, 
as well as two strips 
of 4 self-adhesive stamps 
and one strip of 2 stamps, 
a souvenir sheet -i-
one "monochrome print" 
of the special stamp 
"Christmas 2007" in one album. 

Please send this order form to: 
Office des Timbres - L-2992 Luxembourg 

O Please send more information about a subscription to 
Luxembourg postage-stamps. 

O Please send me the annual collection 2007 together 
with your invoice, for only 28,50 € . 
(no extra charges for sending) 

Name: First name: 

Street: Number: 

Postcode: City: 

Country; 

www.philately.lu - Tel.: (+352) 4088-8840 

Philately ©P&T 709 
LUXEMBOURG 

Office des Timbres - L-2992 Luxemboura - Fax; (+352 40 68 68 

http://www.philamunt.nl
mailto:info@philamunt.nl
http://www.satenederland.nl
mailto:m.mastrigt@wxs.nl
http://www.philately.lu
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BRAND IN EEN MIjN 

?M>! 

Nog regelmatig horen we in het 
nieuws dat er een ramp in een mijn 
is gebeurd. Meestal vinden deze 
rampen plaats in landen als China en 
Rusland. Op tv zien we dan beelden 

Redactie: Jeffrey Groeneveld 

Jaargang 56 - november 2007 

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

familieleden 
die treuren om 
de mannen die 
zijn omgeko
men in de mijn. 
Toen er nog 
mijnen waren in 
Nederland kwa
men dit soort 
rampen ook hier 
voor. Limburg 
heeft zijn portie 
leed wel gehad 
op dit gebied. Ook in België gebeur
den nare dingen in de mijnen. Op 8 
augustus 1956 brak er brand uit in de 
steenkolenmijn van Bois du Cazier. 

In korte tijd verspreidde het vuur 
zich door de hele mijn. De mijnwer
kers konden niet meer vluchten en 
verbrandden levend. 262 mannen 
vonden de dood. Bij de vijftigste 

herdenking 
van deze ramp 
verscheen 
een postze
gel om ze te 
herdenken. De 
tekening op 
de zegel werd 

' Calisto Peretti. 
Je ziet een mijn
werker die op 
zijn knieën in 
de smalle gang 

aan het graven is. Zijn werk wordt al-

MMMHI 

INSECTEN HELPEN ONGEDIERTE BESTRIJDEN 

710 

Lange tijd hadden boe
ren en tuinders maar 
een oplossing tegen 
ongedierte: gifspuiten. 
Het hielp vaak om een 
goede oogst binnen te 
halen. 
Na een tijdje kwam 
men er achter dat er 
ook nadelen waren. 
Het ongedierte raakte 
gewend aan het gif. 
Gevolg: er was steeds 
meer gif nodig om van 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 

Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in abonnementen, 
etc. graag 

ï Posthoorn: 
>, Provinciale weg 

Noord 128,4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 

het ongedierte af te 
komen. Ook ontdekte 
men dat al dat gif ook 
niet goed was voor de 
natuur en de mens. Nu 
probeert men steeds 
minder gi f te gebruiken 
en sommige soorten gif 
zijn zelfs verboden. 
Om toch een goede 
oogst te krijgen kunnen 
insecten ingezet worden 
om ongedierte te be
strijden. 

Lieveheersbeestjes 
zijn dol op luizen, ze 
eten hun maag eraan 
vol. Er zijn torren die 
graag rupsen eten. Ze 
bewijzen daarmee de 
boer een goede dienst. 
De Thaise post gaf een 
serie zegels uit waarop 
je een paar van deze 
natuurlijke ongedierte 
bestrijders kunt zien. 

kerslamp. Peretti werkte na de ramp 
zelf als mijnwerker. 

EEN BIJZONDERE VOGEL 

De ijsvogel is opvallend 
blauwrood gekleurd, dus 
je kunt hem bijna niet 
missen. Jammer genoeg 
is het een zeldzame 
vogel, dus je zult hem 
niet veel tegenkomen. 
Toch komt hij ook in ons 
land voor. Het verhaal 
gaat dat de ijsvogel 
oorspronkelijk een saaie 
grijze vogel was. Hij was 
zo blij om de Ark van 

Noach te verlaten dat 
hij rechtstreeks naarde 
zon vloog. Hij schroeide 
daarbi) zijn borstveren, 
die rood kleurden. De 
blauwe veren op zijn rug 
zouden de kleuren zijn 
van de avondlucht. Of je 
dit verhaal gelooft of niet: 
hou je ogen open als je 
langs het water loopt. Als 
je geluk hebt zie je de ijs
vogel en dan heb je echt 
iets bijzonders gezien. 

Op 1 december is het 
weer Wereld Aidsdag. 
Aids is een na| 
waar je heel ' 
erg bero""* 
van won 
kunt er j 
doodga: 
je niet o 
de goed' 
dicijnen 
Het prol 
is dat die' 
medicijnen duur zijn. 
In veel Derde Wereld-

H e ^ i i n 

; OPTOCHT i 
• IN BEIEREN 

• Eikjaar is erop * 
• 6 november een . 
• kleurrijke optocht * 
• in Bad Tölz in Beie- • 
l ren. Mooi versierde l 
• paarden trekken • 
. dan boerenkarren I 
l met mannen en • 
• vrouwen. Ze zien • 
• er piekfijn uit in l 
• klederdracht. De • 
I optocht vond al l 
• meer dan 150 jaar • 
• geleden voor het • 
l eerst plaats. Dat * 
• deden de bewoners • 
l van Bad Tölz om l 
• Sint Leonardus te • 
• eren. l 

• • 

1 
ï 
i 

syi P • 
45 : 

Ze geloofden dat J 
hij de boeren en • 
hun vee bescherm- * 
de tegen rampen • 
en ziekte. Als je l 
de postzegel van • 
Duitsland bekijkt, • 
krijg je meteen zin * 
om volgend jaar • 
ook eens naar het I 
Beierse plaatsje • 
te gaan. Je zult • 
niet de enige zijn. * 
Elk jaar trekt de • 
optocht duizenden l 
bezoekers. • 

AIDS, EEN NARE ZIEKTE 

landen hebben mensen j 
geen geld voor deze ; 
medicijnen Hetziin : 

kinderen die het meest 
te lijden hebben van 

j aids. Meer dan 15 mil-
; joen kinderen hebben 
: al een of beide ouders 

verloren aan 
de ziekte. 
Meer dan 
2 miljoen 
kinderen zijn 
zelf besmet 
met het aids-
virus. Voor 
kinderen zijn 
helaas nog 

I maar weinig goede me-
J dicijnen beschikbaar. 
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We gaan naar Utrecht, kom je ook? 

De Dag van de 
Jeugdfilatelie is in 
Utrecht. Op een 
station. Nee, niet 
het Centraal Station. 
Wij gaan naar een 
oud station. Het is 
nu het Spoorweg

museum. 

Het Maliebaanstation 

Dit station is ge

bouwd door de 
Hollandsche IJzeren 
SpoorwegMaat

schappij in 1873. 
In 1874 werd het 
geopend. Maar het 
was er nooit druk. In 
1887 werd het ver

bouwd voor vervoer 
van goederen. In 
1939 gaat het dicht. 
In 1954 wordt het 
gebouw: Het Spoor

wegmuseum! 

Een maliebaan: 
wat is dat? 

Op de maliebaan 
werd het maliespel 
gespeeld. Het is 

een soort golfspel. 
Je slaat met een 
slaghout (zoals bij 
slagbal) naar een 
houten bal. Op deze 
zegel zie je hoe een 
slaghout er uit ziet. 
Je speelt het op een 
lange baan,tussen 
twee palen. Je doel 
was een Maliepaal, 
die moest je raken. 
In Utrecht kun je 
een Maliepaal zien 
staan. Je moet pro

beren met heel wei

nig slagen de baan 
door te komen. Het 
was een erg deftig 
spel in die tijd. 

Gepost op het 
station 
Dit is een brief 
aan mijn oma. Zij 
woonde m Dor

drecht. Opa werkte 
op een kantoor aan 
de Maliebaan. Dat 
stempel van dat kan

toor staat op deze 
kaart. 

Nu een verhaal over 
een oorlog. Ik weet 
het: dat vind je span

nend. Deze oorlog is 
wel héél lang gele

den: De tachtigjarige 
oorlog. En het was 
niet eens een oorlog. 
Het was een op

stand, revolutie! 
Nederland bestond 
in die tijd (1579) 
uit allemaal losse 
staatjes. De onder

ste (zuidelijke) helft 
van De Nederlanden 
wilden samenwer

ken. Ze waren tégen 
de bovenste helft. 
Die samenwerking 
werd afgesproken in 
de stad Atrecht. En 
de noordelijke helft 
van De Nederlanden 
zeiden: Jullie een 
Unie, dan wij ook 
een Unie. Zo kwam 
er drie weken later 
de Unie van Utrecht. 
Op de enveloppe 
kan je precies zien 
welke staatjes daar 
aan meededen. 

C t N l R U N i 
VAN 

NtDCKlANO 

l i H tCHT 

" • 15 III 6 6 • , ■ ' 
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Ken jij de stad Utrecht? 
Hopelijk ben je nieuwsgierig geworden. Ga 
naar Utrecht en verzamel stempels op het 
postkantoor. Ben jij een Utrechtenaar? Dan 
is het voor jou een makkie! 
Maak twee albumbladen over je eigen stad 
en lever ze in bij je jeugdleider. 
Veel succes! 711 

CytCfiM^ yjonny 
[jyUtlxL 



LACHEN IS GEZOND (DEEL 2) 
In het september-nummer van De Posthoorn heb ik jullie al iets 
verteld over mijn verzameling over de lach. 
In deze Posthoorn wil ik er graag nog iets meer over vertellen. 

& 

Wat hoort er allemaal bij 
lachen!' 
Als ik het plan klaar 
heb, ga ik altijcJ kijken in 
(soms ou(de) woorden
boeken wat ze over mijn 
thema hebben te meIcJen. 
Daarna ga ik even googe-
len. Over lachen voncJ ik 
het volgencJe. 
Lachen is, (door een ver
trekken van de mondhoe
ken en de onderste delen 
van het gezicht, al of niet 
vergezeld van een aantal 
hoorbare ademstoten. 

een gewaarwording van 
vrolijkheid of opgewekt
heid uitdrukken. 
Lachen is omdat je iets 
leuk vindt een geluid ma
ken dat ongeveer klinkt 
als hahaha. 
Er zijn zestig spieren no
dig om kwaad te kijken. 
Om te glimlachen, ge
bruiken we maar twintig 
spieren. 
Op het wereldberoemde 
schilderij van Leonardo 
da Vinci de Mona Lisa 
staat een raadselachtig 

OPROEP AAN JEUGDLEIDERS 

tste jaarvergadering van JFN hield 
lewijn een praatje over zijn verzameling 

ach. Hij beëindigde zijn verhaal met een 
uitdagende oproep aan het aanwezige bestuur en 
de jeugdleiders. "Probeer ook eens 12 albumbla-
den te maken," zei hij. Daan riep iedereen op om 
voor de volgende jaarvergadering een verzameling 
op te zetten van 12 bladen. De aanwezigen namen 
de uitdaging aan, maar ook jeugdleiders die er niet 
bij waren, zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om 
te laten zien wat ze kunnen. De 12 bladen mogen 
thematisch van aard zijn, maar het mag natuurlijk 
ook een traditioneel of posthistorisch kader zijn. 

glimlachende vrouw. Met 
een bepaald compu
terprogramma hebben 
ze uitgezocht wat die 
glimlach betekende. Ze 
keken naar de rimpels 
bij de ogen, de stand van 
de wenkbrauwen en de 
ronding van de lippen. 
Ze vonden de volgende 
betekenissen van deze 
lach: 83% blijheid 9% 
weerzin 6% angst en 2% 
boosheid. 
Er zijn ook allerlei spreek
woorden die over lachen 
gaan, die kun je ook goed 
gebruiken bij je verhaal. 
Kijken naar een lachfilm 
is goed voor je hart. Je 
bloed gaat sneller stro
men. Daarom stroomt 
er bij zo'n film meer 
zuurstof door je lichaam. 
Advies van de dokters: 
dagelijks een kwartier 
schateren, maakt het hart 
gezond. 
Lachen verzacht pijn. Tij
dens het lachen scheiden 
de hersenen een stof uit 
die endorfine heet. Dit is 
een pijnstillende stof. 

Het verhaal 
Ik had nu meer dan 
genoeg teksten om een 
leuk verhaaltje te maken. 
Alleen die laatste opmer
kingen over lachfilms en 
pijnstillers, zorgden nog 
even voor moeilijkheden. 

" ÄZ5IAILÄTDGATÄSA I 

laren gaan zoeken naar 
filatelistisch materiaal 
over lachfilms, harten en 
pijnstillers. Harten was 
het gemakkelijkst, maar 
na een poosje zoeken 
vond ik ook een postze-

dig kijkende dame die op 
zoek was naar een aspi
rientje. Op mijn album
blad bracht ik Chaplin en 
de mevrouw met pijn bij 
elkaar. En nu maar hopen 
dat het helpt. 

POSTKAART 

CASTE POSTAJLB 

CARLI 9APLIN CHARLIE CHAPLIN 

SHQIPERIA SHQIPERIA SHQIPERIA SHQIPERjA SHQIPERIA SHQIPERIA 

Want als ik die interes
sante gegevens in mijn 
verhaal gebruikte, moest 
ik er ook wat van laten 
zien. 
Ik moest dus opnieuw 
aan de bak, dat wil zeg
gen ik moest weer in 
de bakken van hande-

gelboekje van Albanië 
met een afbeelding van 
Charlie Chaplin en dat 
is de meester van de 
lachfilm. Ten slotte vond 
ik ook nog een prachtige 
publibel (een Belgische 
briefkaart met reclame). 
Daarop stond een ellen-

In dit artikeltje heb 
ik laten zien hoe een 
thematische verzameling 
kan ontstaan. Probeer 
het zelf ook eens. je mag 
het best proberen met 
mijn lachverhaal. 

Daan Koelewijn 



POSTSCRIPTUM 
mijuUie' al druk 

betda metje^ifucetv

dmaefv iwor de^ Vaa 

VMV deJeuad/iUu

r T B iiftiiirmiiiiniiriiiiniii«iniii««iriiiii<iir 

teüe^? Verqeet niet ow.je^ fe lateiv üuchrijveiv 

trooy deteKtooHsteUma. Xe^kebbe*vwïjinrixld 

daterheelmelUuke'dmaeH'teydcetvzijfvUv 

Utrecht, ticacu er zeker heetv. 

EeH/jUateüsiisckeairoet ttut' Jeffrey Cmeneveld 

CER DE BOO KRIJGT PRIJS 
Tijdens de 
jaarvergadering 
van jFN heeft 
Gerde Boo 
de JFN Trofee 
gekregen. Hij 
kreeg deze prijs 
voor al het werk 
dat hij voor JFN 
heeft gedaan. 
Gerde Boo is 
een van de stille 
krachten achter 
Junior Plaza. Met zijn 
enthousiaste team is hij 
altijd aanwezig tijdens de 

MIJN THEMA: TURNEN 
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 noemen!! 
Turnen is erg populair. Je hebt vier 
onderdelen bij wedstrijden: de brugï 
de balk, de sprong, en de vloer. Voor
beelden van oefeningen die je kan 
doen op deze toestellen zijn: 
Op de burg: pendelzwaai, salto af, 
ophurken, tegenspreiden, borstwaart
som en buikdraai. i^ 
Op de balk: salto, draai, koprol, * 
overslag, flik flak, radslag, arabier en 
allerlei sprongen. 
Bij de sprong: salto, overslag, hand
stand platval, overslag met i hand, 
noem maar op!! 
Op de vloer: overslag, arabier, arabier 
flik flak , radslag, op de handen lopen 
en handstand 
Bij turnen doe je ook wel eens oefe
ningen aan de ringen. 

Marlies Reukers 

I 

Dag van de Jeugdfllatelie 
en de Postex. Van harte 
proficiat! 

WIST JE DAT... 
...er wel 15 soorten 
pinguïns zijn? Als je aan 
pinguïns denkt, zie )e 
meestal de grote ijsvlakte 
van de zuidpool voor je. 
De zwartvoetpinguïns 

broeden gewoon op het 
strand van Kaapstad in 
ZuidAfika. En ze laten 
zich niet van de wijs 
brengen door de mensen 
op het strand. (TG) 

an 1000 jongens 
I en meisjes gingen je voor 

De postzegelclub 
van jFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar Www.stampkids.org 

DAG VAN DE jEUCDFILATELIE IN UTRECHT 
In maart vieren we weer de Dag van de Jeugdfilatelie. 
Ben je daar nog nooit geweest? Lees dan eens welke 
reacties Toon kreeg na de Dag van de Jeugdfilatelie in 
Sommelsdijk. 

De moeder van Maikel de Vrij schreef: "Maikel heeft 
de dag als super ervaren!!! 
Natuurlijk voor hem erg leuk zo'n filatelisten pas
poort. Vol trots ging hij met zijn paspoort de volgende 
dag naar school." Bas de Coninck meldde: "Het filate
listisch Jeugdweekend in Sommelsdijk was helemaal 
te gek! Er was een mooie tentoonstelling met gigan
tisch veel inzendingen en er waren handelaren, maar 
ook de Jeugdhoek was aanwezig. We ontvingen veel 
cadeaus waar Ik in ieder geval heel blij mee was..." 
Maurice Blanckaert schreef: "Het leukste van die och
tend vond ik de postzegels die ik "kon kopen" in ruil 
voor de 10 stempels [...] EN IK GA ZEKER NAAR DE 
VOLGENDE DAG VAN DE JEUGDFILATELIE!" 
Jij toch ook!? 

fcjMfcAAJ»<^Ai<ijl|)êii%„i.i#J 
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Ik vind deze 
boten mooi 
omdat ze 
van hout zijn 
gemaakt. En 
helemaal met 
de hand zijn 
gemaakt. Én 
ze hebben 
mooie zeilen. 
Ik vind het 

heel knap dat de mensen 
toen al zulke grote boten 
konden maken. 
Jelle Krekels (Jeugdpost
zegelclub Sir Rowland 
Hill, Weert) 

ANTWOORDEN 
PUZZEL 

JANUARI 2007 
1. Opwarming van 
het oceaanwater en 
lozing van afvalstof
fen; 2. Belgica 2006; 
3. dinosaurussen; 4. 
Tonga; 5. Slovenië; 6. 
trommel, belletjes en 
toeter; 7. Zwitserse 
banketbakker. Na 
loting gaat een prijsje 
naar MIlou Tabor uit 
Gilze. Hartelijk gefeli
citeerd! 

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

http://Www.stampkids.org
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BONDSADR£SSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantiaan n , 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: uiuity.nbfu.nl 
E-maii: bondsbureau@nbjii.nl 

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

Voorzitter: 
TJ. Koek 
Telefoon 0313-413704 
E-mail: tjkoek@p!anet.ni 

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

Penningmeester: 
S. Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-maiI: mrflar(Jen@i2m0iJe.nl 

Verenigingszaken: 
B.Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: benmol(3)i2moue.nI 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail: walraven.exqms@casema.nï 

Juryzaken: 
P. Alderliesten 
Telefoon 078-6812576 
E-mail: pirt.alderliKten@hccnrt.nl 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken; 
Sj. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: sban5ma@xs4ali.nl 

Bestuurslid: 
V.T.J.M. Coenen 
Telefoon 0168-472029 
Faxoi68-47i336 
E-mail: foeneg59@pianrt.nl 

Pers en Publiciteit 
K. Bloemsma 
E-mail: koos.bloems@liccnrt.nl 

Webmaster NBFV-site 
(www nbjïj.nl): 
). Boon 
E-mail: u'ebmaster@nbJl'.or3 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secrrtans; 
J.J.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiüalcommissaris: 
Th.A.E. Kniese 
Langestraat7i 
2312 SL Leiden 
E-mail: e.laiiese@planrt.nl 

Bondsbibliotheek 
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: bibliotheek@nbjv,org 

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

o Bondsinformatiebureau 
«=» Mr. W.P. Heere 
'̂ ^ Postbus 4034 
oe 3502 HA Utrecht 

^ Bondskeuringsdienst 
* Voorzitter: 
^ F.C.W. van Beckum 
o Keurzendingen s.v.p. aangetekend 
z zenden aan de secrrtaris van de 
^ Bondskeuringsdienst: 
3 H. Veen 
j ^ 2e Stationsstraat 258 
< 2718 AC Zoetermeer 
^ Telefoon 079-3611910 
" - E-mail: bondskeurinflsdienst@planrt.nl 

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

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

EVENEMENTEN TIJDENS HET 
JUBILEUM VAN DE BOND 
De volgende evenementen 
worden in 2008 - het jaar 
waarin de Bond 100 jaar 
bestaat - georganiseerd: 

januari: Regio 3 (Noord-
Holland) Categorie 3-ten
toonstelling op 19 en 20 
januari 2008. De expositie 
vindt plaats in de aula 
van SG Huygenwaard te 
Heerhugowaard. Contact 
kan worden opgenomen 
met Stef Visser (email 
stefü isser@nupu-alkmaar.nl). 

februari: Regio 8 Beker
toernooi (Mastertoernooi) 
op zondag 24 februari 
in wijkcentrum De Klif, 
Pijlpuntstraat i, Ooster
hout (Nijmegen-Noord). 
Propagandatentoonstel-
ling in 65 kaders van de 
Bond. Contactpersonen: 
Jo Toussaint, voorzitter 
(telefoon 024-6841851, 
email j.p.toussaint@p!anet. 
nl) en Hans Theunissen 
(email haom.theunissen(3) 
chello.nl). 

maart: Een Categorie 
3- en Propagandaten-
toonstelling met de naam 
Filatelie Centraal wordt 
georganiseerd door 
Regio II. Dit evenement 
staat in het teken van het 
veertigjarig bestaan van 
de verenigingen Postmerk 
en Postfris68. Verder de 
landelijke Dag van de 
Jeugdfilatelie van JFN. 
De evenementen worden 
gehouden op zaterdag 29 
en zondag 30 maart 2008 

in het Spoorwegmuseum, 
Maliebaanstation. Voor 
de Dag van de Jeugdfila
telie is de contactpersoon 
mevrouw M. Rozendaal 
(email marianne.ro-
zendaal@hotmai!. com), 
voor de Categorie 3- èn de 
propagandatentoonstel-
hng: J. Sängers (email 
jansan3ers@hetn et.nl). 

april: Regio 9, Limburg, 
Categorie 3-tentoonstel-
lingdimphilexXXXXIDop 
zaterdag 26 en zondag 27 
april 2008 in de Maas
poort te Venlo. Contact
persoon is de heer M. 
Gielen (email Philauenlo@ 
hotmail.com). 

mei; Overijssel West 
(Regio 2), Hanzepost, 
Categorie 2-tentoonstel-
ling op donderdag 22, 
vrijdag 23 en zaterdag 
24 mei 2008 in sporthal 
De Reeve, Berghuisplein 
in Kampen. Contactper
soon is de heer B. van der 
Vegte (email b.u.d.ue t̂c© 

kpnplanet.nl). 

juni: Op 7 juni zal het 
honderdjarig bestaan van 
de Bond worden gevierd 
in het Hilton te Soestdui-
nen. Nadere informatie 
volgt nog. 

augustus: In het Museum 
voor Communicatie in 
DenHaag:deNBFVop 
tournee-expositie, in com
binatie met ledenwerfac
ties en jeugdfestiviteiten. 
De NBFV-ledenpas geeft 
korting op de entreeprijs! 
Nadere informatie volgt 
later. 

september: Regio 8, 
West-Brabant, Catego
rie 3-tentoonstelling Bo-
jïlex 2008, in 'De Bussel', 
Torenstraat 26, Ooster
hout. Het evenement 
vindt plaats op vrijdag 26, 
zaterdag 27 en zondag 
28 september 2008. Con
tactpersoon is de heer C. 
Pijpers (email ceespijpers@ 
casema.nl, telefoon 0162-
432738). 

oktober: GSE-evenement 
PosteJC 2008 op vrijdag 17, 
zaterdag 18 en zondag 19 
oktober in de Americahal 
in Apeldoorn. Propa-
gandatentoonstelling. 
Contactpersoon is de 
heer Cor Oppelaar (email 
c.oppelaflr@planet.nl). 

november: Regio 4 
(Noord-Holland): Dag 
van de Postzegel 2008 met 

een propagandatentoon-
stelling in sportcomplex 
Groenendaal in Heem
stede op zaterdag 8 en 
zondag 9 november 2008. 
Contactpersoon is de heer 
J. van der Bijl (email marti-
nus6i@hetnet.nl). 

december: Regio i, 
Groningen, Categorie i-
en 2-tentoonstelling met 
internationale deelname 
in sporthal Sorghvliethal 
in Veendam op vrijdag 12, 
zaterdag 13 en zondag 14 
december 2008. Contact
persoon is mevrouw D. 
Beereboom (email diny. 
beereboom@u>anadoo.nl). 

Heeft u niet de beschik
king over email? Neem 
dan contact op met 
het Bondsbureau; het 
telefoonnummer van het 
Bondsbureau in Utrecht is 
030- 2894290. 

AANVRAAG BONDS
LIDMAATSCHAP 

De Kennemer Postzegel 
Club in Beverwijk, opge
richt op I april 1946, heeft 
het lidmaatschap van de 
Bond aangevraagd. 
Eventuele bezwaren tegen 
deze aanvraag kunnen 
worden ingediend bij het 
Bondsbestuur, binnen 
drie maanden na het ver
schijnen van dit bericht. 
Daarna zal de vereniging 
bijzonder hartelijk wel
kom worden geheten. 

OPEN DAG BOND 
OP 15 MAART 2008 

Op de 'Open Dag' die 
op 15 maart 2008 in het 
Bondsbureau te Utrecht 
zal worden gehouden, 
krijgen beginnende en 
gevorderde deelnemers 
aan wedstrijdtentoonstel
lingen de gelegenheid om 
allerlei vragen over het 
deelnemen aan tentoon
stellingen voor te leggen 
aan juryleden. Vragen 
kunnen betrekking 
hebben op het opzetten, 
het plan of de inleiding 
van een inzending in 
de verschillende klas
sen. Maar ook de regels 
en richüijnen voor het 

beoordelen van een in
zending in de betreffende 
klasse kunnen vragen 
oproepen. Vaak wordt de 
vraag gesteld: mag of hoe 
kan een bepaald poststuk 

worden gebruikt in een 
thematische of posthisto
rische collectie. 

Inzendingen kunnen wor
den meegebracht om te 

Ä'^Ä 

Is dezE kaort uiel qfniet te gebruiken in een thematische inzending? 

zien waar verbeteringen 
kunnen worden aange
bracht. Mogelijke deel
name aan internationale 
FIP- en FEPA-tentoon-
stellingen kan worden 
toegelicht, waarbij de rol 
van de Landscommissaris 
wordt besproken. Men 
kan informatie over de 
cursussen BBF en BBE 
krijgen. 
Verdere informatie wordt 
u graag verstrekt door de 
heer P. Alderliesten, Van 
Kijfhoekstraat 63, 3341 
SK Hendrik Ido Ambacht, 
telefoon 078-6812576, 
email piet.alderliesten@ 
hccnet.nl, die graag ook 
uw aanmelding voor deze 
dag ontvangt. 

mailto:bondsbureau@nbjii.nl
mailto:Jen@i2m0iJe.nl
mailto:pirt.alderliKten@hccnrt.nl
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MULTILATERAAL OVERLEG 
IN LIECHTENSTEIN 

De jaarlijkse vergade
ring van de Mutilaterale 
Gememschajt werd dit jaar 
gehouden op 12 en 13 juli 
in Vaduz in Liechtenstein. 
Vertegenwoordigers van 
de bondsbesturen en 
de postadministraties 
uit Zwitserland, Liech
tenstein, Oostenrijk, 
Duitsland en Neder
land bespraken er hun 
ervaringen en wensen, 
met het doel de filatelie te 
stimuleren en de samen
werking te intensiveren. 
Namens de NBFV namen 
de voorzitter. Ties Koek, 
en oud-Bondssecretaris 
Paul Daverschot aan het 
overleg deel en namens 
TNTPost Arjan Jochems, 
manager consumenten
markt. De vergadering 
stond onder leiding van 
Erich Bober, voorzit
ter van de Oostenrijkse 
Bond. In 2008 neemt de 
Zwitserse Bond het secre
tariaat van de Multilaterale 
Gemeinschajt voor drie jaar 
over; daarna volgt Duits
land en in 2014 neemt Ne
derland het stokje over; 
ons land is dan ook weer 
gastheer van de Multilate
rale Tentoonstelling. 
In Vaduz werd uitvoerig 
gediscussieerd over het 
eventueel verlagen van de 
maximumleeftijd-grens 
van de Jeugdklasse. Aan
leiding was een voorval in 
Oostenrijk, waarbij een 
jeugdlid van 21 jaar op 
een tentoonstelling haar 
prijs in ontvangst kwam 
nemen, vergezeld door 
haar twee kinderen. Enke
le landen zouden de leef

tijdsgrens willen verlagen 
naar 18 of zelfs 16 jaar. 
Omdat niet alle gevolgen 
van een eventuele veran
dering van de leeftijds
grens duidelijk waren, zal 
elk land het onderwerp 
nader bestuderen; in de 
volgende vergadering 
wordt er opnieuw over 
gesproken. 
De eerstvolgende Multi
laterale Tentoonstelling 
wordt in Wenen gehou
den, van 18 tot en met 21 
september 2008, tegelijk 
metWIPA20o8. Opde 
tentoonstelling zal een 
bijzonder stempel in ge
bruik zijn. Besloten werd 
om in 2011 de Multilate
rale Tentoonstelling in 
Zwitserland te houden. 
De invoering van de 
NBFV-ledenpas werd 
door de heer Koek uitvoe
rig toegelicht, waarbij hij 
pleitte voor korting op de 
eventuele toegangsprijs 
van de gecombineerde 
exposities WIPA 2008 en 
de Multilaterale Tentoon
stelling 2008. 
De werving van nieuwe 
verzamelaars wordt 
algemeen als topprioriteit 
gezien en diverse moge
lijkheden om mensen en
thousiast te maken voor 
de filatelie passeerden de 
revue. Alle landen blijken 
actief te willen meeden
ken en meewerken aan 
de werving van nieuwe 
verzamelaars en Duits
land zal daartoe op korte 
termijn met een voorstel 
komen. 
De volgende vergade
ring van de Multilaterale 
Gememschajt wordt in het 
voorjaar van 2008 in Zwit
serland gehouden. 

OPGEVEN KANDIDATEN VOOR DE SPOORENBERG-
MEDAILLE EN DE WALLER-MEDAILLE 

De Wallcr-medaille is 
genoemd naar Pieter 
Wilhelm Waller, die 
leefde van 1869 tot 1938. 
Door zijn schenking aan 
de Nederlandse Staat van 

De Waller-meaaille. 

zijn enorme verzameling 
heeft hij de aanzet gege
ven tot het stichten van 
het Postmuseum (nu het 
Museum voor Communi
catie) in Den Haag. Het 
museum werd in 192g op
gericht en Waller werd de 
eerste voorzitter van het 
Stichtingsbestuur. In het 
jaar 1934 heeft de Bond 
de heer Waller geëerd 
door het instellen van de 
Waller-medaille. Deze 

medaille geeft de Bond de 
mogelijkheid personen 
te eren die zich op het 
gebied van de filatelie in 
het algemeen bijzonder 
hebben onderscheiden. 
Een voordracht voor het 
verlenen van deze onder
scheiding kan uitsluitend 
worden gedaan door het 
bestuur van aangesloten 
verenigingen van de 
Bond. 

De Spoorenber̂ -medaille 
is ingesteld in 1974 en 
is bedoeld als speciale 
onderscheiding voor de 
thematische filatelie. 
Hiermee wordt Johannes 
H. Spoorenberg herdacht 
(1889-1971), die als 
baanbreker wordt gezien 
voor het thematisch 
verzamelen. De medaille 
eert diegenen die zich 
bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor 
de thematische filate
lie in het algemeen of 
door publicaties en/of 
bijdragen op thematisch 
filatelistisch gebied. 

Toekenning geschiedt 
door het Bondsbestuur. 
Een voordracht voor het 
verlenen van de ondersc
heiding kan uitsluitend 
worden gedaan door het 
bestuur van aangesloten 
verenigingen van de 
Bond. 

De Spoorenberjj-medaille 

Als u kandidaten voor de 
Spoorenberg-medaille 
of de Waller-medaille 
voor het jaar 2008 wilt 
voordragen, dan kunt u 
dat - het liefst zo spoedig 
mogelijk en met een 
korte omschrijving van 
de verdiensten van de 
voorgedragen kandidaat 
- doen bij het Bestuur van 
de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-verenigingen 
(adres: zie colofon). 

Deelnemers aan de multiloterale bijeenkomst in Vaduz (Liechtenstein) 

NIEUW IN DE BONDS
BIBLIOTHEEK 

Begin mei is de online-
catalogus van de 
Bondsbibliotheek van 
start gegaan. Aan de 
verzoeken om informatie 
en leenaanvragen die 
ons sindsdien bereikten 
kunnen we goed merken 
dat veel verzamelaars - en 
fysiek gaat dat voor ons 
ongemerkt - een kijkje 
hebben genomen in de 
verzameling boeken en 
tijdschriften. En dat was 
ook de bedoeling: al die 
prachtige literatuur staat 
niet in de kast om onge
zien te blijven, maar om 
gebruikt te worden bij het 
bestuderen van de prach
tige postzegels, stempels 
en poststukken, waaraan 
u plezier beleeft. 
Sinds kort is er weer een 
nieuwe deelcatalogus 
toegevoegd. Tentoonstel
lingscatalogi, een bron van 
informatie die wel best 
onder de aandacht mag 

worden gebracht. Als een 
vereniging een tentoon
stelling organiseert, zal 
zij proberen om met 
de catalogus een goed 
beeld van de vereniging 
te scheppen. Niet alleen 
wordt de geschiede
nis van de vereniging 
geschetst, vaak ook biedt 
de catalogus een of meer 
artikelen over de postge-
schiedenis van de plaats 
waar de tentoonstelling 
wordt gehouden. Verder 
grijpen de leden van de 
vereniging vaak de kans 
aan om iets over hun ver-
zamelgebied te schrijven. 
Vóór de Tweede Wereld
oorlog werden er maar 
beperkt exposities gehou
den en dan meestal alleen 
internationale. Maar zo 
vanaf de jaren '60 werden 
er heel veel tentoonstel
lingen georganiseerd: 
bijvoorbeeld bij een jubi
leum of in het kader van 
de Dag van de Postzegel. 
Wanneer u op Internet 
in het zoekscherm van 

de derde deelcatalogus 
(u;u;u;.nbji;.nl, bibliotheek, 
online catalogus) eens 
uw woonplaats (plus 
eventueel een jaar) intikt, 
ziet u direct of er in al die 
jaren een filatelistische 
tentoonstelling plaats 
heeft gevonden en zo 
ja, wanneer. Mocht u 
resultaat 'nul' krijgen, 
dan bestaat natuurlijk ook 
nog de mogelijkheid dat 
er wel een tentoonsteUing 
geweest is, maar dat de 
Bondsbibliotheek niet 
over de bewuste catalo
gus beschikt. Mocht u 
mee willen helpen om 
het bezit van de Bonds
bibliotheek zo compleet 
mogelijk te maken en 
hebt u nog een voor ons 
onbekende catalogus 
liggen - wilt u deze dan 
afstaan? We stellen een 
geschenk altijd op prijs! 
Nieuw op de website 
zijn ook de rubrieken 
Aangeboden en Gevraagd; 
die spreken voor zichzelf. 
Maak er gebruik van! 

(aduertentie) 

^/ww. vanlokven. 
webwinkel 



OVER PERSOOKLIJKE PRESTIGE
BOEKJES EN NOG MEER 

El^ 

Nederland 
Worstbockje met nieuwe tekst 
Met de wat oneerbiedige 
naam hierboven duid ik 
het boekje aan met daarin 
tien zegels van 44 cent 
met afbeeldingen van 
Nederlandse producten. 
De eerste versie (83a) 
maakte reclame voor de 
fotoservice van TNTPost. 
De nieuwe versie (83 b) 
nodigt uit tot het nemen 
van een abonnement op 
de Jaarcollectie Post
zegels. Niet bekend is 
wanneer deze variant in 
omloop kwam. Vreemd 
is wel dat in de tekst van 
het boekje staat dat de 
eerste zending van zo'n 
jaarcollectie eind juni 
2007 verstuurd zou wor
den. Ik kreeg de eerste 
melding van dit boekje 
pas in augustus. Barcode 
en artikelcode van 83a en 
83b zijn identiek. 

Alti jd postzegels 
in huis? 

1̂ « 
^ ^ ^ 

72 

ntv hH IxffHihnd of oen kempn« It Somitfan 
wiinnp u fftrH * kur gxr par h« Idcur^ 
I nitiiniilinCijlii I ma wimmiJj idor 

UhoafmooK 

Achterzijde van boekje 85b. 

Prestifleboekje 17 en 18 
Het op II september in 
Nederland verschenen 
prestigeboekje '200 Jaar 
Koninklijk' bevat één 
postzegel van 6.45 euro. 

^ Daarmee is het nummer 
= I wat betreft de hoogte 
° van de nominale waarde. 
=>: Het 'duurst' was boekje 
^ éénuit2003: voor 9.95 
^ euro kreegje slechts 3.12 
^ euro aan zegelwaarde 
= (achtmaal39cent). 
^ De inhoud van het op 
™ 17 oktober verschenen 
2 prestigeboekje 'Mooi 
" Nederland' bestaat uit 

_ , , verzamelvel i en 2, met in 
/ I Q totaal tien verschillende 

zegels van 44 cent. 

Persoonlijke prcstiflcboekjes: 
25.000 uan elk 
Ik schreef er al eerder 

over: de boekjes met de 
persoonlijke zegels (door 
sommigen wel als 'ach
terdeurzegels' betiteld). 
De Speciale Catalogus van 
de NVPH wil er (nog) niet 
aan, maar in deze rubriek 
horen ze natuurlijk wel 
thuis. En of u ze als 
verzamelaar de moeite 
waard vindt, maakt u zelf 
wel uit. 
Ook de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVer
enigingen heeft overigens 
besloten, getuige het 
stukje in het september
nummer van dit blad, 
persoonlijke postzegels 
bij tentoonstellingen al
leen toe te staan wanneer 
het de oorspronkelijke 
door de postdienst van 
een afbeelding voorziene 
afbeelding betreft. Er 
wordt daarbij niet over 
boekjes gesproken, maar 
er is geen reden om aan te 
nemen dat het daarvoor 
niet geldt. 
Is er eigenlijk wel zo'n 
groot verschil tussen de 
reguliere en de persoon
lijke prestigeboekjes? 
De zegels uit de regu
liere boekjes zijn soms 
ook een variant op de 
oorspronkelijke uitgifte. 
En zijn eerstedagenvelop
pen, postzegelmapjes en 
NVPHblauwdrukken dan 
zoveel filatelistischer? 
Het allereerste persoon
lijke boelqe, het Mon
sterboekje, uitgegeven 
samen met de post van 
Oostenrijk, valt door 
formaat en uitvoering wat 
uit de toon. Alle latere 
lijken in veel opzichten 
op de reguliere prestige
boekjes. Daarvan bestaan 
er inmiddels achttien. 
Van de persoonlijke 
boelqes zijn er nu tien. 
Komend jaar staat een 
boekje op de rol dat 
aandacht besteedt aan 
het werk van de vogelbe
scherming. 
Ze hebben alle een oplage 
van 25.000 stuks en de 
verkoopprijs is steeds 
9.95 euro (met uitzonde
ring van nummer i: 14.95 
euro). De initiatiefnemers 
ervan ontvangen, afhan
kelijk van de verkochte 
aantallen, tussen i.oo 
en 3.50 euro per boekje. 
Het is dus niet zo  wat 

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

ik eerder veronderstelde 
 dat de meerprijs geheel 
aan TNTPost en Rekafa 
Special Products bv 
toevalt. Al mag TNTPost 
er gerust van uitgaan dat 
het merendeel van de 
zegels uit deze boekjes 
niet postaal gebruikt zal 
worden. 

Zonnebloem kleurtje u;ereld 
Het al eerder aange
kondigde persoonlijke 
prestigeboekje De Zon
nebloem, uitgegeven door 
de Nationale Vereni
ging de Zonnebloem 
in samenwerking met 
TNTPost, is verschenen 
op 3 september. Het 
bevat, behalve negen 
zegels van 44 cent met 
foto's van blijmoedige 
vrijwilligers, informatie 
over de organisatie en het 
werk van De Zonnebloem 
en een aantal ervaringen 
van vrijwilligers. Een deel 
van de opbrengst van de 
boekjes (het boekje kost 
9.95 euro, terwijl er maar 
voor 3.96 aan postzegels 
in zit) gaat dus naar De 
Zonnebloem. Het boekje 
is (c.q. was) op alle post
kantoren verkrijgbaar. 

Jetixboekjes 
Hij was mij volslagen 
onbekend: de Neder
landse televisiezender 
Jetix. De onder de hoede 
van moederbedrijf The 
Walt Disney Company 
opererende zender (tot 
2005 Fox Kids geheten) 
is met z'n tekenfilms 
kennelijk erg populair 
onder de jeugd, getuige 
de website, de club en... 
sinds 21 september ook 
twee persoonlijke post
zegelboekjes. Het gaat 
om de nummers 8 en 9, 
met de meisjesspionnen 
Totally Spies! en de strip 
met de Woe Foe ridders 
YinYanflYo! 

De club uan Sinterklaas 
Nederlandser kan het 
haast niet: op 6 november 
verscheen een persoon
lijk postzegelboekje met 
als thema De dub van 
Sinterklaas. Onlosmakelijk 
met dit festijn verbonden 
is speculaas. De postze
gels in het boekje ruiken 
ernaar... 

België 
Frankeren met ueeluoudcn 
De Belgiëverzamelaar zal 
het al wel weten: op i ok
tober voerde De Post voor 
binnenlandse brieven een 
nieuw tariefsysteem in, 
met een handige aandui
ding op de postzegel. Het 
tarief voor een gewone 
brief tot 50 gram is nu 52 
cent. De andere gangbare 
tarieven zijn veelvouden 
daarvan: 1.04 euro, 1.56 
euro, enz. Op de postze
gels staat nu een cijfer: i 
(0.52 euro, basistarief), 2 
(1.04 euro), 3 (1.56 euro) 
enz. Erg gemakkelijk bij 
tariefwijzigingen. Ove
rigens zijn in België alle 
postzegels uitgegeven na 
16 april 1962 nog steeds 
geldig voor frankering. 

Nieuwe Jrankeerzê els in 
boekjes 
Aansluitend op het 
nieuwe tariefsysteem 
verschenen in oktober 
drie nieuwe boekjes met 
permanente zegels. 
Als eerste op i oktober 
een boekje met tien fruit
zegels, tarief I (het boekje 
kost dus 5.20 euro). 
Afgebeeld zijn hier veel 
voorkomende fruitsoor
ten zoals peer, aardbei, 
appel en kers. 
Op 15 oktober volgden 
twee boekjes met bloe
menzegels: 10 maal dahlia 
(tarief i) en 10 maal petu
nia (tarief 2). De dahliaze
gel is ook verkrijgbaar in 
een doos met 100 stuks. 
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Fruitzegels, toriefi (52 cent). 

Feest van de postzcfle! 
Ook op 15 oktober kwam 
een boekje uit met 10 
zegels (tarief i) ter gele
genheid van het Feest van 
de Postzegel. Het werd een 
reeks over de geschiede
nis van de schrijfmachine, 
met modellen vanaf het 
begin van de twintigste 
eeuw tot aan vandaag met 
de draagbare computer. 
De oplage bedraagt maar 
liefst i miljoen boekjes. 

Ên uan de tuieejetixboekjes. 
Feest uan de postzegel: ge

schiedenis uan de schriifmachtnc 



Denemarken 
Ook Denemarken heeft z'n 
Piet Hem 
'Grote Denen' is de naam 
van een serie postzegels 
die op 8 november uit-
kwain. De vier afgebeelde 
mannen hebben gedu
rende de afgelopen eeuw 
een levenswerk nagelaten 
dat ook nu nog inspiratie 
biedt: Poul Henningsen 
(architect, ontwerper en 
auteur), Victor Borge (en
tertainer), Arne Jacobsen 
(architect en ontwerper) 
en Piet Hein (kunstenaar 
en wetenschapper). Tien 
postzegels met Poul Hen
ningsen (4.75 k.) zijn ook 
in een boekje verkrijg
baar. 

jes uit Marseille (14de 
eeuw) en het porselein 
uit Sevres (i8de eeuw). 
De zegelinhoud van het 
boekwerk bestaat uit 
tien gegomde velletjes 
met steeds één zegel van 
54 cent. 

Gibraltar 
Dierenwereld in de prehistorie 
De grotten op Gibraltar 
hebben veel prijsgegeven 
van de flora en fauna op 
de rots tijdens de laatste 
120.000 jaar. Gedurende 
het overgrote deel van 
deze periode was het er 
veel koeler en lag het 
zeeniveau zo'n 120 meter 
lager. Op 6 postzegels -
verschenen op 26 septem-
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Een van dcärote Denen m een postzegelboelgc. 

Frankrijk 
Prestifleboekje 'Portraits de 
regions'nummer 10 
Voor de tiende maal gaf 
de Franse post - op 29 
september - een fors uit
gevallen prestigeboekje 
uit, met onder meer als 
mhoud de tien zegels uit 
de op dezelfde datum 
verschenen serie La France 
a uiure. Daarmee is de in 
2003 begonnen reeks 
beëindigd. De boekjes (en 
ook de velletjes) hadden 
beurtelings als thema het 
leven in Frankrijk en de 
schoonheid van het land. 
Op zestig pagina's 
worden al eeuwen
lang bestaande Franse 
tradities beschreven en 
geïllustreerd. Om enkele 
voorbeelden te noemen: 
de parfums van Grasse 
(al sinds de 12de eeuw), 
de Baskische baret (13de 
eeuw), de vierkante zeep-

ber - zien we voorbeelden 
van zoogdieren en vogels 
uit lang vervlogen tijden. 
De zegels zijn ook ver
krijgbaar in een presti
geboekje van £ 8.46. Het 
Gibraltar Museum heeft het 
boekje rijkelijk voorzien 
van tekst en illustraties. 

Groenland 
Kerstmis 
De Groenlandse kerstze
gels met afbeeldingen van 
ramen met ijsbloemen, 
oranjekleurige sterren en 
de vlam van een bran
dende kaars geven de 
kerstsfeer op dit eiland 
weer. Ze zijn vanaf 8 
november uitsluitend in 
boekjes verkrijgbaar, met 
zes zegels van 5.75 k. en 
zes zegels van 7.50 k. 

IJsland 
Broodblaadjes 
Een oude IJslandse ge-
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Jtimtrki ^ 
Het IJslandse boekje met de 
superdunne broodblaadjcs 

woonte is terug te vinden 
op de twee kerstzegels 
van dit jaar: hele dunne 
sneetjes brood - ze waren 
pas dun genoeg wanneer 
je er de bijbel doorheen 
kon lezen - met fraai 
uitgesneden versieringen. 
Een ware lekkernij, vooral 
vergezeld van gerookt 
vlees. 
De laagste waarde - 60 k. 
- is ook per tien verkrijg
baar in een postzegel
boekje. Uitgiftedatum is 8 
november. 

India 
Locale boekjes 
De postdirecteur van 
de Andaman & Nicobar 
Islands, twee eilanden
groepen in de Indische 
Oceaan (in het zuiden van 
de Golf van Bengalen), 
kwam op 27 maart van 
dit jaar met een postze-

Het laatste exemplaar van de Fronse serie uan tien prestigeboekjes. 

Het Indmsc boekje met de 
Jelblauu; en groen gekleurde 

mancnduij 

gelboekje. Eigenlijk niet 
met één, maar met vijf. 
Het ene boekje bevat een 
strip van vier vogelzegels 
van 5.00 Rs uit de per
manente serie van 2006. 
Dankzij enig Googlen 
kan ik de namen geven: 
de Indische Maribou, 
de Nilgiri lijstergaai, de 
Manipurdwergpatrijs en 
de Kleine Indische Trap. 
Er zouden tussen de 300 
en 500 boekjes vervaar
digd zijn. 
Daarnaast zijn er enige 
tientallen boekjes vervaar
digd met steeds één van 
de vier zegels in strips van 
vier stuks. De kaft van alle 
boekjes is gelijk: op de 
voorzijde een afbeelding 
van de manenduif, bin
nenin postale informatie 
en op de achterzijde een 

aansporing om postze
gels te verzamelen. 

Indonesië 
Eeuwfeest scouting 
Ook Pos Indonesia be
steedde aandacht aan de 
honderdste verjaardag 
van de scouting. Op 

Letland 
Cantharel 
Het door de post van 
Letiand uitgegeven boekje 
ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Riccione 
2007 bevat vier postzegels 
met een afbeelding van 
Cantharellus cibarius, een 

Voorzijde uan het boekje uan 
Indonesië 

I augustus kwam er een 
serie postzegels èn een 
postzegelboekje uit. Het 
boekje bevat tweemaal vijf 
zegels van 1500 R. met 
het logo van het eeuw
feest en met een padvin
der 'in vol ornaat'. De 
oplage bedraagt 10.000 
boekjes. 

Kenia 
Nog steeds zegels in Kenia> 
Voor filatelisten is Kenia 
een moeilijk land. Het 
lijkt erop dat sinds 2005 
geen postzegel meer is 
uitgegeven. De website 
van de post werkt niet, 
Michel-on-line komt 
slechts tot het jaar 2005 
en bellen met Nairobi 
brengt je ook niet verder. 
Niettemin is er nu een 
prestigeboekje boven 
water gekomen dat 
uitgegeven zou zijn op 
15 december 2006. De 
inhoud bestaat uit twaalf 
postzegels van 25 s. met 
afbeeldingen van mooie 
landschappen, dieren en 
mensen. De titel van het 
boekje, Kenya The Land 
of Opportunity, geeft aan 
dat er in dit land veel te 
beleven is. Ook de tekst 
en foto's in het boekje 
illustreren dat. 
De oplage van het boekje 
zou i.ooo stuks bedragen. 

De gele paddenstoel met de 
plooien aan de onderkant uan 

de hoed 

eetbare paddenstoel. Het 
boekje verscheen op 31 
augustus in een oplage 
van 7.000 stuks. 

Maleisië 
Twee nieuwe boekjes 
Met enige regelmaat 
verschijnen er in Maleisië 
postzegelboekjes. Op 26 
juni kwam er een boekje 
met postzegels waarop 
kindersprookjes zijn afge
beeld en op 31 augustus 
eentje met zegels ter 
gelegenheid van 50 jaar 
onafhankelijkheid. Beide 
boekjes bevatten tien 
zegels van 30 c. 

Malta 
g mei 
In het vorige nummer 
moest ik u de uitgifte
datum van het Europa-
zegelboekje van Malta 
schuldig blijven. Die 
blijkt nu g mei te zijn, 
dezelfde als die van de 
zegels. Vermeldenswaard 
is ook dat de zegels een 
dubbele waarde aandui
den: 16 c. en 0.37 euro. 
Dit houdt verband met de 
introductie, in 2008, van 
de euro als betaalmiddel 
op Malta. 

Nieuw-Caledonië 
Zeeaquarium 
Nieuw-Caledoniè had 
het al voor vorig jaar 
aangekondigd. Een flinke 
vertraging in de aanleg 

Voorzijde van het prestigeboekje uan Kenia 



' ^ I;A«IJARHJM _ 
I • ■ IJl' IVOIJVKLLE€ALÉIIOXIIi 

vue sur les k "^ 
•^?jopr 

Hetzeeaquanum van NieuujCaledonie 

van het zeeaquarium 
heeft ervoor gezorgd 
dat de uitgifte van een 
speciale serie zegels naar 
31 augustus van dit jaar 
verschoven moest wor
den. De zegels zijn alleen 
in boekjes verkrijgbaar. 
De inhoud ervan bestaat 
uit twee velletjes van vijf 
stuks. Elke zegel kost 
iiof., het tarief voor 
internationale post. 

NieuwZeeland 
Herdruk ArroiDtoiun 
Van het in 2003 in Nieuw
Zeeland verschenen 
boelqe met vijf zegels van 
$ 1.50 'Arrowtown' kwam 
op 27 maart een herdruk 
uit. Kaftbedrukking en 
formaat zijn verschil
lend. De herdruk is ook 
herkenbaar aan het kiwi
teken op de achterzijde. 

Kerstmis 
Een wedstrijd onder de 
NieuwZeelandse jeugd 
voor het ontwerpen van 
de kerstzegels voor dit 
jaar leverde maar liefst 
17.000 inzendingen op. 
Een vijftal ervan straalt op 
de op 3 oktober versche
nen serie. Twee ervan zijn 
ook in boekjes verkrijg
baar. Het ene bevat tien 
zegels van 50 c. (voor 
binnenlandse wensen) en 
het andere tien van $ 1.50 
(buitenland). Bij aankoop 
van dit laatste boekje be
taalt men overigens maar 
$ 13.50; u krijgt één zegel 
cadeau dus. 

Noorwegen 
Lokaal boekje Moss 
Het postkantoor in het 
Noorse Moss, een indus
triestadje in de provincie 

0stfold, gaf in september 
een boekje uit om de 
aandacht te vestigen op 
de regionale tentoonstel
ling van 23 tot en met 25 
november a.s. Het boekje 
bevat twee al eerder 
verschenen zegels die op 
Moss betrekking hadden. 

Portugal 
No^al dikke boekjes 
Portugal kent ze al langer: 
boekjes met 50 of 100 
zegels. Ze zijn niet echt 
populair bij veel verza
melaars vanwege de hoge 
aanschafprijs. 
Op II septem
ber was het 
weer raak: drie 
zegels met 
afbeeldingen 
van histori
sche vormen 
van stedelijk 
railvervoer zijn 
ook verkrijgbaar 
in boekjes voor 
grootverbrui
kers. Het gaat 
om boekjes met 
100 zegels voor 
tarief N (30 c, 
binnenland 
normaal), 50 
zegels voor 
tarief A (45 c, 
binnenland 

azul = snelle post) en 50 
voor tarief E (61 c , Eu
ropa normaal). De zegels 
verschenen overigens al 
eerder op 30 maart, maar 
met andere waarden. 

Spanje 
Ookdik:Jlora en fauna 
In de serie Flora en Fauna 
verschenen in Spanje 
op I oktober opnieuw 
twee zelfklevende zegels 
van 30 c : een met een 
afbeelding van een made
liefje, de andere met de 
leeuwerik. Voor de vierde 

keer dit jaar is het gevolg 
weer twee boekjes met elk 
tienmaal tien zegels. 

ZuidAfrika 
Grote uijf 
ZuidAfrikanen zijn 
beretrots op hun B15 Fiuc: 
olifant, luipaard, buffel, 
neushoorn en leeuw. Alle 
vijf zijn weer tweemaal 
vertegenwoordigd in het 
op 31 juli verschenen 
boekje. De tien zelfkle
vende zegels hebben de 
vermelding Airmail Post
card (momenteel 4.01 R). 

De uijfflrote zoogdieren uan ZuidAfrika 
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In augustus jl. verscheen 
aflevering 33 van het 
Handboek Postwaar
den Nederland (HPN), 
bestaande uit een twintig 
pagina's tellende aanvul
ling op het hoofdstuk 
Frankeerzeflels Wilheimina 
18981927 en uit hoofd
stukken over de welda
digheidszegels van 1941 
en 1956. Met de zegels 
uit het laatstgenoemde 
jaar wordt ingehaakt op 
het Rembrandtjaar 2006, 
dat net achter ons ligt. De 
weldadigheidszegels van 
1956 (in de wandeling: 
zomerzê els 195 5) raakten 
destijds een zekere snaar 
bij de verzamelaars, 
vooral door de gekozen 
druktechniek. De redactie 
van het HPN wijst vooral 
op de nogal negatieve 
kritiek die de emissie 
destijds zou hebben 
losgemaakt, maar uw 
recensent kan zich ook 
heel goed waarderende 
woorden van medeverza
melaars herinneren toen 
ze de klassiek ogende, 
in plaatdruk uitgevoerde 
zegels in handen kregen. 
In de vijftig jaar die sinds 
de verschijning van de 
Rembrandtzegels zijn 

verstreken, is de roep 
om Nederlandse zegels 
in plaatdruk geregeld 
te horen geweest; soms 
leverde dat resultaat op, 
waarmee niet gezegd wil 
zijn dat dat resultaat altijd 
even verheffend was. 
Het Handboek beschrijft 
heel beeldend de rich
tingenstrijd die aan de 
zomerzegels van 1956 
voorafging: sommigen 
wilden liever (details van) 
schilderijen op de zegels, 
wat met de stand van de 
techniek van toen waar
schijnlijk een teleurstel
lend resultaat zou hebben 
opgeleverd. Gelukkig 

werd gekozen voor details 
uit etsen van de kunste
naar, met als resultaat een 
serie die er ook nu nog 
 grafisch gezien in ieder 
geval  mag wezen. 
De geschiedenis van 
de zomerpostzegels 
van 1941 is in die zin 
bijzonder dat er van deze 
serie meer exemplaren 
werden verkocht dan van 
enige weldadigheidsreeks 
daarvóór. De redactie van 
het HPN legt uit dat dit 
te maken heeft met de 
economische omstan
digheden van destijds: er 
was meer vertrouwen in 
de waarde van goederen 
(zoals postzegels) dan in 
dat van het geld dat voor 
de aanschafervan nodig 
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Ontwerp uan Jenny Dalenoord uoor een Rembrandtzegel. Dolenoord 
amg er  ten onrechte  uan uit dat de zegels in 1957 zouden verschijnen. 

was. Wat de serie ook 
bijzonder maakt, is dat 
het voorlopig de laatste 
was in een reeks van 
jaren: de zegels van 1942 
werden wel voorbereid, 
maar verschenen niet: de 
NSBleiding van de PTT 
gaf de voorkeur aan de 
door velen met weerzin 
beschouwde Legioenze
gels en de latere Winter
hulp/Volksdienstzegels. 
De aanvulling op de 
Wilhelminafrankeerze
gels (18981927) besteedt 
onder ander aandacht aan 
de sinds 1902 verschenen 
postzegelboekjes. Het 
'gemaksargument' bleek 
bij de invoering van deze 
boekjes van beslissend 
belang. Enthousiast ge
maakt door het voorbeeld 
van de Hongaarse boekjes 
en gerustgesteld door de 
wetenschap dat die ene 
cent die ter bestrijding 
van de productiekos
ten van de kopers werd 
gevraagd inderdaad 
kostendekkend was, kwa
men de boekjes er ook in 
Nederland. Te stellen dat 
de Hongaren daarmee 
de 'bedenkers' van het 
Nederlandse postzegel
boekje zijn gaat echter te 
ver: de samenstellers van 
het Handboek wijzen er 
terecht op dat Luxemburg 

(1895) en Zweden (1898) 
nóg eerder op het idee 
waren gekomen. 
Over het kwalitatieve 
gehalte van de bijdragen 
in deze aflevering en de 
druktechnische uitvoe
ring van het supplement 
hebben we het tot dusver 
nog niet gehad, maar dat 
valt eenvoudig te verkla
ren: dat is net als altijd 
hoog, respectievelijk 
uitstekend. We hebben in 
Filatelie al eerder begrip 
gevraagd voor het feit dat 
de voltooiing van een zo 
veelomvattend en kost
baar project tijd vraagt 
en de bereidheid (zowel 
van subsidiegevers als 
van de verzamelaars) om 
er geld voor uit te trek
ken. Dat pleidooi voor 
begrip herhalen we hier 
graag nog eens, want het 
Handboek Postwaarden 
Nederland verdient het 
om volledig gerealiseerd 
te worden, ook als dat een 
 desnoods groot  aantal 
jaren vergt. 

Supplement}} van het Handboek 
Postiuaarden Nederland door G 
Holsteje.j VellekoopenR vanden 
Heuvel, 62 pp .geill (kleur),formaat 
A4 (losblady) Uitgegeven door Joh 
Enschede, Amsterdam Informatie 
Handboek Postwaarden Nederland, 
p/ajohan EnschedMmsterdam bv, 
Postbus8o23,1005 AA Amsterdam 
of op www postujaarden nl Pnjs 
25 35 euro (mcl verzending) 



ZEER GROTE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HEl£ V^ERELD, 
GRAAG UW MANCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

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

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

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

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

Inkoop-Verkoop-Taxatie-Bemiddeling. 
www.postzegelhandelalexander.nl 

e-mail: postzegelhandelalexander@planet.nl tel o io 4203044 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

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

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

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel.: 0575 - 54 02 54. Fax: 0575 - 51 40 48 
E-mail : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

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

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.postzegelhandelalexander.nl
mailto:postzegelhandelalexander@planet.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl


EEN PASSIE VOOR 
PUNTSTEMPELS 

Achter de voordeur van Hans Kruse 
T E K S T EN F O T O ' S : W I E L A N D B U I T , A M E R S F O O R T 
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Achter sommige deuren gaan 
prachtige verhalen schuil. In een 
poging deze deuren voor u te 
ontsluiten, gaat Filatelie op zoek 
naar de sleutel. En, u weet het 
natuurlijk, filatelie komt in alle 
rangen en standen voor. Vandaag 
zijn we te gast bij Hans Kruse, 
een blozende veertiger, directeur 
van een IT bedrijf. Eindelijk een 
gesprek op niveau. Jazeker, want 
hij bewoont een hooggelegen 
appartement in Capelle aan den 
IJssel. 

Hans Kruse is een gespeciali
seerde verzamelaar, die (uiter
aard) een eigen website op 
internet heeft opgezet. Je moet 
toch wat, als je thuis komt van je 
IT-baan. 
IT? Dat is toch Informatie 
Technologie, allerlei moeilijks 
met computers en zo? Toch 
komen we binnen in een zeker 
niet ongezellige woonkamer, ook 
helemaal niet zo strak ingericht. 
Muziekje op de achtergrond en 
er staat zelfs een circustent. Wat 
ook opvalt: als er een verleng
snoer nodig is, wordt onmiddel
lijk de vrouw des huizes er bij 
geroepen. Zo technisch is die 
IT-er blijkbaar toch ook niet. En 
postzegels verzamelen dan? Past 
dat wel? 

Stoppen en weer doorgaan 
'Als kind van twaalf begon ik. Ik 
had vriendjes die verzamelden, 
met vaders die er helemaal in 
zaten. Langzamerhand raak je 
dan enthousiast van die plaatjes. 
Vooral Nederland, want daar 
kon je gemakkelijk aan komen. 
De hele familie spaarde voor me 
mee. Later, op de middelbare 
school, verwaterde het verzame
len. Tot er een keuzemoment 
kwam. Ik ging uit huis en toen 
moest ik kiezen: gaat de doos 
met albums mee of niet? Het 
werd het eerste. In militaire 
dienst kwam ik toen iemand 
tegen die zwaar verzamelde en 
er ook fors in investeerde. Dat 
maakte me weer enthousiast.' 
Ja, als er geld te verdienen valt 
wordt de Hollander wel wak
ker. Maar dat kan natuurlijk niet 
altijd goed gaan. 'In de periode 
dat de klad daar in kwam, toen 
had ik zo iets van: Nou, dat niet 
weer. Toen heb ik het hele zaakje 

opgeborgen. Totdat ik rond m'n 
dertigste wat meer tijd kreeg en 
ik de draad weer oppakte.' 
Zeg Hans, wat moet de lezer 
hier wel van denken? Weet je wel 
wat je wilt? Stoppen en dan weer 
beginnen, weer stoppen en toch 
weer oppakken. Dat fluctuerende 
gedrag, het lijken wel IT-aande-
tenkoersen... Wat verzamel je 
eigenlijk, of wisselt dat ook? 

Puntstempels compleet 
'Nederland had ik compleet, 
dus pakte ik de Koloniën op.' 
zegt Hans. 'Dankzij mijn goede 
baan had ik ook de mogelijk
heid om wat leuke dingen te 
kunnen kopen. Door Indische 
vrienden raakte ik geïnteresseerd 
in het land Indonesië. Toen ik de 
Nederlandse koloniën ook zo 
goed als compleet had, bleek ik 
ondertussen vooral gebiologeerd 
te zijn door de oude geschiede
nis van Nederlands-Indië. Een 
rondreis door Indonesië bleek 

ook een grote bron van inspira
tie te zijn om me nog meer in 
dat gebied te gaan verdiepen. 
Ik kocht op een veiling een 
verzameling puntstempels, dat 
trok me wel. Daar was aardig wat 
literatuur over, dus dan weet je 
een beetje wat je kunt verwach
ten. Een poosje later kocht ik op 
een veiling een complete col
lectie puntstempels, de Collectie-
Sleeuw. Dat is de basis van mijn 
huidige verzameling.' 
Waarom boeide juist dat gebied 
zo? 'Ik heb belangstelling voor 
geschiedenis. En die is daar 
voldoende te vinden. Vooral in 
de periode tot 1900: toen waren 
de Nederlanders druk bezig om 
stukken gebied onder hun gezag 
te brengen. Na 1900 ontwikkelde 
het zich tot een modern land, dat 
vind ik minder boeiend.' 

Hans schenkt nog eens koflie in. 
De circustent is verdacht rustig. 
Vandaag zeker geen voorstelling. 

Hans Kruse: 'Toen ik Nederland compleet had, pakte ik de Kolonien op.' 



Kruse junior, de tenteigenaar, is 
nergens te bespeuren. Hij is drie 
jaar, dus heeft nog geen benul 
van de mooie collectie van zijn 
vader Maar wat moet die vader 
nu verder met zijn verzameling? 
Als je alle puntstempels hebt, is 
het dan af? Hans: ' IK verwacht 
niet dat er nog heel spectaculaire 
stukken bij komen. Je kunt na
tuurlijk nog wel zoveel mogelijk 
stempels op de verschillende 
emissies zien te vinden, of door
gaan met vierkantstempels of 
kleinrond. Ik ben inmiddels zo 
verknocht aan dat land en zijn 
verleden, dat een nieuw land niet 
echt een optie is.' 
Het lijkt alsof Kruse niet weet wat 
hij verder wil. Eigenlijk is dat ook 
wel weer mooi. Je in een hobby 
een beetje laten leiden door wat 
er voorbijkomt. Niet zo gestrest 
plannen zoals je overdag in je 
baan al genoeg doet, maar als 
compensatie je verzameling zien 
groeien zoals het uitkomt. En on
dertussen toch wei weer weten 
waar je mee bezig bent. Want 
Hans mag dan zelf geen verleng
snoeren aansluiten, hij heeft wel 
degelijk een postzegelvisie. 

Tentoonstelling op internet 
'De één houdt zijn verzameling 
voor zichzelf, de ander maakt 
een mooie collectie voor een 
tentoonstelling.' legt Hans uit. 
'Ik heb op internet een website 
opgezet van mijn verzameling. 
Dat is een soort continue 
tentoonstelling. Iedereen ter 
wereld kan die bekijken, op elk 
gewenst moment. De publica

'Ik heb op internet een website opgezet van mijn verzameling  een continue tentoonstelling die iedereen ter wereld kan bekijken.' 

hobby van mezelf Er staan geen 
commerciële uitingen op. Er 
komen wel regelmatig reacties 
van anderen, uit de hele wereld. 
Zoals meldingen van mensen 
die allerlei stempels blijken te 
bezitten, of vroegere data van 
ingebruikname hebben. Dat 
is leuk. Allerlei ontdekkingen 

HANS' PUNTSTEMPELS OP INTERNET 

De site van Hans Kruse op internet is te vinden op het adres 
wwiv.puntstempels.nl. Hans is bezig met een artikeltje over veld
postkantoren op Atjeh. Heeft u daar informatie over, of bezit u 
stempels die niet op zijn site staan, dan zou hij dat graag van u 
horen. U kunt op zijn site reageren, of via de redactie van Filatelie. 

ties van Storm van Leeuwen en 
Bulterman heb ik als referentie 
gebruikt en ik ben begonnen 
met mijn eigen verzameling te 
scannen. Inmiddels is de website 
uitgegroeid, maar het blijft een 

komen zo boven water.' 

Ontdekking 
Directeuren moetje natuurlijk 
te vriend houden, dus ik vraag 
Hans maar eens wat hij zelf 

ontdekt heeft. Zal wel niets zijn, 
dat soort dingen hoor je altijd 
alleen maar bij anderen, maar 
wie heeft er nu zélf echt eens iets 
geweldigs ontdekt? Maar Hans 
zegt: 'Jazeker heb ik wat ontdekt. 
Ik was begin ditjaar bezig met 
een artikeltje over langstempels, 
ik keek een doublettenalbum van 
me door en zie daar een zegeltje 
zitten met het begin van een 
langstempel en de letters MON. 
Dat kon alleen maar Montrado 
zijn, een plaats waar nog geen 
enkele stempelafdruk van 
bekend was! Dan denk je, zou 
het werkelijk zo zijn? Je twijfelt 
natuurlijk, maar nadat de twee 
grootste specialisten in Neder
land beiden overtuigd waren dat 
ik het inderdaad goed had ge
zien, werd ik inderdaad erg blij. 
Ik had iets unieks gevonden! Dat 
is een stuk leuker dan een totale 
collectie kopen. Zelf iets vinden, 
dat geeft veel genoegen.' Jawel, 
hij wel, de bofferd. Zie je wel, het 
gebeurt altijd anderen. Dat heb 
ik nou nooit. Maar aan de andere 
kant, als het desbetreffende ze
geltje bij mij in een boek gezeten 
had, zou ik het nooit herkend 
hebben. Je moet het natuurlijk 
wel kunnen en willen zien. 
En Kruse herhaalt daarom nog 
maar eens zijn advies: 'Tegen 
elke verzamelaar die iets nieuws 
wil beginnen, zeg ik: pak een ge
bied of onderwerp waar redelijk 
wat van bekend is. Lees er over 
Dan kun je weten wat gemak
kelijk en wat moeilijk zal gaan. Je 
kunt je een idee vormen welke 
investeringen nodig zijn. En wat 
ook belangrijk is: je moet redelijk 
eenvoudig een startverzameling 
kunnen opbouwen, waarbij het 

prettig is als je nog een redelijke 
verdieping kunt aanbrengen.' 

Aan de slag 
Beste lezers, aan de slag. Niet 
allemaal Indische puntstempels 
inslaan natuurlijk  dat drijft de 
prijs maar op. Een circustent 
in de woonkamer is ook niet 
per se nodig. Maar de site van 
Hans Kruse bekijken is zeker 
een aanrader. Door internet is de 
hele wereld binnen handbereik 
gekomen. Informatie is snel 
gevonden en veilingsites als eBay 
zijn een geschenk voor de post
zegelaars. En als u zover bent 
dat u ook die unieke vondst hebt 
gedaan, meldt u dat dan even 
aan de redactie van Filatelie? 
Want dat willen we dan wel eens 
even controleren! 

OPZIENBARENDE 
VONDST: MONTRADO 

De vondst van het lang
stempel Montrado is eerder 
gemeld in het meinummer 
van Filatelie. U kunt het 
vinden op pagina 377. 

■TAI 



Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2008 
(verschijnt begin januari 
2008) moeten uiterlijk op 
I december 2007 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. U kunt ook emailen 
(pKilateli£®)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 

10 en II november: 
Amsterdam. Amsterdam 2007, 
postzegeltentoonstelling 
georganiseerd door de Dag 
van de Postzegel Amsterdam. 
Marcanti College, Jan van 
Galenstraat 31. Catego
rieën 2 en 3, met eenkader, 

^ jeugdklasse en propa
= gandainzendingen. Ook 
■̂  inzendingen op voordrukal
^ bumbladen/catalogusinzen
co dingen. Openingstijden: op 
J zaterdag lo/n van 10 tot 17 
=. uur en op zondag ii/ii van 
° 10 tot 16 uur. Verkoop van de 
^ envelop Dag van de Postzegel 
z: (bestellen kan ook bij email 
r mmkleijphetnrt.nl), handela
2 ren, tombola, stuiverhoek. 
u. Toegang en catalogus gratis, 

parkeren op zondag gratis. 
7 ^ ^ Deelnameformulieren en 
/ * * informatie bij de heer G. 

Blik, telefoon 0204823148 
of email gabblik(ä)xs4all.n!, of 
bij J. v.d. Bijl, telefoon 020
4974024 of emailjanudbyl®! 
xs4all.nl 

23, 24 en 25 november: 
Veldhoven. Kempenjiia 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 
0402536511, emailj.enh. 
schalks@planet.nl 
23, 24 en 25 november: 
Veldhoven. Luchtpostten
toonstelling in samenwer
king met Kempenjiia 2007 ter 
gelegenheid van de 46ste 
Dag van de Aerofilatelie met 
als thema '1937: luchtpost 
naar Indié per regelmatige 
DC3dienst'. Tentoonstel
ling in de categorieën 2 en 3, 
open klasse en propaganda. 
Sporthal Kempen Campus. 
Openingstijden: op vrijdag 
23/11 van 20 tot 22 uur, op 
zaterdag 24/11 van 10 tot 18 
uur en op zondag 25/11 van 
1016 uur. Speciale envelop 
en bijzonder poststempel 
ter gelegenheid van de 46ste 
Dag van de Aerofilatelie. 
Inlichtingen: Secretaris 'De 
Vliegende Hollander', De 
Kolki3,393i WN Wouden
berg, telefoon 0332858424. 
Zie ook uiuJU).deuliC3endehol
lander.com 

2008 

24 februari: 
Nijmegen. NouiopostNijmegcn 
2 5 jaar; postzegelmani
festatie voor jong en oud, 
georganiseerd door Novio
post in Nijmegen. De Klif, 
Pijlpuntstraat i, Oosterhout 
(NijmegenNoord). Kaders, 
stands (Bondsdiensten, 
gespecialiseerde verenigin
gen), mastertoernooi van 
winnaars Bekertoernooien 
(20022007), activiteiten 
Jeugdfilatelie Nederland, 
informatiestands, handel 
aanwezig, verkoop speciale 
envelop in het kader van 
het eeuwfeest van de Bond. 
Openingstijden: van 9 tot 16 
uur. Informatie: J. Toussaint, 
telefoon 0246841851. 
23 en 24 mei: 
Kampen. Hanzepost 2008, 
wedstrijdtentoonstelling in 
de categorieën 2 en 3, jeugd, 
eenkader, open klasse en 
voordrukalbumbladen ter ge
legenheid van het honderd
jarig bestaan van de Kamper 
Philatelisten Club. Sporthal 
De Reeve, Berghuisplein. 
Ca. 250 kaders (kadergeld 
slechts I euro). Cultuur, 
andere hobby's, jeugdboek, 
handelaren. Openingstijden: 
op vrijdag 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 0383315968, email: 
b.u.d.i;egte@kpnplanet.nl. 

2009 

6,7 en 8 februari 2009: 
LichtenvoordeZieuwent 
(gemeente Oost Gelte). 
Achterhoek 200g, tentoonstel
ling ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van de 
Tentoonstellingscommis
sie 'Achterhoek'. Sourcy 
Center, Zegendijk 3a. Ca. 450 
kaders. Inzendingen in de 
klassen 2 en 3 en verder in de 
klassen jeugd, propaganda, 
eenkader en tweekader. 
Jeugdactiviteiten, ruilbeurs. 
Openingstijden onbekend. 
Informatie: W. Wassink, 
telefoon 0315241540, email 
j.u) assinki@chello.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

9 november: 
Rotterdam. Excelsior
gebouw, Honingerdijk 112, 
1317. Telefoon 010
2652517. 
10 november: 
Alkmaar (Oudorp). Den 
Oever, Amstelstraat i, 1016. 
Telefoon 0725896190. 
Drachten. WC, Brede School 
de Drait, Flevo 186,1016. 
Telefoon 0512382979. 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan (t.o. busstation), 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3993, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.3016.30. Telefoon 0228
582298. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy
terstraat7,1016. Telefoon 
0355310865. 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg30,1316.30. 
Telefoon 0334943220. 
Maassluis. Koningshof, 

Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 
Purmerend. Nederlandse 
Vereniging uoor Thematische Fi
latelie. De Nieuwe Tuinbouw, 
Purmerenderwegi67,1016. 
Telefoon 0334943265. 
Rotterdam. Excelsiorge
bouw, Honingerdijk 112,11
17. Telefoon 0102652517. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,1016. 
Telefoon 0318517569. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
1015.30. Telefoon 06
54344840. 
II november: 
Alkmaar. Clusiuscollege, 
Drachterwaard 14,1016. 
Telefoon 0725333906. 
Anna Paulowna. OC Veer
brug, Sportlaan 21, 9.3013. 
Telefoon 0223531518. 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74,1014. Tele
foon 0485576729. 
Boxtel. VmboCollege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Echt. Sint Joris, Cypresstraat 
58, g.3013. Telefoon 0475
483630. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 1013. 
14 november: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
van de Madeweg i, 1416. 
Telefoon 0715895337. 
15 november: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,1922. Telefoon 0167
563887. 
16 november: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
hoek Rozenlaan/Narcis
senlaan, 1416. Telefoon 
0715156534. 
17 november: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,1016. 
Telefoon 0297343885. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 

18 november: 
Eindhoven. Van der Valk, 
Aalsterweg 322,1016. Tele
foon 0306063944. 
KerkradeHolz. Cathari
nahoes, Lambertistraat 12, 
1416.30. Telefoon 045
5415088. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,1012.30. 
Telefoon 0224298416. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.3012.30. Telefoon 0413
367786. 
24 november: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Bilthoven. Filatelistische 
contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 1016. Telefoon 
0346572593 (na 19 uur). 
Bodegraven. Rijngaarde, 
Rijngaarde i, 9.3016.30. 
Telefoon 0653260579. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.3015.30. 
Telefoon 0181415640. 
Capelle a/d IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 1017. 
Telefoon 0104508474. 
Dordrecht. Cultureel Cen
trum Sterrenburg, Dalme
ijerplein 10,1016. Telefoon 
0624432140. 
Hengelo. Frans op den Bult, 
Hengelosestraat 6, tijden 
onbekend. Telefoon 0547
272249. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Noordwijk Binnen. Vinken
laankerk, hoek Vinken
laan/Achterzeeweg, 1016. 
Telefoon 0713614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 0475321179. 
Woerden. AlBarid, jilatclis
tische contactgroep Islamitische 
Wereld. Excelsior, Singel 45a, 
9.3015. Telefoon 0348
418770. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 
25 november: 
Capelle a/d IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 1017. 
Telefoon 0104508474. 

Bijna duizend pagina's op eén schijfje: dat biedt de 
nieuwe cdrom van Filatelie, 'laargang 1006'. Alle 
artikelen en rubrieken van het afgelopen jaar zijn 
er op verzameld, samen met alle advertenties die in 
dezelfde jaargang werden geplaatst. Als dat geen 
bron van informatie is... En wat nog mooier is: de 
cdrom kost maar een tientje. Maak dat bedrag over 
op Postbankrekening 706968 ten name van de pen

ningmeester van Stichting Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. De cdrom wordt na enige tijd 
thuisgestuurd. Van de jaargangen 2004 en Z005 zijn 
ook nog exemplaren voorradig; ook deze cdrom's 
kosten slechts tien euro per stuk. Vergeet niet om, 
als u geld overmaakt, de gewenste jaargangen en 
uw adtes te vermelden, ook als u gebruik maaktvan 
Gitotel ofMijnPostbank.nl! 

http://xs4all.nl
mailto:schalks@planet.nl
http://lander.com
mailto:egte@kpnplanet.nl
mailto:assinki@chello.nl
http://ofMijnPostbank.nl


Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206942002. 
Helmond (Stiphout). MFC, 
Dorpsstraat 38,1016. Tele
foon 0492539339. 
Huissen. De Brink, Brink 
8,1015. Telefoon 026
3271979. 
Rotterdam. Golden Tulip, 
Vliegveldweg 59,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Velp. Parkstaete, Parkstraat 
3,1016. Telefoon 026
3613906. 
Weert. SG Philips van Horne, 
tijden onbekend. Telefoon 
0495533862. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,1115.30. Telefoon 06
22650760. 
26 november: 
Nijmegen. Thema Frankrijk. 
De Klokketoren, Burg. Slot
emaker de Bruïneweg 272, 
19.30onbekend. Telefoon 
0243974654. 
1 december: 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1216. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vival
distraat 4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1015. Telefoon 
0529432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,1316. Telefoon 
0162432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48,1317. Telefoon 
0384479883. 
Wierden. Het Anker, 
Wilhelminastraat 28,1016. 
Telefoon 0546571164. 
2 december: 
Den Haag. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,1016. 
Telefoon 0306063944. 
£nschede. Postduivencen
trum, Poolmansweg 128,10

16. Telefoon 0534359859. 
Obdam. De Brink (naast RK 
kerk), 912. Telefoon 0226
452047. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
5 december: 
Noordwijk Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30

17. Telefoon 0713614198. 
7 december: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
8 december: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 
Dromen. Open Hof, Coper
nicuslaan (t.o. busstation), 
13.3016.30. Telefoon 0321

314305
Haren (Gr). De Mellens
horst, Waterhuizerweg, 10
16. Telefoon 0504093722. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings

gebouw (achter RK kerk), 
12.3016.30. Telefoon 0228
582298. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
1015.30. Telefoon 06
54344840. 
9 december: 
Anna Paulowna. OC Veer
brug, Sportlaan 21, 9.3013. 
Telefoon 0223531518. 
Boxtel. VmboCollege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Echt. Sint Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1014. 
12 december: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
van de Madeweg i, 1416. 
Telefoon 0715895337. 
15 december: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,1016. 
Telefoon 0297343885. 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,1217. Telefoon 040
2263192. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016. 
Telefoon 0624432140. 
Rjjssen. Parkgebouw, 
Oosterhofweg49,1016. 
Telefoon 0548517506. 
Winschoten. SV Bovenbu
ren, Tromplaan 86,1016. 
Telefoon 0597592676. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
16 december: 
Amsterdam. ROC, Jan Toor

opstraat 99,1016. Telefoon 
0306063944. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206942002. 
Huissen. De Brink, Brink 
8,1015. Telefoon 026
3271979. 
KerkradeHolz. Cathari
nahoes, Lambertistraat 12, 
1416.30. Telefoon 045
5415088. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,1012.30. 
Telefoon 0224298416. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.3012.30. Telefoon 0413
367786. 
17 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruine
weg 272, 19.30onbekend. 
Telefoon 0243974654. 
18 december: 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg30,1316.30. 
Telefoon 0334943220. 
20 december: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,1922. Telefoon 0167
563887. 
21 december: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
hoek Rozenlaan/Narcis
senlaan, 1416. Telefoon 
0715156534. 
22 december: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat76,12.3015.30. 
Telefoon 0181415640. 
Enkhuizen. WC IJsselzand, 
Anjerstraat i, 1317. Telefoon 

0228513450. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
23 december: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, 912. 
Telefoon 0227542286. 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,1115.30. Telefoon 06
22650760. 
27 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Em
mastraat 21,1016. Telefoon 
0529458267. 
Oegstgeest. Wellantcol
lege. Lange Voort 70,1016. 
Telefoon 0715175684. 
28 december: 
Noordwijk Binnen. Vinken
laankerk, hoek Vinken
laan/Achterzeeweg, 1016. 
Telefoon 0713614198. 
29 december: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 0475321179. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 

POSTZEGELVEILINGEN 

16 november: 
Lisse. Verenyinflsueilin^ F.V. 
Bloembollenstreck. 't Poelhuys, 
Vivaldistraat 4. Informatie: 
0252672795. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

12 november: 
Winterbomen; velletje met tien 
zegels van 44 cent (gegomd). 
22 november: 
Decemberzcgels. Nadere gege
vens ontbreken. 
22 november: 
Verrassinflspostzegeis. Nadere 
gegevens ontbreken. 

Onder voorbehoud van eventuele 
wijzigingen 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 1017 uur, zater

dag, zondag en feestdagen 
1217 uur; 
Op maandagen, op 25 
december en op i januari 
gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse

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

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

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 

het depot van de post

waarden te bestuderen. De 
eerstvolgende data waarop u 
voor onderzoek terecht kunt 
is 9 november a.s. 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merl(elens@muscom,nl of 
hudveen(3)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 iwww.nbfv. 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheekzegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek(ä)nbJi).org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

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

Door een technisch pro
bleem heeft u deze rubriek 
vorige maand in Filatelie 
moeten missen. Deze maand 
toon ik u de stempels die u 
nog van mij tegoed had. Ver
der kan er melding worden 
gedaan van een nieuw eerste 
vluchtstempel. 

L u f t h a n s a C a r g o 
Charter vlucht 

8 november 2007 

LUf THANSA CARGO 

Het eerste vluchtstempel be
treft geen KLM vlucht, maar 
een vlucht van Lufthansa 
Cargo van Amsterdam naar 
Osaka. Meer details zijn te 
zijner tijd ongetwijfeld in 
de rubriek van mijn collega 
Hans Dekker te vinden. Maar 
ik kan u alvast wel de afbeel
ding van het stempel tonen. 

G0UDAS0LIN6EN 

Ter gelegenheid van de 
1 stedenband tussen het 

Nederlandse Gouda en het 
' Duitse Solingen werd op 

2 8 0 0 G O U D A 

♦ tv 

8 september een speciaal 
stempel gebruikt met als af
beelding twee halve wapens 
van beide steden die zijn 
samengesmolten. 

PROPHiL HELMOND 

Prophil Helmond vond 
plaats op 15 en 16 septem
ber en ook ter gelegenheid 
daarvan werd een bijzonder 
stempel gebruikt. In het 
stempel herkennen we het 
logo van postzegelvereniging 
De Helm uit Helmond. 

f5 O'̂ ^> 

9quJi' 
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HET CONSUMENTENKREDIET 
VAN 1946 

D O O R GEERT N I E M A N EN BERT V A N T E I J L I N G E N 
( B E L A S T I N G & D O U A N E M U S E U M R O T T E R D A M ) 

WIJ WILHELMINA, bij degrotic Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje 
Nassau enz., enz,. 

Allen, di£ deze zullen zien of hooren lezen, saluut' doen te weten: 

Alzoo Wij m oucruje^ing genomen hebben, dot het u;ensclielijk is moatregelen te trefen, 
ten einde tijdelijk in dringende ^cuallen door verleeninfl uan consumentencrcdieten het 

aankopen uan onontbeerlijke duurzame gebruiksgoederen te uergemakkelijken; 

Zoo IS het, dat Wij, den Raad uan State gehoord, en met gemeen ouerleg der Staten 
Generaal, hebben goedgevonden en uerstaan, gelijk Wij goedvonden en verstaan bij 

deze: 

Artikel i 

Onze Minister van Financiën is bevoegd op aanvrage uit sRijks kas credieten te 
verleenen voor den aankoop van onontbeerlijke duurzame gebruiksgoederen, hierna te 

noemen: consumcntencredieten etc,etc,. 

Hierboven staan de openings
zinnen van een publicatie in het 
Staatsblad No. G 184, betreffen
de de Wet op het Consumenten
krediet van 17 juli 1946. Wat w/as 
de aanleiding tot deze wet.' 
Na de Tweede Wereldoorlog 
bestond er een sterke behoefte 
aan gebruiksgoederen zoals 
boven en onderkleding, schoei
sel, matrassen, huishoudelijk 
linnengoed, eet en keukengerei 
en een aantal andere artikelen. 
Deze opsomming van hoofd
groepen was onderverdeeld in 

bijvoorbeeld overige artikelen 
(kleding categorie 1): mantelstof, 
japonstof, breiwol (en garens) 
of (schoeisel categorie 2) 
klompen, mannenschoenen, kin
derschoenen, vrouwenschoenen 
of werkschoenen. Misverstanden 
over de vraag waar nu precies 
wel of niet een krediet voor kon 
worden aangevraagd konden 
er niet ontstaan, want alles wat 
in aanmerking kwam werd met 
name genoemd. 
Hetzelfde gold voor de perso
nen die in aanmerking kwamen 

voor een lening van de staat, 
zoals: het gezinshoofd, diens 
echtgenote en alle inwonende 
bloedverwanten  die werden be

noemd in artikel 4 van de eerste 
uitvoeringsbeschikking van 26 
September! 946 van de Wet op 
het Consumentenkrediet. 

UTOPIE? 
U zult het wellicht niet willen 
geloven, maar de toenmalige 
ministervan Financiën, Piet 
Lieftinck, en de minister van 
Binnenlandse Zaken, Louis Beel 
verleenden kredieten aan par
ticulieren. Stelt u zich voor dat 
Wouter Bos, de huidige minister 
van Financiën, u een geldlening 
zou verstrekken voor bijvoor
beeld de aanschaf van boven 
 en onderkleding. Ziet u het al 
voor u? Dat Bos geregeld voor 
camera en microfoon verschijnt 
om financiële mee en tegenval
lers aan ons uit te leggen, daar 
kijken we niet van op. Maar 
als Wouter aan de bevolking 
van Nederland zou meedelen 
'dat volgende week de lingerie 
wordt verstrekt', dan zouden de 
aanvragen vooreen lening wel
licht de pan uit rijzen. Wie weet 

uitsluitend door vrouwelijke 
beambten. 

KREDIET 
Het hier besproken consumen
tenkrediet werd zoals gezegd 
verstrekt aan personen. Het 
bedrag was vastgesteld op hon
derd gulden per persoon, met 
een maximum van vierhonderd 
gulden vooreen huishouding 
van man, vrouw en twee kin
deren. Elk kind of elke persoon 
extra leverde 25 gulden. Bij een 
huishouding die uit twee volwas
senen en vier kinderen bestond, 
kwam het bedrag dus uit op 450 
gulden. 
De bedragen die met de lening 
gemoeid waren, werden niet in 
echt geld uitbetaald, maar in de 
vorm van uit waardebonnen. 
Aanvragen voor deze bonnen 
moesten voor3i december 1946 
zijn ingediend. In uitzonderlijke 
gevallen konden de ministeries 
van Financiën en Sociale Zaken 
hierop een uitzondering maken. 
De controle was als volgt gere
geld. Elke gemeente vormde een 
district en elk district had een 
districtsraad. Daarboven stond 
de Centrale Raad met het Cen

^i!M^^4E™|^ftÄ^#^s#h#>hÄ ♦ #L ^ 

Twee waarden van de spaarzegels ten behoeve van het Consumentenkrediet 
(collectie Belastingen Douanemuseum, Rotterdam). 

Huishoudelijk linnengoed:je kon er vlak na de oorlog krediet voor aanvragen.. 

zou het vanaf het Malieveld tot 
aan het Binnenhof volstaan met 
wachtende vrouwen. 
Het is een situatie die doet den
ken aan De Douanedroom, een 
schilderij dat zich in het Belas
ting en Douanemuseum in Rot
terdam bevindt. De schilder Aad 
de Haas maakte in olieverf een 
doek waarop douanemannen 
ook vrouwen mogen visiteren. 
De Haas liet voor dit schilderij 
zijn fantasie enigszins op hol 
slaan, want mannen mogen 
mannen visiteren, maar vrouwen 
aan lijfsvisitatie ondenwerpen, 
dat is verboden  dat gebeurt 

traal Bureau (ministers, secreta
ris, leden van de Raad, etc). Er 
werd een uitzondering gemaakt 
voor het Koninklijk Besluit in en 
uitvoer Nederlanasch en vijandelijk 
geld uit 1944, dat gepubliceerd 
werd in het Staatsolad no. E 90 
en bekrachtigd werd per Ko
ninklijk Besluit van 17 november 
1945, Staatsblad no. F 282. Dit 
betrof de regeling oorlogsschade 
huisraad. Deze vergoedingen 
werden in mindering gebracht 
op het krediet. 
De aanvragen moesten worden 
ingediend Dij de districtsraden of 
bij de werkgevers, die een aantal 



zaken verifieerden Zo onder
zochten ze de financiële draag
kracht van de aanvrager, wat 
van belang was om te weten of 
men in sta at was om te sparen, 
zodat een in beginsel toegezegd 
consumentenkrediet later kon 
worden afbetaald Of de aanvra
gen altijd even objectief werden 
beoordeeld, valt nu met meer te 
bewijzen Voor wat betreft de te
rugbetaling van het krediet ging 
men er van uit dat er voor elke 
verstrekte lening van honderd 
gulden wekelijks een gulden 
zou worden afbetaald Als de 
draagkracht van de kredietnemer 
daartoe aanleiding gaf, kon ook 
een afwijkende wijze van betaling 
worden toegestaan 

VOORSCHOTBOEKJE 
De bonnen voor de aanschaf van 
duurzame gebruiksgoederen 
zaten in een voorscnotboekje 
Deze bonnen moesten door het 
bedrijf, door de winkelier of door 
iemand die optrad namens hen 
die deze goederen verkochten, 
persoonlijk uit het voorschot
boekje worden verwijderd 
Uiteraard moesten het bedrag 
van de uitgenomen bonnen 
gelijk zijn aan het bedrag van 
de aankoop Er werd ook een 
distnbutiestamkaart uitgereikt, 
die weer het nummer droeg van 
het voorschotboekje 
De waardebonnen konden wor
den ingeleverd bij de bednjven 
of winkeliers Deze laatsten 
leverden de bonnen dan weer m 
bij de door de ministeries van 
Financien en Sociale Zaken aan
gewezen uitbetalende instanties 
Beide ministenes hadden ambte 
naren aangesteld of aangewezen 
die belast waren met de controle 
op de verstrekkingen 

CONTROLE 
Werkgevers zagen er op toe dat 
de leningen werden afgelost en 
dat de spelregels werden nage
leefd, als ze dat met goed deden 
konden ze hiervoor aansprakelijk 
worden gesteld Inhouding op 
het loon gebeurde door middel 
van het plakken van zegels op 
een kaart De volle kaarten wer
den door de werkgever bewaard 
en op verzoek aan alle contro
lerende diensten getoond Er 
waren zegels in diverse waarden, 
die op het postkantoor konden 
worden gekocht en vervolgens 
verrekend konden worden met 
de werknemer De te plakken 
waarden moesten uiteraard in 
overeenstemming zijn met het 
geleende bedrag 
Het Belasting & Douane 
Museum m Rotterdam - een 
onderdeel van het ministerie van 
Financien - is in het bezit van 
de meeste waarden waarin deze 
zegels verkrijgbaar waren, zowel 
los als in vellen Ook al rekent 
het museum het tot zijn taak 
zulk materiaal te verzamelen, het 
gaat in dit geval met om echte 
fiscale zegels 

Uit de collectie van 
het Douane en 
Belastingmuseum 
m Rotterdam zes 
verschillende waarden 
van de spaarzegels in 
vellen van honderd 

ZEGELWAARDEN EN 
INTERNE CONTROLE 
De Consumentenkredietzegels 
waren verkrijgbaar m de waarden 
25, 50 en 75 cent, respectievelijk 
1 00,1 25,1 50, en 1 75 gulden 
De genoemde waarden werden 
alle gedrukt in de kleur roodbruin 
en ze hadden een tanding maat 
van 12x131/2 Daarnaast waren 
er zegels van 2 gulden (groen), 
4 gulden (violet), 6 gulden (don
kerrood), 8 gulaen (blauw), l o 
gulden (geel), 12 gulden (oranje) 
en 14 gulden (lichtblauw) Deze 
plakzegels werden gedrukt 
DIJ Joh Enschedé &, Zonen te 
Haarlem 
De zegels komen ook voor met 
een opdruk m dubbele balk 
die de tekst UITSTEL UITSTEL 
UITSTEL laat zien 
Ten behoeve van de interne 
controle door de Belastingdienst 
werden er ook zegels gemaakt 
met de volgende opdrukken 

in zwart INCASSOZECEL 
(waarde), ZEGEL (waarde) en 
INCASSOZECEL De opdruk 
IS m een enkele balk onderge
bracht De volgende waarden 
zijn bekend 
29+5 c op 25 cent, 30+5 c op 
50 cent, 31+5 c op 75 cent, 
32+5 c op 1 gulden, 33+10 c op 
1 25 gulaen, 34+10 c op 1 50 gul
den, 35+10 c op 1 75 gulden, 
36+10 c op 2 gulden, 37+20 c op 
4 gulden, 38+30 c op 6 gulden, 
39+40 c op 8 gulden, 40+50 c op 
10 gulden, 41+60 c op 12 gulden 
en 42+70 c op 14 gulden 

OPBRENGSTEN 
Van het Consumentenkrediet 
werd ruim gebruik gemaakt 
Voorde maand juni 1948 
bedroeg de toekenning van het 
krediet Dijvoorbeeld 372 000 
gulden Het totale bedrag dat 
aan kredieten werd verstrekt, 
was 157463 450 gulden Er werd 

verwacht dat van dit bedrag zo'n 
33 miljoen gulden zou worden 
terugbetaald Daarmee kwam 
een bedrag van circa 125 miljoen 
gulden ten laste van de schatkist 
De regeling eindigde op 1 
oktober 1948, de datum van de 
laatste beschikbaarheidsstelling 
Vijf maanden later, op 28 februan 
1949, werden alle waardebon
nen ongeldig verklaard Alle 
kredietnemers die regelmatig 
hun krediet hadden afbetaald, 
kregen het restant van de lening 
kwijtgescholden Hetzelfde gold 
voor de minder draagkrachtigen 
Zo maakte 'het Rijk' een royaal 
gebaar naar de bevolking toe 

LiteratuuR VA F 
Wet op hrt Consummtmcrediet, 17 juli 1946 7 2 5 
Beschikkingen op voornoemde wetgeving 
en de daarbij behorende uitvoeringsbe
schikkingen (zesmaal), Staatsbladen 
Lijst van de Mastmgsegels, catalogus sa
mengesteld door E J. Enschede, Utrecht 
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LA, 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

2006 

1 
34,00 
24,00 
27,00 
27,00 
25,00 

137 00 
24.00 
21,00 
20,00 
2300 
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 
2B00 

c 
« 

■o 5 

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

1T7 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 
11300 
550 00 
173,00 

1 F a r o e r 1975 Umi 
Kerstvel 2007 

( Vr i jwel geheel o 
Rembrandt Prest 

met NVPH nr B2 
1 Idem losse zet 
Openingstijden: W 

o 
E 
n 
c 
•c 
3 

83,00 
73,00 
79,00 
73,00 
75,00 

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 

'8 
c 
o 
•o 
c 

27,00 
43 00 

235.00 
187.00 
72.00 

564 00 
51.00 
63.00 
64.00 
56.00 

11900 
35300 
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 

)85 Nu 99.

37.50 
ngestanst ! 
ige Boekje 

435 49,50 
jel 45 00 

« 
•a 

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 

119 00 
34,00 
33,00 
32,00 
33,00 
3100 

163 00 
36,00 

s 
E 
o 
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 

326 00 
86,00 

e 
 > 

29.00 
27,00 
30,00 
37,00 
38,00 

161,00 
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 
e 
5 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 
7800 

326 00 
72 00 
90.00 
92,00 
95,00 
95 00 

444 00 
93,00 

e 
S 
M 
C 
1 
1 
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 
54 00 

296 00 
62,00 

2» 
3 
■O 

H 
3 
J 

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 
4500 
48,00 
41,00 
43,00 
47 00 

224 00 
38,00 

■D 
C 

n 

N 
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 
6100 

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@SUmpdealer.nl postbank 4208936 

c 
s 
1 29,00 
30,00 
32,00 
33,00 
30,00 

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

18100 
37,00 
48.00 
49,00 
52,00 
93 00 

279 00 
46,00 
73,00 
84,00 
88,00 
8100 

372 00 
92,00 

1 
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 
5100 
58,00 
63,00 
6100 

279 00 
58,00 

■O 
e 
a 

1 
3 
O 54,00 
58,00 
71,00 
86,00 
77,00 

346 00 
130,00 
129,00 
98,00 
9100 
83 00 

53100 
83,00 
97,00 
82,00 
79,00 
9500 

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

498 00 
10900 

c 
IS 

je 

5 27,00 
3900 
31,00 
27 00 
42,00 

16600 
4100 
45,00 
41,00 
49,00 
45 00 

22100 
49,00 
49,00 
44,00 
59,00 
54 00 

255 00 
4800 
46 00 
53,00 
60,00 
59 00 

266 00 
56,00 

Rembmndt Blok 
(€ t.45 mêfmotU 1) 

NVPH 2434 (catiiir 11) 
^ r s t t A i M i voor 5,90 
10 stuk« voor SS.

100 stuks voor 495

© INKOOPVERKOOP 
WERELD 

NIEUWTJESDIENST 

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

Antillen 2003 Katten 12w Nvph 1460/71 16.50 
België 2007 Kuifje stnpboeken vel (25w) 19.00 
Canada 1996 Winnie de Pooh Blok Disney 8.00 
Duitsland 2002 Olympische Speien Blok 7.00 
Eritrea 1997 Vlinders 22w +2 blokken 37,50 
Faroer 2001 WaMssen 4 w 9.50 
Gr Bnttannie 1007 The Beatles Blok 4.00 
HongKong2000 Hologramblok 5,80 
Indonesie2003 7 tentoonstblokken 17,00 
Jersey 2003 Vuurtorens 6w 5,90 
Korea(zuid) Guus Hiddink Wkvoetbal 24w 19,50 
Luxemburg 2001 Euro  munten 6w 7,80 
Man 2004 Harry Potter 8w 10,50 
Nw Zeeland 2002 Lord of the Rings 6bl 13.00 
Oostenrijk 2003 Blokje Rolling Stones 4,50 
Portugal 2005 Tourisme 12 blokken 19,50 
Qatar 1997 Paarden sene + blok 85.00 
Ross 2004 Pinquins 5w 7,50 
Singapore2001 Orang Utan blok 5,00 
Thailand2002 SiamM« vwshtvis B11581 7.00 
a NO 1998 Jaar v.de Oceanen 3vel 21.00 
Ver Staten 2005 Chinees Nieuvvjaar vel 14,40 
vm Rusland 1996 Watervogels 28wi2bl 21,50 
X mistsry sene en/of blok onze keus 15.00 
Yougoslavie1992 Trelnenboekje MHS 11.00 
Zwitserland 2000 geborduurd velletje 185.00 

IMooi Nederland 12 velletjes 2005 € 59,50 
MOOI Nederland 12 velletjes 2006 € 39,50 1 

oensdag t/m vrijdag 09.30  18.00 Zaterdag 09.00  1700 (Op afspraak maandacj/dmsdag/doavond ) Vrijblijvende aanbieding j 
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Veiling Nr. 98 ̂ ^ M.^^ 
wordt gehouden 

op zaterdag 24 november 2007 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 0725614153, Fax 0725614132 

Email: info@dehollandse.nl 

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

mailto:HG@SUmpdealer.nl
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl
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Jmiff^ 

Nieuw! 
Nu ook brieven 

Met uitzondering van de dozen zijn 
alle partijen en brieven volledig gefotografeerd. 

U kunt 24 uur per dag 
P kijken en bestellen. 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 9:00 -17:00 uur 

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

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

i f i o i f j T : Z i E I G i E i L 
[p]A[ïi]'T]]iTjTEjN'r 
rcTEÏNTTlRTATiTi' 

Adres: Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 Email: admin@postzege!partijencentrale nl Een Wereld in Zegels. 



PERSOONLIJKE ZEGELS: SYSTEMATISCHE 
BENADERING VAN HET GROOTSTE BELANG 

Echte filatelie of commerciële plaatjesmakerij? 
D O O R M R J . W . M . T . S C H A M I N É E , V E N R A Y 

Op 1 mei 2006 introduceerde 
TPCPost een nieuw type 
persoonlijke postzegel. Op die 
dag verscheen een blok met tien 
gelijke postzegels met daarop 
Dirk Kuyt in het shirt van het 
Nederlands elftal {aßeeldmg 1). 
Anders dan het geval was bij de 
sinds 2003 verschenen per
soonlijke of gepersonaliseerde 
postzegels (in dit artikel houden 
we het verder bij 'persoonlijke') 
is bij deze zegels de persoonlijke 
afbeelding aangebracht op de 
postzegelszelf en niet op een 
apart aanhangsel. Een toevallige 
ontmoeting met een verzame
laar van persoonlijke postzegels 
op de Postex in oktober 2006 
vormde de directe aanleiding 
voor een onderzoek op dit fila
telistisch nieuween (misschien 
juist daardoor) controversiéle 
gebied. Is de scepsis van de vele 
filatelisten en verzamelaars te
recht of betreft het slechts koud

Met de nu volgende bijdage van Johan Schominée 

ronden we een drieluik over de persoonlijke postzegels 

van Nederland en Oostenrijk af. Eerder besprak Rein 

Bakhuizen van den Brink al de Nederlandse 'Muntpost'

zegels' en de 'Personalisierte Briefmarken' van Austria 

Post, nu besteedt Johan Schominée nogmaals aandacht 

aan de situatie in Nederland. 

watervrees voor het onbekende 
en daardoor onbeminde? 

INTRODUCTIE VAN DE 
PERSOONLIJKE ZEGEL 

Zoals gezegd: in Nederland was 
de officiële introductie van de 
persoonlijke postzegel op 1 mei 
2006 een feit, met de aanvang 
van de verkoop van de postze
gel met de in het Oranjeshirt 

gestoken voetballer Dirk Kuyt. 
De perspresentatie vond eind 
april 2006 plaats in De Kuip in 
Rotterdam. Eveneens vanaf 1 
mei 2006 waren op de postkan
toren mapjes te koop met daarin 
twee blokjes met tweemaal tien 
verschillende voetballers in het 
Oranjeshirt. [afbeeldingen 2 en 
j ) De layout van deze blokjes 
was gelijk aan die van de Dirk 
Kuytblokjes. Alle zegels zijn in 

offset gedrukt bij Johan Ensche
de Security Printers (JESP) in 
Haarlem. Het bijzondere aan de 
uitgifte was echter dat vanaf dat 
moment iedereen die dat wenste 
op internet, bij TNTPost (de ge
hele verwerking loopt overigens 
via de dochteronderneming 
Cendris) zijn eigen persoonlijke 
afbeelding kon laten plaatsen 
op de desbetreffende zegel. Bij 
die zegels was het kader met de 
landsaanduiding Nederland en 
de zegelwaarde 'echt gedrukt'. 
De door de klant gewenste af 
beelding werd vervolgens in dat 
kader gepnnt. Dankzij collega 
Bakhuizen van den Brink' weten 
we dat niet de Kuytzegel, maar 
een door de firma Muntpost 
in Eist uitgegeven persoonlijke 
zegel met Rembrandts 'Nacht
wacht' in feite de allereerste 
persoonlijke postzegel van 
Nederand is (aft)eelding 4). Die 
werd namelijk al op 18 april 2006 
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voor het eerst uitgeleverd, ruim 
twee weken voor de emissie van 
TNTPost. 

Volledige in offset 
gedrukte zegels 
Zoals uit het vorengaande blijkt, 
kunnen verschillende typen 
zegels worden onderscheiden, 
op basis van de wijze waarop 
de persoonlijke invulling op de 
zegels is aangebracht. In de 
eerste plaats zijn daar de door 
TNTPost op 1 mei 2006 uitgege
ven zegels, die volledig in offset 
zijn gedrukt. 
De eveneens besproken uitgifte 
van Muntpost ('Nachtwacht') is 
op dezelfde wijze geproduceerd: 
dus volledig gedrukt in offset, ui
teraard bij Enschedé. Deze zegel 
was overigens de voorbode van 
in totaal 36 verschillende zegels, 
die uitsluitend in blokjes van vier 
zegels worden uitgegeven'. Daar
naast blijken er nog twee andere 
uitgiften te zijn verschenen met 
volledig gedrukte postzegels. 
De Rabobank Centraal Zuid
Limburg ontstond eind 2006 
door een samengaan van acht 
kleinere Rabobanken. Om deze 
mijlpaal luister bij te zetten en 
ook dank en waardering te laten 
blijken aan de leden van de 
betrokken banken  de leden van 
deze coöperatieve verenigingen 
vormen immers het hoogste 
orgaan binnen de Rabobank 
 werd besloten alle 16.000 
leden een blokje postzegels te 

zenden dat de realisatie van dit 
grootse fusieproces zou vieren. 
De omvang van de order deed 
TNTPost kennelijk besluiten om 
de blokken geheel bij Enschedé 
te laten drukken. De Rabobank 
onderkende met de uitgifte van 
het blokje (afieelding 5, met 
dank aan mevrouw C. Huynen 
van de Rabobank) als eerste 
onderneming het belang van 
het grootschalig gebruik van 
postzegels als instrument voor 
public relations en marketing. 
En dat niet alleen: de Rabobank 
bezorgde er de Nederlandse fila
telie ook een bijzonder interes
sante primeur mee! 
De Rabobankzegels, die begin 
december 2006 verschenen, 
werden niet lang daarna gevolgd 
door een uitgifte van het Leids 
Universitair Medisch Centrum 
(LUiVlC). Hier betrof het een 
blokje met zegels die tweemaal 
vijf verschillende gebouwen van 
het LU MC toonden (aftieelding 
6). Alle ca. achtduizend perso
neelsleden ontvingen in decem
ber 2006 een serie van deze 
zegels, samen met vijf kaarten 
met de afgebeelde gebouwen, in 
hun kerstpakket. 
Het bijzondere van deze blokjes 
is dat ze tweemaal vijf verschil
lende zegels bevatten en daar
door de enige blokken persoon
lijke zegels met een waarde van 
39 cent zijn die vijf verschillende 
afbeeldingen laten zien! 

Goed Nieuws' Rabobank 
Centraal ZuidLimburg kan van start' 
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Geprinte zegels van Cendris 
Waar het vooral om gaat bij 
de persoonlijke zegels is dat 
iedereen die dat wil een eigen 
persoonlijke zegel kan laten ma
ken. Dat betekent dat de oplage 
doorgaans beperkt zal zijn. Om 
de productie ervan toch mogelijk 
te maken, worden de zegelbTok
jes gebruikt die normaal gedrukt 
zijn en uit een omlijsting met de 
aanduiding Nederland en een 
zegelwaarde bestaan. Op deze 
'basiszegels' wordt een persoon
lijke afbeelding geprint. Op inter
net kan een klant tot maximaal 
tien blokken tegelijk bestellen 
met een zelfgekozen afbeelding. 
Er kan ook uit een aantal door 
TNTPost geselecteerde afbeel
dingen worden gekozen, plaatjes 
die veelal betrekking hebben op 
bepaalde gebeurtenissen, zoals 
een verjaardag of een geboorte. 
Interessant is ook dat bovenin 
het blokje, boven de zegels, een 
tekst naar eigen keuze kan wor
den geprint, waarvoor een keuze 
kan worden gemaakt uit drie 
verschillende lettertypen en zes 
verschillende drukkleuren. Dat 
levert dat dus achttien verschil
lende combinatiemogelijkheden 
op, of eigenlijk negentien, als 
we een blokje zonder tekst 
meerekenen. Geprinte zegels 
hebben  en dat is logisch  een 
beduidend grover raster dan de 
gedrukte zegels, maar ze zien er 
toch heel mooi en goed verzorgd 
uit [ajbeeld'mgen 7, 8 en 9). 

Zegels uit de automaat 
in Nijmegen 
Op 11 november 2006 opende 
TNT de eerste TNTPostwinkel 
volgens een geheel nieuw con
cept in de Bisschop Hamerstraat 
in Nijmegen. In die winkel bleek 
ook een automaat te staan voor 
het vervaardigen van persoon
lijke postzegels. Het bijzondere 
van deze automaat is dat de 
printer (en daardoor ook het 
printraster) anders is dan dat 
van de door Cendris gebruikte 
printers. De printer in Nijmegen 
is van het merk OKI van de firma 
Ikio en levert een zeer hoogwaar
dige kwaliteit kleurenprint. De 
door Cendris gebruikte printers, 
die gedeeltelijk werden overge
nomen van Enschedé, zijn van 
het merk Ricoh en werken met 
een aanzienlijk grover printraster. 
De productie van de zegels in 
Nijmegen kan worden vergele
ken met die op het internet, met 
het grote verschil dat de blokken 
in Nijmegen korte tijd later kant 
en klaar geprint kunnen worden 
meegenomen. Een tweede heel 
duidelijk verschil is dat de blok
ken uit de Nijmeegse automaat 
aan een zijkant op een schutblad 
geplakt zitten. Dat bliikt nodig 
te zijn om het omkrullen van de 
blokken te voorkomen. Door de 
duidelijk afwijkende printkwaliteit 
van deze zegels (ze is aanzienlijk 
fijner van structuur) zijn de losse 
zegels uit de automaat goed te 
onderscheiden van de zegels van 
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Cendris. Een derde, w/at moeilij
ker vast te stellen verschil is dat 
de OKI-printer geen Machine 
Iden tification Code (MIC) op de 
blokjes print; de Ricoh-printer-
doet dat wel'. 

Boekjes met Monsterzegels 
Op Postex 2006 bood TNTPost 
de mogelijkheid in te tekenen op 
een speciaal boekje met daarin 
een postzegelvelletje. Zow/el de 
postzegels als de afbeeldingen in 
dat boekje (thema: 'monsters') 
zouden driedimensionaal te zien 
zijn dankzij een apart meegele
verde 3D-bril. Het idee voor deze 
uitgifte bleek volledig te zijn over
genomen van de Oostenrijkse 
post, die een identiek boekje met 
Oostenrijkse persoonlijke zegels 
op de markt bracht. De boekjes 
werden begin december 2006 
door TNTPost uitgeleverd. Maar 
ze waren al eerder verkrijgbaar: 
op Belgica 07'm Brussel (16 tot 
en met 20 november 2006), 
in de TNTPost-stand aldaar. In 
Brussel bleek dat de gebruikte 
druktechniek van de zegels 
afweek van die van de hiervoor 
besproken gedrukte Neder
landse persoonlijke zegels. Bij de 
druk van deze zegels (die ook in 
offset werden vervaardigd) was 
namelijk gebruik gemaakt van 
een zogenaamd stochastisch 
raster. De zegels zitten in een 
blokje van tien, waarvan de twee 
buitenste zegels elk tweemaal in 
het blokje voorkomen [afbeelding 

10). Afgezien van de stevige prijs 
(er werd H-95 ^uro gevraagd 
voor een boekje met zegels met 
een frankeerwaarde van 3.90 
euro) doet ook de wijze waarop 
het blokje in het boekje is beves
tigd de wenkbrauwen fronsen: 
dat is bepaald niet volgens de 
regels der kunst gebeurd. Het 
blokje is namelijk niet, zoals in 
Oostenrijk het geval was, netjes 
als pagina ingenaaid en evenmin 
in een klemstrook bevestigd. 
Kennelijk kon dat er bij die prijs 
niet meer van af Het blokje is 
met de bovenste gegomde vel-
rand in het boekje vastgeplakt! 
We mogen hopen dat dergelijke 
wanprestaties in de toekomst 
achtenwege zullen blijven. 

DE EMISSIES VAN 2007 

Door de tariefverhoging per 1 
januari 2007 was het nodig de 
persoonlijke zegels aan te pas
sen. Dat gebeurde niet op een 
bijzonder originele wijze. Het 
ontwerp van de zegel van 2006 
werd geheel overgenomen, zij 
het dat de waardeaanduiding 
van 39 cent in 44 cent werd 
veranderd. Afgebeeld werd het 
gebouwvan de Koninklijke Ne
derlandse Munt, die dit jaar zijn 
200-jarig bestaan viert [afieel-
ding n) Tot dusver zijn globaal 
dezelfde typen zegels als in 2006 
verschenen, met uitzondering 
van de gedrukte zegels met 
stochastisch raster. 

Volledig gedrukte zegels 
Als het om de particuliere uitgifte 
van volledig gedrukte zegels 
gaat, is de firma Muntpost ook 
in 2007 weer de eerste. Begin 
van dit jaar werd namelijk in 
samenwerking met TNTPost 
het eerste blokje in een reeks 
van maar liefst vijftig blokjes 
gepresenteerd. 
De blokjes hebben steeds 
betrekking op een van de vijftig 
onderdelen van de Canon van 
de Nederlandse Geschiedenis. 
De uitgifte bestrijkt daardoor een 
periode van in totaal ongeveer 
vier jaar. Voor filatelisten is het 
spijtig dat de blokjes uitsluitend 
te koop zijn in een pakket (met 
daarin steeds een zilveren pen
ning) dat 24.95 6uro kost - per 
zegeluitgifte! De totale prijs komt 
daarmee op zo'n 1.250 euro. 
Dat zal voor veel verzamelaars 
(helaas) een financiële brug te 
ver zijn. Het eerste blokje in 
de reeks bevat overigens twee 
verschillende zegels die inspelen 
op het Michiel de Ruyter-jaar 
[ajbeelding 12). De gehele uitgifte 
is uiteraard geheel gedrukt. 

Op 1 mei jl. werden we verrast 
door een nieuwe uitgifte: drie 
postzegelboekjes met daarin 
drie blokjes die steeds drie 
persoonlijke postzegels bevatten 
(afbeelding 13). Ook deze zegels 
zijn volledig in offset gedrukt. Of 
daarmee de koek voor 2007 op 
is, valt sterk te betwijfelen. 

Geprinte zegels van Cendris 
De geprinte zegels worden in 
2007, althans tot nu toe, bij 
Cendris vervaardigd. Dat gebeurt 
op dezelfde printers als in 2006. 
Wat de printrasters betreft: die 
zijn ook ongewijzigd gebleven. 
We kunnen inmiddels wel con
cluderen dat de belangstelling 
voor het maken van persoonlijke 
postzegels zeer aanzienlijk is. 
In een periode van twee weken, 
te weten van 6 tot 20 april 
2007, werden circa zeshonderd 
bestellingen bij Cendris gedaan; 
hoeveel blokjes een bestelling 
gemiddeld omvat weten we niet. 
Als de bestellingen in dit tempo 
blijven binnenkomen, zou dat 
betekenen dat Cendris jaarlijks 
15.000 bestellingen krijgt! Ter 
illustratie beeld ik een aantal 
persoonlijke zegels van de versie 
2007 af {afieeldingen 14,15 en 
16). 

Zegels uit de automaat 
in Nijm^en 
Ook de 'Nijmeegse zegels' wor
den in 2007 op dezelfde wijze 
en door dezelfde printer geprint 
als in 2006. Wel constateerde 
ik bij een bezoek op 12 april van 
dit jaar dat de software van de 
automaat iets is gewijzigd. Voor 
de uiteindelijke resultaten heeft 
dat echter geen gevolg. Ook bij 
de automaat in Nijmegen valt 
een toename van het aantal aan
kopen vast te stellen, ofschoon 
het aantal bestellingen hier schril 



afsteekt bij de aantallen die bij 
Cendris worden besteld. Ook 
van de zegels die in 2007 in 
Nijmegen werden geproduceerd 
geef ik weer enkele voorbeelden 
(afbeeldingen 77, i S e n 79). 

Prestigeboekjes met 
persoonlijke postzegels 
Opn mei 2007 werd voetbalmin-
nend Nederland verrast met 
een geheel nieuw fenomeen: 
drie prestigeboekjes (die van 
TNTPost oeze naam overigens 
niet mogen dragen) met daarin 
drie blaadjes met drie persoon
lijke postzegels (zie afbeelding 
13). De zegels in de drie boekjes 
tonen hetclublogo, hetclubshirt 
en de clubvlag van respectieve
lijk de clubs Ajax, Feyenoord en 
PSV. Een van de drie blaadjes 
in elk boekje bevat drie verschil
lende postzegels, al is dat niet 
in alle gevallen gemakkelijk te 
zien. Per boekje zijn dus steeds 
vijf verschillende postzegels 
opgenomen. Afgezien van de 
bijzondere samenstelling (drie 
zegels per blaadje) zijn de zegels 
OOK vanwege de afwijkende pa-
pierrichtins ten opzichte van de 
andere volledig in offset gedrukte 
zegels ('Canon'), bijzonder te 
noemen. Bij de zegels uit deze 
boekjes is de papierrichting lig
gend, terwijl die bij de zegels uit 
de blokjes steeds staand is. Een 
derde frappant verschil betreft 
de tanding. Hebben de zegels 
uit de blokjes tot dusver allemaal 

20 bij 28 tanden, bij de zegels 
uit de boekjes zijn er dat 21 bij 
27. Qua vormgeving en inhoud 
van de afbeeldingen hadden 
deze zegels mijns inziens wel 
wat interessanter kunnen zijn, 
ook als er geen spelers worden 
afgebeeld vanwege kostbaar por
tretrecht. De volgende uitgiften 
in deze categorie stonden bij 
de afsluiting van deze kopij al 
op stapel, te weten een boekje 
ter gelegenheid van het ruim 
veertigjarig bestaan en afscheid 
van de bekendste band van 
Nederland: BZN (8 juni) en een 
boekje ter gelegenheid van het 
VU-festival van de Vrije Universi
teit Amsterdam! 

UITGIFTEBELEID TNTPOST 

Het blijkt dus dat er nogal wat 
te koop is op het gebied van de 
persoonlijke postzegels. Het 
heeft er bovendien de schijn van 
dat TNTPost zijn best doet om 
zijn eigen rol bij deze uitgiften 
te bagatelliseren. Dat gebeurt 
kennelijk met het oogmerk om 
het verwijt te vermijden dat 
er jaarlijks veel te veel nieuwe 
zegels worden uitgegeven. Dit 
camouflagegedrag viel ook al 
te bespeuren bij de uitgifte van 
de twee blokjes met tweemaal 
tien voetballers en het monster
boekje. Bij de verschijning van 
de drie (prestige)boekjes met 
persoonlijke postzegels van 
1 mei jl. verklaarde TNTPost 

in een persbericht met zoveel 
woorden dat andere partijen 
de boekjes uitgeven en dat 
TNTPost uitsluitend aanvul
lende ondersteuning biedt bij de 
verkoop. TNTPost suggereerde 
verder dat de boekjes niet voor 
postzegelverzamelaars bestemd 
waren en dat die zich dus ook 
niet verplicht moeten voelen 
de boekjes te kopen. Dat klinkt 
nogal paternalistisch en ik vind 
ook dat zulk gedrag echt niet van 
onze tijd is. TNTPost zou juist 
in het belang van de filatelisten 
er voor moeten zorgdragen dat 
verzamelaars eenvoudig kunnen 
achterhalen wat er aan filatelis-
tische producten op de markt 
verschijnt. Filatelisten zijn gebaat 
bij goede informatie en TNTPost 
is bij uitstek de partij die in staat 
is die informatie te verstrekken. 
Op basis van die informatie kan 
TNTPost het vervolgens rustig 
aan de filatelisten-zelf overlaten 
of zij bepaalde producten al dan 
niet wensen aan te schaffen. 

CATALOGISERING VAN DE 
PERSOONLUKE ZEGELS 

Een belangrijk praktisch 
probleem levert het inventari
seren en catalogiseren van de 
persoonlijke postzegels op. De 
NVPH-catalogus wijdt er tot dus
ver slechts enKele woorden aan 
en geeft volstrekt geen inzicht in 
wat er inmiddels op dit gebied is 
verschenen. 

Om tot een goede inventarisatie 
te komen is de medewerking 
van TNTPost, dan wel Cendris, 
onmisbaar. Naar Oostenrijks 
voorbeeld zouden alle orders 
die worden geplaatst - uiteraard 
voor zover de klanten daartegen 
geen bezwaar hebben - op een 
speciale website kunnen worden 
vermeld, met bestelnummer, 
aantal en afbeelding. Op die 
wijze wordt het mogelijk om een 
getrouw beeld te krijgen van de 
diverse uitgiften. 
Ook de oprichting van een 
speciale studiegroep (wellicht als 
onderdeel van een al bestaande 
vereniging) zou nuttig kunnen 
zijn. Kortom: werk aan de winkel! 
Een goede, algemene catalogus 
van Nederlandse postzegels kan 
naar mijn mening niet om de 
persoonlijke postzegels heen. 
Er zal in ieder geval een aantal 
basisvarianten moeten worden 
opgenomen en beschreven. Wat 
mij betreft zouden de volgende 
hoofdnummers kunnen worden 
gehanteerd (zie de tabel op de 
volgende pagina). Per zegel zijn 
bovendien vier subtypen denk
baar, te weten met de typografie 
boven, onder, links of rechts 
ten opzichte van de afbeelding 
(subtypen a, b, een d). 

CONCLUSIES 

Het verzamelgebied van 
de Nederlandse persoon
lijke postzegels is nog vrijwel 
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Overzicht hoofdnummers Persoonlijke Postzegels Nederland 

uitgiften in 2006 

Nummer Omschnjvmg 
01 gedrul<t kader met gedrukte invulling (kruisraster) 
02 gedrukt kader met Cendrisprint 
03 gedrukt kader met Okiprint 
04 gedrukt kader met gedrukte invulling (stochastisch raster) 

uitgiften in 2007 (stand per i juni) 

Nummer Omsdinjuinfl 
05 gedrukt kader met gedrukte invulling in kruisraster; 

20x28 tanden; papierrichting staand 
06 gedrukt kader met gedrukte invulling in kruisraster; 

27x21 tanden; papierrichting liggend 
07 gedrukt kader met Cendrisprint 
08 gedrukt kader met Okiprint 

Subnummers 
a,d 
a, b, c,d 
a, b[?], c, d 
a 

Subnummers 

d 

b 
a, b, c,d 
a, b, c, d 

onontgonnen. Er is dringend 
behoefte aan een systematische 
en structurele benadering. Een 
betrouwbare documentatie van 
het al verschenen en nog te ver
schijnen materiaal is daarbij van 
groot belang. Als er een goede 
inventarisatie plaatsvindt, zal 
het verzamelgebied veel sneller 
een volwaardige plaats binnen 
de Nederlandse filatelie kunnen 
verwerven. Van amateuristische 
plaatjesmakerij is bepaald geen 
sprake. Wel kan de kwaliteit van 
de persoonlijke afbeeldingen nog 
aanzienlijk verbeterd worden. Als 
we de Nederlandse geprinte ze
gels bijvoorbeeld vergelijken met 
de Oostenrijkse is het kwaliteits

verschil enorm. De Okiprinter 
in Nijmegen is wat dat betreft 
al een stap in de goede richting, 
vergeleken met de door Cendris 
gebruikte Ricohprinters. 
Veel verzamelaars zullen wellicht 
met enig gevoel van vertwijfeling 
kennisnemen van dit overzicht. 
Ter geruststelling kan dienen 
dat verreweg de meeste zegels 
nog betrekkelijk eenvoudig 
verl<rijgbaar zijn, tenminste 
als het om losse en dan vooral 
gebruikte zegels gaat. Verzame
laars zouden echter wel moeten 
ontwaken uit het droombeeld 
dat tot dusver door TNTPost, de 
NVPHcatalogus en de albumfa
brikanten wordt voorgespiegeld. 

namelijk dat uitsluitend het bezit 
van de officieel door TNTPost 
uitgegeven zegel voldoende is 
om zich erop te kunnen beroe
pen een complete verzameling 
Nederland te hebben. Neder
landverzamelaars raad ik aan 
de draad van dit verzamelgebied 
snel op te pakken, want bepaald 
materiaal  vooral dat van 2006 
zal naar verwachting vrij snel 
moeilijk(er) verkrijgbaar zijn. Wat 
het Nijmeegse materiaal van 
2006 betreft kan nu al worden 
vastgesteld dat het buitenge
woon schaars is. Op basis van 
(heel realistische) schattingen is 
net aantal in Nijmegen geprinte 
complete blokken van 2006 
niet veel groter dan zo'n 300, 
maximaal 400 stuks! Voor een 
hoofdnummer in een catalogus 
is dat uiteraard uitzonderlijk 
weinig. Ook hier kan een parallel 
met Oostenrijk worden getrok
ken, want ook daar geldt voor 
bepaalde varianten dat de oplage 
buitengewoon klein is (400 tot 
600 zegels!). 

De persoonlijke postzegels 
bieden verder een enorm verza
melpotentieel voor thematische 
verzamelaars. Ik hoef daarvoor 
slechts te verwijzen naar de 
grote variëteit aan afbeeldingen 
die als illustratie bij dit artikel 
zijn opgenomen. Kortom, het 
verzamelgebied van de persoon
lijke postzegels is buitengewoon 

boeiend en interessant voor 
filatelisten. In Oostenrijk, waar 
de bakermat van deze zegels 
ligt, wordt de groep verzame
laars van dit materiaal nog 
steeds groter en ook de oplagen 
van vervaardigde zegels zijn 
zeer aanzienlijk, ondanks de 
aanmerkelijk hogere aanschaf
kosten daar Een en ander zorgt 
ook voor een zeer levendige 
handel in dit type zegels, mede 
gesteund door de Oostenrijkse 
post, die erg goed meewerkt aan 
net verstreklcen van informatie. 
En ook de ondersteuning van 
enkele gerenommeerde postze
gelhandelaren speelt daarbij een 
belangrijke rol. Wie de schoen 
past trekke hem aan... 

Voor de inspirerende gedachte
wisselingen over dit onderwerp (en 
in Inet bijzonder de verstrekking van 
informatie over de Oostenrijkse 
persoonlijke postzegels) wil ik drs. 
R.C. Bakhuizen van den Brink uit 
Leiden hartelijk danken. 

Noten: 
\ Zie maandblad Filatelie van 
mei 2007, pagina 325 e.V. 
:̂ Zie maandblad Filatelie van 

mei 2007, pagina 314. 

BENJAMIN IRANKLIN: 
GETALENTEERD MENS 
In 2006 was het driehonderd jaar 
geleden dat Benjamin Franklin 
in Boston werd geboren, als 
tiende zoon in een groot gezin. 
Zijn ouders kwamen in 1685 van 
Engeland naar Boston, om daar 
een nieuw bestaan op te bouwen. 
Benjamin groeide uit tot wellicht 
de grootste Amerikaan ooit (Bill 
Goldsmith: Man of many talents 
in Stamp Magazine, juni 2006). 
Als jongeman ging hij terug naar 
Londen om er de fijne kneepjes te 
leren van het drukkersvak. Daar 
kocht hij ook zijn eerste druk
pers, die hij in 1726 mee naar 
huis nam. In 1729 kocht hij de 
Pennsylvania Gazette. Met behulp 
van dit medium verspreidde hij 

,̂  zijn gedachten over de toekomst 
° van de staten langs de oostkust, 
■̂  van wat nu de Verenigde Staten 
^ zijn. Die eerste staten werden 
= vanuit Engeland geregeerd. De 
L̂  opbrengst van advertenties en 
o zijn fiinctie van Public Printer van 
= Pennsylvania maakten Franklin 
^ schatrijk. Hij zat barstensvol 
" ideeën; zo gaf hij zijn eigen bank
2 biljetten uit (zijn portret staat 
"" nu op het Amerikaanse $100

«AM biljet); organiseerde hij de eerste 
# ¥ * geregelde brandweer en zette 

hij mobiele bibhotheken op. 
In 1736 werd hij postmeester 
van Philadelphia, waar hij de 
verliezen snel omzette in winst. 

EEN 

De Engelsen benoemden hem 
in 1753 tot OnderdirecteurGe
neraal van de posterijen in de 
Amerikaanse koloniën. In wat 
nu de Canadese staat Quebec 
heet, organiseerde hij de eerste 
geregelde postdienst. Voor het 
uitzetten van de postroutes 
vond hij een afstandsmeter uit. 
Ook als wetenschapper verdien
de hij zijn sporen, zoals op het 
gebied van de elektriciteit, optica 
(de bifocale bril) en natuurweten
schappen (de bliksem als vorm 
van elektriciteit). Hij bestudeerde 
de invloed van de Golfstroom 
op het klimaat in Europa en 
Amerika, bedacht zwemvliezen, 
de katheter, enzovoort  teveel 

om op te noemen. Hij geldt  ten 
onrechte  als de uitvinder van 
de bliksemafleider. Die was al 
in 1723 toegepast in Nevjansk, 
bij Swerdlowsk (Rusland); hij 
bestond uit een vergulde bol met 
punten en geaarde ijzeren staven. 
Franklins grootste verdiensten 
liggen op politiek gebied. Hij 
richtte de eerste burgerwacht op 
en lovam tot een vergelijk met 
de Indianen over de westgrens 
van Pennsylvania (1753). Tijdens 
de oorlog tegen Frankrijk, welk 
land werd gesteund door diverse 
Indianenvolken, organiseerde 
Franklin de bevoorrading van 
het leger. Hij ontmoette daar een 
jong officier: George Washing
ton. Engeland verwierp zijn 
plan voor een unie van Britse 
koloniën. Die unie legde de basis 
voor de latere Verenigde Staten. 

Als lid van het Continental Congress 
had hij een grote inbreng in de 
totstandkoming van de Onaf
hankelijkheidsverklaring (1776) 
en de latere grondwet (1787); 
bij beide documenten was hij de 
oudste ondertekenaar. Hij wist 
de oude vijand Frankrijk over te 
halen zijn 'land' te steunen in de 
oorlog tegen de Engelsen. Hij 
geldt als een van Founding Fathers 
van de Verenigde Staten. Later, 
als Amerikaans ambassadeur 
in Frankrijk, had hij een groot 
aandeel in het Verdrag van Parijs 
(1783). Na zijn staat Pennsylva
nia nogmaals uitvoerig te hebben 
gediend, overleed hij in 1790. 
Zijn portret en prestaties komen 
voor op honderden verschillende 
postzegels en poststukken. Zij 
bieden een uitstekend zicht op 
deze man, die men wel eens 
vergelijkt met Leonardo da Vinci. 
Op 16 november 1776 brachten 
de kanonnen van Fort Oranje 
op St Eustatius het eerste saluut 
aan de Amerikaanse vlag. De 
Amerikaanse opstandelingen 
werden door ons bevoorraad met 
wapens en heel lang bestond 
de buitenlandse schuld van de 
jonge staat alleen uit leningen 
uit ons land. Nederland was na 
Frankrijk het eerste land dat de 
onafhankelijkheid van de nieuwe 
staat erkende. In 1782 werden 
diplomatieke betrekkingen aan
geknoopt tussen beide landen. 

G.A. GEERTS 
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2008 WORDT HET 
JAAR VAN CHINA 

Met de Olympische Spe
len in het vooruitzicht  ze 
beginnen komend jaar au
gustus in Beijing  wordt 
2008 het jaar van China. 
Dan zijn alle ogen op dat 
land gericht en u wordt 
ongetwijfeld vooraf over
stelpt met informatie over 
het oude en het moderne 
China. In deze rubriek 
nemen we een eerste 
aanloop, die volgend jaar 
wordt vervolgd. 

Als u niet helemaal naar 
China wilt, is er 'dicht 
bij huis' een prachtige 
gelegenheid om een van 
de belangrijkste cultuur
schatten van China te 
bezichtigen. Londen is 
op dit moment in de ban 
van het terracotta leger; dit 

dankzij een grootse ten
toonstelling in het British 
Museum. Koningin Eliza
beth bracht in 1986 al een 
bezoek aan het opgegra
ven leger [i], dat sinds 
1987 op de Werelderf
goedlijst van de Unesco 
staat. Het leger werd 
relatief recent, in 1974, 
bij toeval ontdekt door 
een Chinese boer die in 
de buurt van het huidige 
Xi'an een waterbron wilde 
slaan. Hij stuitte daarbij 
op stenen hoofden van 
levensgrote beelden; zijn 
vondst bleek een inmens 
groot, begraven leger 
van terracotta te omvat
ten. De lemen soldaten 
bewaken het graf van de 
eerste Chinese keizer, 
Qin Shihuangdi, die maar 
kort regeerde: van 221 tot 
210 V. Chr. Zijn leven en 
invloed vallen heel goed 

te vergelijken met die 
van Alexander de Grote 
en Napoleon: hij wist 
zeven verschillende kleine 
Chinese koninkrijken 
te verenigen. In plaats 
van met elkaar oorlog te 
voeren, ontstond er één 
groot keizerrijk met een 
centraal gezag en een op 
uniforme regels geba
seerd ambtenarenappa
raat. Hij standaardiseerde 
het schrift, de valuta, de 
wetten en de gewichten. 
Zijn erfenis leefde daarna 
voort in China, zij het on
der wisselende dynastieën 
en een andere politieke 
gesternte. 
De realistisch uitgevoerde 
beelden in de infante
rieformatie [2] zijn voor 
een deel met behulp 
van een standaardvorm 
gemaakt, maar ze zijn alle 
verschillend doordat de 

afwerking van het gelaat, 
de haardracht, of andere 
attributen steeds weer 
anders is. Afbeelding [3] 
geeft een goed overzicht 
van de enorme omvang 
van het leger in de zoge
noemde opgravingsput 
nummer i, met rechts van 
het midden, achter een 
formatie soldaten, vier 
paarden die een strijd
wagen trokken. Deze 
paarden staan ook op de 
postzegel van [i]. 
Afbeelding [4] toont de 
oorspronkelijke ligging 
van de archeologische 
opgravingen in put 
nummer 3, met paarden 
en wagens die speciaal 
bestemd waren voor een 
hoge functionaris (de 
keizer, of wellicht zijn 
generaal?). De paarden 
en de wagens zijn in dit 
geval niet van terracotta. 

maar van brons gemaakt. 
Na een restauratie is hun 
formatie weer hersteld en 
nu staan ze te pronken in 
het museum in Xi'an [5]. 
De natuurgetrouwe de
tails van het paard komen 
schitterend tot uitdruk
king op [6]; die van de 
koetsier op de tweede 
gesloten wagen uit de 
formatie zien we op [7]. 
Hoewel het bij afbeel
ding [8] niet om een echt 
goede maximumkaart 
gaat (meerdere afbeel
dingen), toon ik de kaart 
toch om het verhaal te 
completeren met de graf
heuvel in Xi'an met daarin 
de tombe van de keizer. 
Zijn graf en zijn leger, 
waar ca. 700.000 mensen 
aan gewerkt hebben, be
zorgden de eerste keizer 
de door hem nagestreefde 
onsterfelijkheid. 
De opgravingen in Xi'an 
kunnen nog jaren duren; 
ze zullen ongetwijfeld 
nog veel aansprekende 
verrassingen opleveren. 
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SAMENSTELLING 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB AIWHEM 

Australië 
Het 25-jarig bestaan van 
de National Gallery werd 
in oktober 2007 herdacht 
met de uitgifte van een 
prestatnped envelope. Prijs 
$ 0.60. Ter gelegenheid 
van de opening van het 
museum is indertijd al 
een postzegel uitgege
ven. De lijst met nieuwe 
uitgiften van Australia Post 
vermeldt ook drie sets van 
vijf voorgefrankeerde en
veloppen met als thema's 
respectievelijk 'Tuinen', 
'Bruggen' en 'Autorijden'. 
Elke set kost $3 . 
Op een nieuwe voorge
frankeerde prentbrief-
kaart (port betaald) staan 
de Snoivy Mountains afge
beeld; de prijs bedraagt 
$ 1.20. 

Voor de komende decem
bermaand zijn twee sets 
van elk twaalf voorge
frankeerde kerstkaarten 
uitgegeven van $ 12.95 
per set. De ene set heeft 
als onderwerp stripfi

guren uit de reeks Loony 
Tunes, de andere Disney-
karakters. 

Bulgarije 
Enveloppen met zegel
beeld 0.55 1. 'Wapen' 
werden in 2007 onder 
meer uitgegeven met de 
volgende aanleidingen: 
95 jaar luchtvaart in 
Bulgarije, met afbeelding 
vliegtuig Albamros F2; 
100 jaar Scouting [i] en 
Eerste satelliet in baan 
om de aarde (1957) [2]. 

China (Hongkong) 
Enkele uitgiften uit 2006 
die het vermelden waard 
zijn: 
Twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten 
(volgnummers 17 en 18) 
ter gelegenheid van de 
negende Wereldspelen 
voor Brandweerkorpsen 
die gehouden werden in 
Hongkong. Zegelbeeld 
en illustraties tonen 
brandweerlieden in actie. 

Geldig voor alle bestem
mingen ter wereld; prijs 
HK$ 10 per set. 
Vier voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten (alle 
met volgnummer ig) in 
een plastic hoesje, elk 
de afbeelding van een 
rots [3]. Zegelbeelden 
identiek aan illustratie, 
maar met een uitvergroot 
detail. Geldig voor alle 
bestemmingen ter we
reld; prijs HK$ 20 per set. 

China (Taiwan) 
Op 10 september 2007 
verscheen een serie van 
zes voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met 
foto's van Sun Moon Lake, 
een groot meer dat een 
belangrijke toeristische 
bestemming is in Taiwan. 
Zegelbeeld NT$ 2,50 
Orchidee, verkoopprijs 
NT$ 60 per set. In de 
toekomst zullen meer van 
dit soort kaartenseries 
uitgebracht worden. 
Ter gelegenheid van de 

tentoonstelling ROCU-
PEX '07 werden op 21 sep
tember zes verschillende 
enveloppen uitgebracht 
voor aangetekende bin
nenlandse zendingen. 
Elk van de enveloppen 
is op de linkervoorzijde 
voorzien van een afbeel
ding van een monument 
uit de stad Tainan, 
waar de tentoonstelling 
gehouden werd. Zegel
beeld NT$ 25 Orchidee, 
verkoopprijs NT$ 26. 

China (Volksrepubliek) 
Een reiziger in China ont
dekte tot zijn genoegen 
dat toegangskaarten voor 
bezienswaardigheden 
soms uitgevoerd zijn 
als postwaardestuk. Als 
voorbeeld een entreekaart 
voor de beroemde Grot
ten van Longmen, waar 
vrome Boeddhisten in 
vroeger tijden meer dan 
honderdduizend beelden 
hebben uitgehakt. Veel 
van deze beelden zijn be

schadigd geraakt en ook 
zijn er veel geroofd, maar 
wat resteert is nog steeds 
indrukwekkend. De en
treekaart bestaat uit een 
briefkaart van 78 bij 124 
mm met een afscheurbare 
controlestrook [4]. Het 
zegelbeeld (0.80 yuan) 
toont het hoofd van het 
grootste Boeddhabeeld 
uit het complex. 

Duitsland 
Vier nieuwe postwaarde-
stukken met als uitgif
tedatum 20 september 
2007: 
'Honderd jaar Scouting' 
[5] is het thema van de 
Pluskarte die uitgegeven 
werd op de postzegel- en 
muntenbeurs in Keulen 
(20, 21 en 22 september). 
Het zegelbeeld van 45 eu
rocent IS ontleend aan de 
Europazegel van dit jaar. 
De Nationale Literatuur
tentoonstelling in Leipzig 
(28, 29 en 30 september) 
leverde een soortgelijke 



kaart op met zegelbeeld 
45 eurocent 'Thomaner
chor Leipzig', ontleend 
aan de emissie 'Beroemde 
jongenskoren' [6]. De 
verkoopprijs van der
gelijke kaarten is hoger 
dan de nominale waarde, 
namelijk 52 eurocent. 
Voor de postzegelbeurs in 
Berlijn (5, 6 en 7 oktober) 
werd een Plusbrief in 
formaat C6 uitgegeven 
met in het zegelbeeld (55 
eurocent) en als illustratie 
Slot Bellevue in Berlijn 
[7]. Verkoopprijs 65 
eurocent. 
Het honderdjarig bestaan 
van het Beethovenorkest 
uit Bonn (2 oktober) werd 
herdacht op een Plusbrief 
in formaat C6 met zegel
beeld 55 eurocent W.A. 
Mozart [8]. Op de linker
zijde van de envelop is 
schematisch de opstelling 
van een symfonieorkest 
weergegeven. Ook bij de 
envelop is de verkoopprijs 
tien cent hoger dan de 
frankeerwaarde. 

Onder verzamelaars van 
Duitse postwaardestuk-
ken ontstond eerder 
dit jaar onrust over de 
zogenaamde Regional-
Ganzsachen, die uitsluitend 

bij bepaalde evenementen 
verkrijgbaar waren en die 
niet besteld konden wor
den bij de Filatelistische 
Dienst. Deutsche Post is op 
dat beleid teruggekomen 
en biedt de vier Plusbrief-
enveloppen met een 
nominale waarde van 55 
eurocent nu aan voor 150 
eurocent per stuk. Dat is 
in elk geval veel minder 
dan wat sommige han
delaren ervoor durfden te 
vragen... 

Groot-Brittannië 
De zes voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten 'Scou
ting' tonen op de beeld-
zijde ieder een van de zes 
postzegels uit de emissie 
van 26 juh 2007 [9,10, 
II en 12]. Bij de gedrukte 
zegelbeelden op de 
adreszijde zijn maar twee 
waarden gebruikt: 'ist' 
voor eersteklas-verzen-
ding binnen het Verenigd 
Koninkrijk en 54 p. voor 
buitenlandse bestem
mingen. Het is misschien 
aardig te vermelden dat 
de kaarten gedrukt zijn 
bij Joh. Enschedé in 
Haarlem, de Nederlandse 
drukker die al heel wat 
opdrachten voor Royal 
Mail uitgevoerd heeft. 

Luxemburg 
De thematische postze
geltentoonstelling EXP-
HIMO '07 (Bad Mondorf, 
26, 27 en 28 mei 2007) 
had als speciaal thema 
'Geowetenschappen'. 
Op deze tentoonstelling 
waren twee brieflcaarten 
verkrijgbaar met het 
portret van dr. Michel 
Lucius (1876-1961), die 
beschouwd word als 'va
der van de Luxemburgse 
geologie' [13]. De ene 
kaart is bedoeld voor bin
nenlandse en de andere 
voor Europese bestem
mingen. Aan de boven-
rand van de kaarten staat 
men5.p0st.lu, de naam van 
een internetsite waarop 
men gepersonaliseerde 
briefkaarten en postze
gels kan bestellen. 

Moldavië 
Moldavische enveloppen 
zijn op de achterzijde 
voorzien van jaartal en 
volgnummer. Ik kreeg er 
weer enkele binnen: 
05/2007 Hoogleraar 
Gherasim Rudi (1907-
1982); geen vermelding 
van zijn vakgebied; 
06/2007 Operazanger en 
acteur Eugeniu Ureche 
(1917-2005) [14]; 

07/2007 Pasen; 
08/2007 50 jaar Nationaal 
Theater 'Vasile Alecsan-
dri'. 

Oostenrijk 
Op 17 april 2007 
verscheen in Oosten
rijk een briefkaart met 
zegelbeeld 55 eurocent 
'Museum Lentos' in Linz 
[15]. Aanleiding was de 
herdenking van de eerste 
tentoonstelling, die ge
houden werd in 1947. De 
kaart wordt verkocht per 
tien stuks. 

Portugal 
Een ossenkar uit 1840 
siert het zegelbeeld van 
een briefkaart van 0.30 
euro die uitkwam op 30 
maart 2007 [16]. Vier 
adresregels plus post-
codekaders. Op de achter
zijde van de kaart is een 
barcode aangebracht. 

Slowakije 
Basisbriefkaart 10 Sk. Schip 
op een rivier en kasteel op 
heuveltop met̂ ele^enheids-
bijdrukken: 
TentoonstelUng Sberatel 
2006 met afbeelding 
van keizer Karel IV en 
een gezicht op Praag 
(136 CDV 078/06,15 

september 2006); 
Tentoonstelling in 
Postmuseum Banska 
Bystrica met afbeelding 
van postambtenaren 
(137 CDV 078/06,13 
oktober 2006) [17]; 
Postzegelbeurs Sin-
delfingen met afbeel
ding van lakzegel 
(138 CDV 078/06, 27 
oktober 2006); 
BELGICA 20o6met afbeel
ding van het raadhuis van 
Brussel plus een gouden 
engel (139 CDV 078/06, 
16 november 2006); 
Dag van de Slowaakse 
Postzegel en Filatelie 
met afbeelding van 
posthoorn en postzegels 
(140 CDV 078/06,18 
december 2006). 

Basisenvelop 10 Sk. Kas-
tanjetak met̂ eleflenheids-
bijdrukken: 
Schilder, graficus en 
postzegelontwerper Igor 
Rumansky 1946-2006 (18 
augustus 2006) [i8]; 
800 jaar stad Malacky (15 
september 2006); 
De presidenten Poetin van 
Rusland en Gasparovic 
van Slowakije, afgebeeld 
voor het Kremlin in Mos
kou (3 november 2006) 
[19]. 

http://men5.p0st.lu


ASPEQEN VAN DE 'KLEINE 
BONTKRAGEN' VAN 1899 

Druktekenin^erschillen kunnen veelzeggend zijn 
D O O R P A U L U S F . J . D A A S , B R E D A 

De outeur van de nu volgende bijdrage heeft er in 

Filatelie al eens eerder op gewezen hoe interessant  en 

belangrijk  de verschillen in druktekening kunnen zijn 

die bij bepaalde emissies aangetroffen kunnen worden. 

Hij gaat hierop verder in, ditmaal aan de hand van 

bepaalde aspecten van enkele 'kleine bontkragen'. 

in het februarinummer 1995 van 
Philatelie (toen nog met 'Ph') 
kwam het plezier ter sprake dat 
het speuren naardruktekening
verschillen kan opleveren'. In net 
bewuste artikel sprak ik destijds 
al over de zegel van 5 cent in het 
typeBontkraag (NVPHnummer 
60), die in combinatie met een 
bepaalde papiersoort een roze 
drukkleur vertoonde. 
Inmiddels staat wel vast dat de 
bewuste kleur met ingang van 
1 augustus 1899 ook werkelijk 
roze was en niet  zoals tot 
dusver wordt vermeld in de 
NVPHcatalogus  donkerrood. 
Roze was destijds immers de 
kleur die de Wereldpostunie 
(Union Postale Universelle) voor 
waarden in deze tariefklasse had 
voorgeschreven. 
De zegel van 5 cent in de kleur 
roze wordt door de NVPHca
talogus overigens wèl vermeld, 
maar dan als kleurvariant, onder 
nummer 60a. 

Kleurvermelding verwisseld 
Omdat roze in feite de beoogde 
uitgiftekleur van de zegel van 
5 cent was, zou de vermelding 
in de catalogus dus eigenlijk 
andersom moeten zijn (bij het 
hoofdnummer 60 'roze', bij het 
subnummer 60a 'donkerrood'). 
Ook uit de postwaardestukken
catalogus van Ten Ceuzendam 

,.., blijkt dat de kleur roze per i au
= gustus 1899 werkelijk zo bedoeld 
■̂  was; de chemische samenstel
 ling van de ondergrond (de 
j papiersoort) had er niets mee te 
^ maken. 

P*V 

Roze, steenrood, donkerrood 
Veel exemplaren (een aantal 
daarvan door collegaverzame
laars ter beschikking gesteld) zijn 
mij de afgelopen tijd 'door de 
handen gegaan', maar de kleur 
donkerrood, c.q. karmijnachtig 
rood komt toch echt pas vanaf 
eind 1904 voor Dit, nadat men 
al met ingang van 1901 de kleur 
roze wijzigde in steenrood. 
Datzelfde steenrood moet in 
feite ook de daadwerkelijke be
noeming van de kleur van onder 
andere de nummers 23b en 27b 
in de TenGeuzendamcatalogus 
zijn, want ook deze kleurwijzi
ging was weer helemaal in lijn 
met de afspraken binnen de 
Wereldpostunie (ajbeeldingi). 

De eerste acht jaar 
Laten we nu het kleurverloop 
in de eerste acht gebruiksjaren 
van de zegel van 5 cent (NVPH
nummer 5o) behandelen. Deze 
zegel was, samen met de overige 
zegels in het typeBontkraag, 
frankeergeldig tot en met 31 de
cember 1935. De lange looptijd 
resulteerde voor de zegel van 
5 cent in een voor Nederlandse 
begrippen bijzonder hoge opla
ge: bijna 1.9 miljard exemplaren. 
De kleur roze komt bij deze 
zegel altijd voor in combinatie 
met nogal transparant en dun 
papier; afgaand op de zuigkracht 
en de gladheid van dit papier 
kan worden aangenomen dat er 
rijstbestanddelen aanwezig zijn. 
Dit geldt ook voor de zegels met 
NVPHnummer 71. Het gaat 
dan om de zegel van 25 cent in 

het typeBontkraag, die bij zijn 
uitgifte op 1 augustus 1899 even
eens de kleur roze had (ook hier 
vermeldt de NVPHcatalogus 
abusievelijk rood!), zij het dan 
in combinatie met een tweede, 
blauwe drukkleur. Bij de voor 
koloniaal gebruik van een opdruk 
voorziene exemplaren van deze 
zegel (NederlandsIndië num
mer 35 en Curasao nummer 27), 

Extra aniline 
Vanwege de beperkte inktopna
mecapaciteit van dit papier (een 
omstandigheid die het druk
tempo vertraagde) werd bij wijze 
van experiment extra aniline 
(een vluchtig kleurhechtmiddel) 
aan de drukinkt toegevoegd, 
met als gevolg dat de inkt dieper 
doordrong in het papier. Helaas 
had dit tot gevolg dat de drukte
kening hierdoor waziger werd, 
zodat de scherpte en zodoende 
perspectief van de gravure sterk 
afnam (ajbeelding4). 

In 1901 ging men over op een 
andere papiersoort, met een 
geringere transparantie; de 
hechting van de drukinkt aan het 
papieroppervlak werd daardoor 
verbeterd. Dit gebeurde onge
veer op het moment dat de kleur 
van de zegel van 3 cent werd 
gewijzigd van oranje (vrijwel 

2 Bi] de zegels aan NederlandsIndie en Curagao vermeldt de NVPHcatalogus wél de kleur roze 

3 Waarden van de op i augustus i8gg uttgegever) zegels op vrij doorschijnend ('koloniaal') papier 

Van links naar rechts roze, steenrood en donkerrood 

die respectievelijk in juli 1900 en 
januari 1902 werden uitgegeven, 
wordt in de NVPHcatalogus 
overigens wèl de kleur roze 
vermeld {afbeelding!). 

'Koloniaal papier' 
Ook voor de overige op 
1 augustus uitgegeven 'kleine 
bontkragen' geldt dat ze gedrukt 
werden op de eerder bedoelde 
(rijst)papiersoort en die zijn dus, 
net als de zegels van 5 en van 25 
cent, nogal doorschijnend! 
De bewuste papiersoort wordt 
tegenwoordig in de wande
ling wel als 'koloniaal papier' 
omschreven. Dat is ook wel 
begrijpelijk, want de met de 
landsnamen NederlandsIndië, 
Suriname en Curagao overdrukte 
exemplaren van deze 'kleine 
bontkragen' zijn alle op dat 
papier gedrukt {ajbeeldingi). 

de gehele oplage in deze kleur 
werd dus op 'koloniaal papier' 
gedrukt) in groen. Ook hier 
speelden de afspraken binnen de 
Wereldpostunie ten aanzien van 
de kleur voor zegels, bestemd 
voor het lokaal brieftarief een 
belangrijke rol. 

Wijde arcering 
Op 1 maart 1921 werd het tarief 
voor interlokale brieven in de 
laagste gewichtsklasse  onder 

4 Extra aniline m de drukinkt zorgde voor extra 
hechting, maar ook voor en wazige druk 



t\\\ 

6 De centrenng van de 'kleine bontkragen' met de opdaik 'TO cent' varieert soms heel sterk 

5 Een groot aantal voorbeelden van zegels van io cent, de kwaliteit liep zo ver terug dat het verstandiger werd geacht met de productie te stoppen 

invloed van de toenmalige crisis
tijd en de daarmee verbonden 
geldontw/aarding) verhoogd 
naanocent. Er waren opdat 
moment al zo'n 400 miljoen 
exemplaren van de zegel van 
TO cent in het typeBontkraag 
gedrukt, waardoor de drukplaten 
nogal sleets waren geworden, 
met name waar het de arcering 
in het medaillon betrof. Er werd 
toen besloten om de arcering 
aan te passen, wat leidde tot de 
uitgifte van wat we nu kennen als 
NVPHnummer8i: een kleine
bontkraagzegel van 10 cent in 
de kleur grijs met een wijde 
arcering. Van dezelfde, vernieuw
de drukplaten werden dus nog 
eens 200 miljoen exemplaren 
afgedrukt. 

Productie gestopt 
Het tarief van 10 cent voor een 
interlokale brief werd geruime 
tijd gehandhaafd; als er van de
zelfde drukplaten verder gedrukt 
zou worden, zou de kwaliteit van 
de zegels nog verder afnemen 
en het was daarom dus beter om 
met de productie van NVPH
nummerSi te stoppen (aftieel
dings). Daarnaast is duidelijk dat 
exemplaren van de in hoogdruk 
vervaardigde postzegel van 
10 cent (NVPHnummer 62) 
in de penode van 1899 tot en 
met 1922 langzaam maar zeker 
steeds minder scherp en steeds 
'korzeliger' werden. 

Opruimingsuitgiften 
Dit brengt ons Dl) de oprui
mingsuitgiften van 1923, in het 
bijzonderde NVPHnummers 
m6,117 en 118, die hun ontstaan 
danken aan de volgende om
standigheden: 

• door de tariefverandering per 
1 maart 1921 was een voorraad 
postzegels met incourante 
frankeerwaarden ontstaan; 

• vanwege de hoge kwaliteitsei
sen die aan de Tcieine bontkra
gen' werden gesteld, werden 
destijds grote aantallen zegels 
die niet aan de normen volde
den met  zoals te verwachten 
was vernietigd, maar terzijde 

en 60 cent kwamen in de jubi
leumemissie van 1913 niet voor; 
bovendien stonden de oplagen 
van de waarden uit deze reeks 
van te voren vast (de levering 
geschiedde op afroep). 
Het ligt voor de hand dat de 
drukker van de 'kleine bont
kragen' omstreeks 1920 beter 
gecentreerde zegels kon produ
ceren door m plaats van kamtan
ding (incidenteel) lijntanding toe 
te passen. 

Andere terminologie 
Er werden dus verschillende 
platen voor de productie van 
de 'kleine bontkragen' van 3, 
5 en 121/2 cent gebruikt. Het 
zou daarom correcter zijn om 
in plaats van 'plaatfouten' te 
spreken van 'druktekeningver
schillen', want de bijbehorende 
positiemeldingen hebben slechts 
betrekking op exemplaren van 
één en dezelfde plaat en dan 
ook nog uitsluitend tijdens een 
bepaalde gebruiksperiode. 
De 'ontbrekende straal' in de 
zegel van 5 cent {afieelding 8) 
komt alleen in de periode 
19121915 voor en de 'witte punt 
tegen de kroon' [afbeelding g) 
heb ik alleen aangetroffen in en 
omstreeks 1914. 
Ook werd er met enige regel
maat onderhoud (schoonmaak 
en reparatie door middel van 
retouche) verricht (aßeeldingio). 

fmmMm 

7 Retouche van de 'plaatfout' bij de zegel von 
5 cent (kader rechtsboven) 

gelegd; omdat het crisistijd 
was moest men kapitaalvernie
tiging zoveel mogelijk 
voorkomen. Trouwens, ook in 
de rest van de 'postale wereld' 
van toen was herwaardering 
normaal. 

Slechte centrering 
De centrering van de bontkraag
zegels die van de opdruk 10 cent 
moesten worden voorzien, was 
over het algemeen veel slechter 
dan die van de NVPHnum
mers 57, 60 en 63 (apeelding 
6). Behalve de retouche van de 
'plaatfout' bij de zegel van 5 cent 

8 Plaatfout'ontbrekende straal' komt voorin 
de penode 79121975 

[afieeldingy, nummer 9 van 
de Leiddraad^) wijzen slechte 
centrenngen er op dat men 
in 1919/1920 uit verschillende 
drukplaten van zegels met een 
gelijke frankeerwaarde 'nieuwe' 
heeft samengesteld door onbe
schadigde (of herstelde) delen te 
combineren; daardoor wijken de 
clichéreeksen  en ook de stand 
van afzonderlijke clichés ten op
zichte van elkaar  enigszins af. 
Dit 'herplaten' moeten we ook 
bezien in het licht van de tijd 
van toen: het was een bezuini
gingsmaatregel! De courante 
frankeerwaarden 15,17V2. 22^/2 

9. Plaatfout 'witte punt tegen de kroon' 
uitsluitend aangetroffen omstreeks 1914 

ITS 

IH 
^ n 

m 

^ " T Ä * 

■ ■ ^ H 
^^^H 
B^V^^^^^^Ë 1 

M\\ 
M 
il 
II 
A L I 1 

70 Retouche van de vnjwel geheel verdwenen 
kaderlijn naast de bladeren 

Wafelmotief 
De kwaliteit en het uiterlijk van 

737 



het papier dat voor de productie 
van de NVPH-nummers 116,117 
en 118 werd gebruikt is uiter
aard variabel, maar er is bij een 
deel van de oplagen toch sprake 
van een markante en uiterst 
belangrijke gemeenschappelijke 
deler. De nodige voorzichtig
heid in acht nemend kunnen we 
stellen dat bij ongeveer eenvijfde 
van deze zegels de papierbrij 
slecht gehomogeniseerd is. De 
oppervlaktestructuur van de 
achterzijde van de zegels kunnen 
we m die gevallen het beste om
schrijven als een 'wafelmotief. 
Dat is zelfs met een simpele loep 
goed te zien, dat wil zeggen: als 
er sprake is van schuin inval
lend licht. Als de zegels dan 
vervolgens met een zaklantaarn 
worden 'doorgelicht', wordt een 
willekeurig patroon (spray) van 
lichtere puntjes zichtbaar, wat 
wijst op een slechte meng^ng 
van harsen en/of lijmstoffen. 
Ook dit zou voor joh. Enschedé 
een reden kunnen zijn geweest 
zulke exemplaren voorlopig ter
zijde te leggen [afbeelding n) . 

Onopgemerkt gebleven? 
Ik teken hier bij aan dat voor zo
ver ik weet alle zegels van 5 cent 
(NVPH-nummer 82) vervaardigd 
zijn met gebruikmaking van 
dit 'wafelmotief-papier; deze 
zegels kunnen dus neel goed 
als voorbeeld worden gebruikt. 
Trouwens, ook een foutieve 
tandingaanzet was voor de druk
ker kennelijk een reden om zulke 
zegels voorlopig apart te houden 
{ajbeeldingi2). 
Papier met 'wafelmotief komt 
ook voor bij de niet-overdrukte 
'kleine bontkragen' en dan met 
name in de jaren 1904/1905, 
1914/1915 en 1920 tot en met 
1924. Deze exemplaren zijn 
destijds kennelijk onopgemerkt 
gebleven of er was toen geen 
alternatief Wanneer er per onge
luk op de verkeerde zijde (lees: 
de zijde met het 'wafelmotief) 
van dit papier werd gedrukt - en 
dit gebeurde herhaaldelijk in de 
jaren 1921 en 1922 - ontstond 
daardoor een onscherpe, vlek
kerige [blotchy) drukteKening. 

Leiddraad-fbuten 
Het IS zo dat bij de zegels die 

71 Voorbeeld i/an de achterzijde van een zegel 
op papier met 'wafelmotief" (NVPH-nr 116) 

van een opdruk ' lo et' werden 
voorzien (NVPH-nummers i i 6 , 
117 en 118) zo goed als geen 
'Leiddraadfouten' voorkomen. 
Ik ken bij de hier bedoelde num
mers slechts één 'Leiddraadfout', 
namelijk nummer 5 bij de zegel 
van 5 cent in de donkerode kleur 
('rood streepje onderaan de 
eerste poot van de A', apeelding 
i;}). Gezien zijn nogal gennge 
importantie zou deze fout bij het 
hiervoor beschreven 'herplaten' 
heel goed over het hoofd kunnen 
zijn gezien. 

Apart gehouden 
De in de 'Leiddraad' vermelde 
'fouten' (twaalf bij de zegel van 
3 cent groen, 33 bij de zegel 
van 5 cent en acht bij die van 
12'/a cent) ontbreken bij de 
NVPH-nummers 116,117 en 
118 (op nummer 5 in de zegel 
van 5 cent na) geheel. Daarom 
kunnen we stellen dat het hier 
enerzijds om drukken gaat die 
destijds, omdat ze door de 
drukker apart werden gehou
den, aan de aandacht van de 
samenstellers van de 'Leid
draad' moeten zijn ontsnapt en 
anderzijds om exemplaren die 
in de tweede helft van 1919 en 
in de loop van 1920 met behulp 
van opnieuw samengestelde en 
herstelde platen gedrukt werden 
[ajbeeidingen 14,15 en 16). Deze 
zegels vertonen niet-primaire 
'druktekeningverschillen' die 
volgens de Leiddraad niet bij 
de NVPH-nummers 57, 60 en 
63 voorkomen, maar die toch 
qua opvallendheid zeker met 
de mindere zijn van de in de 
Speciale catalogus van de NVPH 
vermelde 'plaatfouten'. 

Schoon schip 
Bij de productie van de oprui
mingsuitgifte van 1923 werd 
dus gebruik gemaakt van zegels 
die terzijde werden gelegd 
(maar eigenlijk hadden moeten 
worden afgekeurd) omdat ze 
slecht gecentreerd waren (vooral 
afkomstig van 'herplating'), op 
afwijkend papier gedrukt waren, 
incidentele tanding- of aanzet-
fouten vertoonden of een incou
rant tarief vertegenwoordigden 
(met name de zegel van 3 cent in 
de groene kleur). 

12 Onjuiste tandingaanzet de tandingmeter 
wijst uit dat het tanding 72'/2 hetre/f 

13 Over het hoofdgezien hij het herplaten 
rood lijntje onderaan, bij de A van Nederland 

14 Groene verticale streep na de 3 slechts één 
exemplaar ontdekt (druktoevalligheid'') 

15a Het kader van het schildje met de waarde
aanduiding 5 IS linksboven open 

15b Een retouche in het buitenkader rechts 
boven anderhalve millimeter' 

15c De kantlijn links is bovenin gespleten, 
bovendien is nog een breukje zichtbaar 

Ten behoeve van de productie 
van de NVPH-nummers n6,117 
en 118 nep de de drukker, c.q. 
PTT Post geen 'kleine bont-
kraag'-zegels van de verkoop
punten terug; men maakte 
klaarblijkelijk'schoon schip' 
door eerder terzijde gelegde 
postzegels voor de productie te 
gebruiken. 

i6b Kaderlijn geretoucheerd over vier 
millimeter (één exemplaar per vel] 

i6c In het schild met de waardeaanduiding is 
linksboven een blauw puntje zichtbaar 

iGd In het waardeschild 'Ct' is linksonder 
sprake van een faw' (wit vlekje] 

Tot slot 
Het is wel duidelijk dat het 
verzamelen van plaatfouten, 
druktekeningverschillen en 
zegels met bepaalde positie-
kenmerken ertoe kan leiden dat 
ontdekkingen kunnen worden 
gedaan die filatelistisch gezien 
van belang zijn. In dit artikel 
zijn de NVPH-nummers 60b 
(een 'drukkersinitiatief, want 
hiervan bestaat geen leverings
opdracht), 61b, 61c, 82,120,132; 
de portnummers 65, 68, 68a en 
68b; de postpakketverrekenzegel 
nummer i en de 'Armenwet'-
zegels nummers 5, 6 en 7 buiten 
beschouwing gelaten. 

Dank ben ik verschuldigd aan Wim 
Hooglugt uit Ulvenhout en Evert Sluiters 
uit Purmerend voor hun waardevolle en 
constructieve adviezen. 

Noten: 
': P.F.J.P. Daas, Urenlang plezier met 
druktckeningDerschillcn; Philatelie 1995/2. 
pagina's 110 tot en met 112. 
' : J. Kerssemakers en F.H.M. Post, 
Leiddraad uoor den speciaaluereamelaar van 
Nederland; Utrecht, 1922. 



NIEUW KLEINRONDSTEMPEL TWELLO 
MET ÉÉN ' O ' ONTDEKT 

Lezers van Filatelie kunnen helpen bij het ontsluieren van raadsels 
D O O R CEES J A N S S E N , Z O E T E R M E E R - L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

Het hulppostkantoor TWELLO 
werd opgericht op i september 
1850 en had alleen een kantoor-
naamstempel ter beschikking. 
Onderstaand model werd ver
strekt op 30 december 1873. 

TWELLO 
Op 1 januari 1883 werd de bena
ming van het hulppostkantoor 
TWELLO gewijzigd in TWEL-
LOO. 
Het eerste kleinrondstempel 
voor Twelloo met twee O's werd 
verstrekt op 31 juli 1883 s" ^^'^ 
tweede exemplaar werd op 6 fe
bruari 1893 uitgereikt. Dit laatste 
stempel verving het inmiddels 
versleten stempel van 1883. 

Dat verzamelaars van stempelafdrukken nog lang niet 

alles hebben gevonden op hun terrein bewijst de vondst 

van een kleinrondstempel met de plaatsnaam TWELLO, in 

plaats van TWELLOO. 

benaming TWELLOO werd toe
gezonden op 24 oktober 1898. 

In augustus 1903 werd de 
benaming TWELLOO officieel 
gewijzigd in TWELLO. Een nieuw 
grootrondstempel werd toege
zonden op 14 februari 1903 met 
hierin al de benaming TWELLO. 

Een grootrondstempel met de 

Dat het een nieuw stempel was, 
is te zien aan de grotere spaties 
tussen de letters ten opzichte 
van het eerste stempel. Het 
oude grootrondstempel moet 
bij de ontvangst van het nieuwe 
exemplaar teruggezonden zijn, 

want de laatst bekende datum 
van gebruik is 10 februari 1903. 
Nu is gebleken, dat het klein
rondstempel TWELLOO van 
1893 op het hulpkantoor be
waard is gebleven, want onlangs 
is een afdruk van dit stempel be
kend geworden op een postzegel 
van T cent (NVPH-nummer 51, 
uitgegeven op 1 augustus 1899) 
met de datum 1 januari 1904. 
De benaming in het stempel 
blijkt echter te zijn gewijzigd in 
TWELLO met één 'O'! Is er dan 
toch een nieuw kleinrondstem
pel verstrekt? Bij het nameten 
van het stempel is gebleken, dat 
de tweede letter 'O' in het stem
pel verwijderd is. Waarschijnlijk 
is dit plaatselijk gebeurd, of 
in Apeldoorn (waaronder het 
hulppostkantoor officieel res
sorteerde). 

Een afdruk van het stempel 'Twello met één o' 
op een zegel van i cent, met als datum ijanu-
an 7904. Rechts een elektronisch bewerkte versie 
die het stempel wat duidelijker toont. 

De vondst van het stempel 
roept een aantal vragen op. 
Zoals: zou het stempel vanaf de 
verstrekking van het grootrond

stempel TWELLO in reserve zijn 
gehouden? En zo ja, zou het dan 
uitsluitend gebruikt zijn tijdens 
periodes van grote drukte, zoals 
in de kerst- en nieuwjaarsperi
ode? 
Deze vragen kunt u als lezer wel
licht beantwoorden! Kijk eens in 
uw stempelverzameling: wellicht 
komt u dan een afdruk tegen van 
het kleinrondstempel TWELLO 
met een andere datum. 
Uw meldingen worden heel 
graag ontvangen door de auteur 
van deze bijdrage, het liefst na
tuurlijk met een zo goed moge
lijke foto of scan van de bewuste 
zegel(s). Het adres waarnaar u 
uw meldingen kunt sturen is: 

Cees Janssen 
Timmermanshove 29 
2726 DX Zoetermeer 

U kunt natuurlijk ook een 
emailberichtje sturen; het adres 
is cees.j.e.janssen@hccnet.nl. Als 
er meldingen binnenkomen dan 
houden we u daarvan natuurlijk 
op de hoogte: een volgende keer 
hoop ik dan deze meldingen 
bekend te kunnen maken. Overi
gens: het eerste langebalkstem-
pel TWELLO, met Arabische 
maandcijfers, werd pas toege
zonden op 5 augustus 1907. 

EMISSIEPROGRAMMA TNTPOST 
(EERSTE HALFJAAR 2008) 

Op Postex 2007 heeft TNTPost 
het emissieprogramma voor het 
eerste halfjaar van 2008 bekend 
gemaakt. Het programma ziet er 
als volgt uit: 

2 januari 
Tien voor uw post Nederland: 
hangblokje met tien verschil
lende postzegels van 44 cent. 
2 januari 
Vijf voor de wereld (priority): 
hangblokje met vijf identieke 
postzegels van 92 cent. 
2 januari 
Vijf voor Europa (priority): vijf 
identieke postzegels van 75 cent. 

2 januari 
Persoonlijke postzegels 2008: 80 
jaar NVPH; vel met tien identieke 
postzegels van 44 cent. 
2 januari 
Persoonlijke postzegels 2008; 
IOC jaar NBFV; vel met tien iden
tieke postzegels van 44 cent. 
18 maart 
De keuze van Nederland: vel met 
tien postzegels (vijf verschillende 
versies) van 44 cent. 
25 maart 
Mooi Nederland (Coevorden): 
velletje met vijf identieke postze
gels van 44 cent. 
25 maart 
Mooi Nederland (Sneek): velletje 
met vijf identieke postzegels van 
44 cent. 

I april 
Zomerpostzegels ('vergeet ze 
niet'): twee velletjes met elk drie 
verschillende postzegels van 
44-t-22 cent. 
22 april 
Mooi Nederland (Heusden): vel
letje met vijf identieke postzegels 
van 44 cent. 
22 april 
Mooi Nederland (Amersfoort): 
velletje met vijf identieke postze
gels van 44 cent. 
20 mei 
Europapostzegel: 'De brief'; vel 
met tien identieke postzegels van 
75 cent. 
20 mei 
Jubilea: vel met tien postzegels 
van 44 cent in vijf verschillende 

versies: '10 jaar euro'; '25 jaar 
AEX'; '125 jaar ANWB'; '140 jaar 
Bruna' en '200 jaar Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen'. 
3 juni 
Mooi Nederland (Zoetermeer): 
velletje met vijf identieke post
zegels van 44 cent. 
12 juni 
Verzamelvel Mooi Nederland; 
velletje met vijf verschillende 
postzegels van 44 cent. 
12 juni 
Vereniging Rembrandt; velletje 
met een postzegel van 6.65 euro. 

Het programma maakt duide
lijk dat de tarieven voor priority 
Europa, Wereld en Aangetekend 
volgend jaar verhoogd worden. 

739 
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SAMENSTELLING: DR. PIETERHOUDEWIND 
E-MAIL: p.houdewind(a)wolmail.nl 

TWEEDE POSTKANTOOR NIEUWE STIJL 
GEOPEND IN APELDOORN 

S NEDERUND 

Postkantoren bv opende op 
21 juni van dit jaar een tweede 
postkantoor 'nieuwe stijl' in 
Apeldoorn, aan de Stationsstraat 
178. De opzet lijkt veel op die van 
de vestiging in Heemstede: 
de beide Wmcor-Nixdorf Propostal-
2000-automaten accepteren 
contant geld en ze zijn geschikt 
voor betaling per pin/chip; 
ze leveren automaatstroken 
in vaste waarden: 0.44 euro 
(binnenlandse brief), 0.67 euro 
(standaardbrief Europa) 0.72 
euro (prioritybrief Europa) en 
0.89 euro (prioritybrief buiten 
Europa). 

Het is (nog) niet mogelijk auto
maatstroken voor bijfrankering 
te trekken; als de aanpassingen 
in Heemstede succesvol verlo
pen, zal deze mogelijkheid ook 
bij deze automaten ingevoerd 
worden. 
De automaatstroken hebben 
de ID-nummers PK000003 en 
PK000004 (vijf nullen). 
Pakketzegels en barcodezegels 

€0,67 
lami 

(voor zendingen naar antwoord
nummers) zijn ook verkrijgbaar; 
deze pakketzegels hebben de 
ID-nummers PK0000003 en 
PK0000004 (zes nullen) en als 
volgnummers respectievelijk 
3SPPT02+ en 3SPPT03+ (de plus
jes symboliseren de restvan het 
volgnummer). 
De kwitanties laten het correcte 

^ ID-nummer - PK000003/4 (v'jf 
S nullen) - zien (zie illustratie 
S bovenaan kolom 2). 

< Nummering pakketzegels en 
= barcodezegels 

_ - | . Met de pakketzegels en barcode-
JiiQ zegels bij de Postkantoren is het 

nogal ingewikkeld gesteld: 

Heemstede 
Bij de opening van de vestiging 
in Heemstede, op 6 november 

SUl io iss l r« ! IÏ8 
Ï3I1 MJ Apeldoorn 

PK 1)00004 
^1-06 200? 

10 30 

I Bruf Bulten Europ t O 89 
Total t 0.89 
BIU O 00 « e O 00 

«i t/n ur 100-18 00 
2« 03 00-13 30 

Bedarkt en tot ziens! 

20o6, maakten beide automaten 
gebruik van het ID-nummer 
PK000002; de rechter automaat 
gaf kwitanties met de koptekst 
Postkantoor, de linker automaat 
verstrekte ze met de koptekst 
TNT-Post. 

BInnenNe) 709 
210! JJ Heemteie 

PK000002 
06-11 2006 

13 05 

1 Bercodeisgel 
Totaal 
BTW 0.00» 

f O 00 
e o 00 
(• 0,00 

Hl t / » vr 9 00 1ï 30 
Ze 10 00-13 30 

BedanU en tct ?leni' 

W @ ® ® *<»« 

BinnenMeg 209 
2101 JJ Heensleile 

PK000002 
06 11-2006 

14 15 

1 BarcöTezegei 
Totaal 
BI« O 00 » 

f O 00 
f 0,00 
f 0.00 

Ka t / i vr 9 00-11 30 
Za 10 00-13 30 

Bedankt en tot 2 ens' 

De pakket/barcodezegels had
den voor beide automaten als 
ID-nummer 000002 (vijf nullen) 
en het volgnummer 3SPPT01-)-. 
De rechter automaat verstrekte 
stroken met een (onjuist) bruin 
TNT-Post logo, de linker auto
maat voorzag de gebruikers van 
stroken met het juiste (oranje) 
TNT-post beeldmerk (zie de af
beeldingen bovenin de volgende 
kolom). 

Op 15 november 2006 werd het 
foutieve papier uit de rechter au
tomaat verwijderd en vervangen 
door papier met het oranje logo 

Ook de nummering van de auto
maatstroken, kwitanties en pak
ket/barcodezegels werd aange
past: de rechter automaat behield 
het ID-nummer PK000002, de 
linker automaat voorzag de au
tomaatstroken en kwitanties van 
het ID-nummer PKoooooi. De 
pakket/barcodezegels kregen de 
ID-nummers 000001 en 000002 
met als volgnummer 3SPPToi-t-
(voor beide automaten!). 

In 2007 waren de beide Pro
postal-automaten geregeld de
fect. Er werd driftig gesleuteld en 
op 2 april 2007 leverde de rechter 
automaat pakket/barcodezegels 
met ID-nummer PK0000002 
(zes nullen) en volgnummer 
5SPPT01-1-. Op 21 juni 2007 trof 
ik de linker automaat in bedrijf 
aan met pakket/barcodezegels 
met ID-nummer PKooooooi en 
volgnummer 3SPPT00-1-. 

De pakketzegels staan nu keurig 
op een rijtje: 
Postkantoor Heemstede 
3SPPT00-1- en on- en postkantoor 
Apeldoorn 3SPPT02-1- en 0^+. 
De situatie bij de TNT postwin-
kels in Nijmegen en Rotterdam is 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
In de serie kangoeroes en koala's 
van Australië verschenen op 16 
maart 2007 in Adelaide auto
maatstroken met de opdruk 
2007 WPFG; dit ter gelegenheid 
van de World Police & Fire Games. 

België 
Op I en 2 september 2007 werd 
de internationale postzegelten
toonstelling Europhila 2007 in het 
Heilig Hartcollege in Maasme-
chelen gehouden. Op i sep
tember was een Amiel-automaat 
geplaatst, waaruit automaatstro
ken in vijf waarden afgeleverd 
werden: 0.52 euro (binnenland), 
0.70 euro (standaard Europa), 
0.75 euro (standaard Rest o/the 
World), 0.80 euro (priority Eu
ropa) en o.go euro (priority Rest oj 
the World). 

( > / BELGIË-BELGIQUE. 
13630 MAASMECHELENi 

Eddy Van Caester meldt als op
lage van de Europhila 2007-stro-
ken een aantal van 4.264 stuks. 

In België werd op i oktober jl. 
een nieuw frankeringsysteem 
voor binnenlandse post inge
voerd: 'Frankeren met veelvou
den'. U las daar al iets over in de 
rubriek 'Verzamelgebied België' 
van mijn collega Jan Borluut. 

De tot dusver in België bestaande 
ingewikkelde structuur van geva
rieerde en wisselende tarieven is 
daarmee vervangen door een een
voudig systeem van gelijkmatige 
en vaste veelvouden. Het gevolg 
ervan is dat men sinds i oktober 
2007 op de postzegels niet langer 
een waardeaanduiding aantreft, 
maar een van de cijfers i, 2, 3, 
5 of 7 die in een cirkeltje zijn 
geplaatst. Het getal ' i ' staat voor 
het basistarief (momenteel is dat 
52 eurocent), de andere cijfers 
voor veelvouden ervan: 
I: 0.52 euro 
binnenlandse brief o- 50g 
2:1.04 euro 
zending o-ioog 
3:1.56 euro 
zending ioo-350g 
5: 2.60 euro 
zending 350g-1 kilo 
7: 3.64 euro 
zending 1-2 kilo 

heel overzichtelijk: 

Automaat-
nummer 

Nijmegen TNTooooi 
TNT00002 

Rotterdam TNT00003 
TNT00004 

Bij komende tariefwijzigingen 

Pakket/bar
codezegel 

ooooi 
00002 

00003 
00004 

Volg
nummer 

3SPPW11 
3SPPW12 

3SPPW13 
3SPPW14 



BOEKENPtANK hoeven de waarden op de zegels 
dus niet aangepast te worden. De 
voorraad postzegels kan zonder 
bijplakken worden opgebruikt. 

Het nieuwe systeem geldt overi
gens alleen voor binnenlandse 
post; vanwege de complexiteit 
van de buitenlandse tarieven 
(standaard/priority post en Eu
ropa/rest van de wereld) blijft de 
aanduiding hier in euro's. 

Naar aanleiding van dit nieuwe 
frankeringsysteem zal een 
Amielautomaat geplaatst worden 
in het postkantoor BrusselDe 
Brouckère, die het nieuwe model 
automaatstroken zal afleveren 
met de vermelding 'i m cirkeltje' 
voor normale binnenlandse post. 

De bewuste automaat was op 29 
september jl. van 10 tot 16.30 uur 
m gebruik als 'voorverkooppunt'. 
De stroken kunnen ook bij de 
filatehstische dienst in Mechelen 
worden besteld; daar kosten ze 
3.67 euro per set. 

Denemarken 
Op 22 augustus jl. werd het 
papier in de Deens aConPost Selu
automaten met afbeeldingen van 
Deense landschappen vervangen 
door papier met afbeeldingen 
van Deense bruggen en sche
pen (0resundsbroen, Knippelsbro, 
Storstr0msbroen en Ag^ersundbroen) 
die na elkaar op de rol voorko
men. De filatehstische dienst 
biedt series aan: 4.50, 4.75, 7.25 
en 8.25 k. m klein letter/cijfer
type; daarnaast staan er vijf aCon
PostSeluautomaten in Horsens, 
Odense, Ry, PrsestO en Frederiks
berg met automaatstroken met 
groot letter/cijfertype. 

^ ^ IHH 1 
a^ l ^ B S 
< / K ^ i  i 
2 
z 
< 
o 

ac 
< 
2 

n 

lÉM' 
HK^dL 
^^^L ^ 5 j^ï 

H H H H B ^ H H 

, j 
< yï<i4\ 1 
2 i l ^ " l \ 
^Jl^^^jj^^ 
0 

^^^m. 
oc 1  ^ ! 

t^^muml 
^mSS^ 
oHBHHH 

BlMJ'ailB 

4.50 
iesafn{4H 

4.?5 
1B5IIIFIK«D 

7.25 
KSMWC«? 

fÊUM 

8.25 
i2aiFm«i 

Frankrijk 
Ter gelegenheid van het tachtig
ste Filatelistencongres in Poitiers 
waren op 15,16 en 17 juni jl. drie 

LISA2 automaten met speci
aal papier geplaatst. De serie 
bestond uit de waarden: 0.49 
 Prioritaire, 0.60 euro en Lettre 
0.86 eur. 

Israël 
Op 20 juni 2007 verscheen in de 
serie 'Toeristische bezienswaar
digheden'de eerder aangekon
digde Ashdodautomaatstrook. 
De stroken van de Filatehstische 
Dienst zijn voorzien van het 
nummer ooi, terwijl de stroken 
uit de Ashdodautomaat het 
nummer 018 laten zien. 

Op 27 augustus jl. verscheen de 
Eilatautomaatstrook. Ook hier 
hebben de stroken die door de 
automaat van de Filatehstische 
Dienst worden geproduceerd het 
nummer ooi. De Eilatautomaat 
verstrekt stroken waarop het 
nummer 013 is aangebracht. 

Oostenrijk 
De Oostenrijkse post gaat vrolijk 
verder met speciale uitgiften 
op Tulp/ Leverbloempjepapier 
uit de Sielqfautomaten: tijdens 
de Ouebriotentoonstelling in 
Hirtenberg werden twee speciale 
automaatstrookseries uitgegeven 
met opdrukken HIRTENBERG 
2007 en OVERBRIA 2007. 
Op 24 augustus jl. verschenen 
automaatstroken met opdruk 
GMUNDEN 2007, waarmee de cir
kel na één jaar rond is: Gmunden 
2006 2007. 

Portugal 
Op 28 mei van dit jaar ver
schenen nieuwe Portugese 
automaatstroken met het motief 
Cnatifas em RISCO ('Kinderen in 
GEVAAR') voor alle bekende 
automaattypen. 

■ 

^ 
Cri 

^ 
| M ^ , CORftIO (CIJL 

WSM 

PORTUGAL 5 

N ^ ^ PORTI 

Cnancasea 0 / 5 2 
wsco 

Spanje 
In december 2006 verschenen de 
laatstee?) Spaanse automaatstro
ken ter gelegenheid van 2006, 
het jaar van de Memoria Historica I 
en II in de waarden 0.29, 0.57 en 
0.78 euro. 

Het noemen van de naam 
'Struycken' is in filatelistisch Ne
derland voldoende om een soort 
stammenstrijd te ontketenen. 
Het levert twee kampen op: dat 
van de verzamelaars die de hui
dige, het langst van alle Neder
landse frankeerzegels koersende 
Beatrixzegels verfoeien en dat 
van de hefhebbers van moderne 
grafische kunst, die het 'puntjes
portret' helemaal bij een eigen
tijds postzegelland vinden pas
sen. Hoezeer die richtingenstrijd 
ons ook moge bezig houden, het 
werk van de kunstenaar Peter 

I Struycken bestaat uit veel en veel 
meer dan die ene Beatrixserie 

I (eigenlijk zijn het er drie) die zijn 
naam voor eeuwig aan de filatelie 
heeft verbonden. Struyckens 

I oeuvre aan architectonische 
uitingen is veel omvangrijker 
dan zijn betrekkelijk bescheiden 
gebleven activiteit op het gebied 
van het postzegelontwerpen. In 
de onlangs verschenen, prachtige 
overzichtspublicatie met de sim
pele titel P. Struycken neemt het 
verhaal achter de Beatrixzegels 

dan ook maar een beschei
den plaats in, maar het wordt 
er wel compact en correct in 
beschreven. En wat meer waard 
is: de serie wordt in de context 
geplaatst van het andere werk dat 
Struycken maakte. Voordat op 
pagina 158 en 159 de 'Koningin
nezegel' wordt beschreven, is 
er een aantal bladzijden gewijd 
aan schilderijen en uitingen van 
monumentale kunst die duidelijk 
maken dat de wijze waarop de 
Beatrixzegels zijn ontwerpen 
niet toevallig is gekozen. In het 
schilderij Change (1979/1980, 
collectie Groninger Museum) 
is al te zien hoe gefascineerd 
de kunstenaar is door het effect 
dat min of meer willekeurig 
geplaatste punten op het platte 
vlak kunnen bewerkstelligen. Het 
gaat hier om twee bij twee meter 
grote perspex plaat (wel iets 
anders dus dan een postzegel) 
waarop hij met de hand, met een 
in zwarte lak gedoopte spijker
kop, kleine punten zette. In 1980 
maakte hij Dots 1 (collectie van de 
kunstenaar), een tekening die uit 
stippen van verschillende kleur 
is opgebouwd. Deze stippen zijn 
geplaatst op een onzichtbaar 

raster dat plaats biedt aan telkens 
andere, repeterende vormen. Dots 
IV is eenJollou)up van het vorige 
experiment, maar hier bedekken 
de punten het gehele oppervlak 
van de (twee bij twee meter 
grote) perspexplaat. Het is alsof 
je de geboorte van de Beatrix
zegel meemaakt: er is nog geen 
herkenbare afbeelding zichtbaar, 
maar je voelt bijna dat het slechts 
een kwestie van tijd is: eens zul
len de punten zich hergroeperen 
en het portret van onze koningin 
naar voren brengen. 

I Het boek P. Struycken verscheen 
I ter gelegenheid van de tentoon
' stelling P. Struycken. Het digitale 
' paradijs, die nog tot 2 december 

a.s. in het Groninger Museum 
I (tegenover het Centraal Station 
I van Groningen) te zien is. Niet 
' echt geschikt voor filatelisten, 

maar voor wie wil weten waar 
de oorsprong van de modernste 
koninginnezegels van Nederland 
ligt beslist een aanrader! 

P Struijcken door Carel Blotkamp, Daniel 
Dekkers, Jonnekejobse en Ruud Schenk Met een 
bijdratje over R J Draijer van Peter Struycken 
288 pp .^eill (kleur),formaat 28 5x22 cm 

I (gebonden) Beuat dudrom met o a panorama

foto's Uitgegeuen door het Groninger Museum 
en NAi Uitgeuers, Rotterdam Injormatie www 
naipublishers ni Prijs 45 euro 

I Van het een komt soms het ander 
1  ook in de filatelie. De Heems

kerkse verzamelaar CG. Vet 
kreeg een aantal jaren geleden 
een zegel van Aland in handen. 
Zijn belangstelling voor de 
eilandengroep en voor de zegels 
die Aland uitgeeft, was meteen 
gewekt. Met het verzamelen van 
de zegelsalleen liet hij zich niet 
tevreden stellen: hij wilde ook 
weten wat de geschiedenis van 
de eilandengroep was en welke 
achtergronden aan de emissies 
verbonden waren. Zo raakte hij 
aan het studeren, verwierf ken
nis en ontstond de behoefte die 
kennis door te geven. Het laatste 
resulteerde in een alleraardigste 
publicatie die hij in eigen beheer 
heeft uitgegeven, getiteld Aland 
Silenroc Sudrareg. Vet vulde 32 
pagina's met kleurige afbeelding 
van zegels en voegde daar inte
ressante en gemakkelijk leesbare 
achtergrondinformatie aan toe. 
Dat gebeurde kennelijk zonder 
de pretentie om het boekje seri
eus uit te geven, want over bestel
informatie en een prijs beschik
ken we niet. En dat maakt deze 
publicatie uiterst sympathiek. 
Laten we hopen dat de hoop 

I die de auteur in zijn voorwoord 
' uitspreekt ('Dit werkje draag ik 

op aan mijn kleinzoons GertJan, 
Roy, Jay en Timo met de wens dat 
ook zij eens met het verzamelen 
van postzegels beginnen.') in 
vervulling zal gaan. 

Aland  Silenroc Sudrareg door CG Vet, j 2 pp , 
geill (kleur),formaat A5 Uitgegeuen in eigen 
beheer Informatie bij de auteur Abbenuen 54, 
1963 RC Heemskerk Prijs onbekend 



ASTRID LINDGREN (1907-2002): NET 
ZO EIGENZINNIG ALS HAAR CREATIES 

Van kinderboekenschrijftster tot politiek activiste 
DOOR JEFFREY G R O E N E V E I D , P U R M E R E N D 

Van alle figuren waarover Astnd 
Lindgren [i] heeft geschreven is 
Pippi Langkous waarschijnlijk de 
bekendste en populairste. De 
naam werd bedacht door Lind-
grens dochter Karin, die in 1941 
spontaan 'Pippi Langkous' riep 
toen haar moeder vroeg waar
over ze een verhaal wilde horen. 
Avond aan avond kreeg Karin 
de avonturen van het oersterke, 
roodharige meisje te horen, dat 
in de Villa Kakelbont woonde 
zonder vader en moeder, maar 
in het gezelschap van haar paard 
Witje en aapje Meneer Nilson. 
Toen Lindgren een paar jaar later 
zelf ziek was, schreef ze de ver
halen op. Het manuscript werd 
echter afgewezen. 
Een ander verhaal van Lindgren, 
Britt-marie lucht haar hart, dat ze 
had ingezonden voor een wed
strijd, werd wel uitgegeven. Een 
jaar later probeerde Lindgren het 
nog een keer met Pippi en met 
succes. 
Nu, meer dan zestig jaar verder, 
is Pippi Langkous in Zweden zo 
geliefd, dat republikeinen voor
stelden om de beeldenaar van 
de koning op de munten te ver
vangen voordat van Lindgrens 
creatie [2 tot en met 5]. 

Pippi Langkous, Lotta uit de Kabaalstraat en Karlsson van 

het Dak, wie kent ze niet? Het zijn creaties van Astrid 

Lindgren, die honderd jaar geleden v/erd geboren. Jeffrey 

Groeneveld belicht het leven en het werk van de Zweedse 

kinderboekenschrijfster. 

BESCHERMD 
Britt-marie was het begin van een 
lange schrijverscarrière voor de 
toen 37-jarige Lindgren. Ze werd 
op 14 november! 907 geboren 
als Astrid Ericsson. Haar jeugd 
bracht ze door op de boerderij 
van haar ouders. Later zou 
zij het leven op het platteland 
veelvuldig gebruiken als inspi
ratiebron voor haar boeken. Die 
beschermde en veilige wereld 
had echter ook een andere kant. 
Als 19-jarige raakte ze ongehuwd 
zwanger, waarvoor ze door haar 
omgeving sterk werd veroor
deeld. Ze vertrok naar Stockholm 
om daar haar zoon Lars ter 
wereld te brengen. Om in haar 
onderhoud te voorzien volgde ze 
een opleiding om als secreta
resse te gaan werken. In 1931 
trouwde ze met Sture Lindgren. 

In 1934 werd de eerder genoem
de dochter Karin geboren. 

SUCCESVOL 
Tijdens haar zeer productieve 
leven schreef Lindgren meer dan 
honderd werken. We kennen 
haar vooral van de kinderboeken 
[6]. iVlinder bekend is dat ze ook 
korte verhalen, toneelstukken, 
liedjes en gedichten schreef De 
kinderboeken zijn in tientallen 
talen vertaald. Het eerste boek 
dat vertaald werd was Pippi. De 
vertaling was in het Duits, maar 
pas de zesde uitgeverij durfde 
net aan om het boek uit te 
geven. In Frankrijk verscheen een 
gekuiste versie, want men vond 
Pippi te opstandig en uitdagend. 
Het zou nog tot 1995 duren voor 
er een originele versie van Pippi 
in het Frans uitkwam. 

Het duurde even voordat Astnd Lindgren succes had met haar boeken, maar toen het eenmaal zo ver was werd ze razend populair. 

Een van de creaties van Astnd Lindgren is 'Emil 
van de Hazelhoeve', zijn huis staat op het 

Zweedse Smaland 

UNIVERSEEL 
Veel van Lindgren's figuren 
hebben het vriigevochtene en 
kwajongensacntige dat Pippi 
karakteriseert. Lindgrens werk 
kenmerkt zich door een soort 
vrijgevochtenheid die wij kennen 
van onze nationale kinder
boekenschrijfster Annie M.C. 
Schmidt. Maar Lindgren was er 
ook een meester in om een be
paalde sfeer van geborgenheid te 
creëren die veel van haar lezers 
in het dagelijks leven moeten 
missen [7]. Ook stak ze kinderen 
een hart onder de riem door te 
laten zien dat het geen schande 
is om bang te ziin en dat je dan 
evengoed neel aapper kunt zijn. 
Daarnaast zitten haar boeken vol 
humor die - gezien het wereldwij
de succes - universeel is. Tijdens 
haar lange schrijversloopbaan 
vielen Lindgren vele prijzen ten 
deel. Ze kreeg onder andere de 
prestigieuze Hans Christian 
Andersenprijs voor kinderboe
kenschrijvers en de international 
Booli Award yar\ de Unesco. In 
Nederland kreeg Astnd Lindgren 
drie keer een Zilveren GnflFel voor 
het beste kinderboek, in 1973 
voor Lotta uit de Kabaalstraat, 
in 1975 voor De gebroeders Leeu
wenhart en in 1989 voor Ronja de 
roversdochter. 

MAATSCHAPPELIJKE KWESTIES 
Wat weinigen in ons land weten 
is dat Astrid Lindgren ook poli
tiek zeer betrokken was. Over al
lerlei maatschappelijke kwesties 
had ze een duidelijke mening 
en ze liet die mening horen ook. 
Ze was tegen het toetreden van 
Zweden tot de Europese Unie, ze 
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7 Astnd Lindgren, geboren Astnd Anna 
Emila Ericsson (geboren Vimmerby, 14 

november igoy - overleden Stockholm, 28 
januan 2002) 

7 Illustraties van Ihn Wikland voor het boek Kerstfeest in 
Bolderburen De sfeer van geborgenheid en gezelligheid die 

veel van bndgrens boeken uitstralen werd door Wikland tref
fend verbeeld In Bolderburen staan maar drie boerderijen, 
waar zes kinderen met hun ouders wonen De kinderen zijn 
Lasse, Bosse en Lisa op de Middenhof, Olie op de Zuidhof en 

Britta en Anna op de Noordhof 

2 5 Pippi Langkous met haar schimmel Witje en het aapje Meneer Nilsson De 
volledige naam van Pippi luidde Pippilotta Victualia Rolgordyna Kruizemunta 
Efraimsdochter Langkous De roodharige heldin werd nog beroemder dan ze al 

was door de verfilming van de boeken De rol van Pippi werd gespeeld door Inger 
Nilsson Op de Zwitserse zegel een getekende Pippi, bij haar bnevenbus 

6 Enk en Karkson van het Dak Karlsson blinkt 
niet uit door bescheidenheid, kenmerkend is zijn uit
spraak 'Als ik een verzinsel ben, dan ben ik toevallig 

wel het beste verzinsel ter wereld' 

8 Astnd Lindgren omringd door een aantal van haar 
creaties Met de klok mee zijn dat Pippi en Meneer 

Nilsson, Enk en Karisson van het Dak, Emil van 
de Hazelhoeve (die in de Nederlandse vertalingen 

Michiel heet), Madieke van het rode huis. Lotto uit de 
Kabaalstraat en de gebroeders Leeuwenhart 

ASTRID LINDGREN 1907-2002 

Uitte haar zorgen over het milieu 
en ze was een fervent tegenstan
der van kernenergie. Een van 
haar verhalen zorgde zelfs indi
rect voor de val de regering-Pal-
me m 1976 en maakte daarmee 
een eind aan een periode van 
vierenveertig jaar waarin onaf
gebroken sociaal-democratische 
regeringen aan de macht waren. 
Het verhaal was het resultaat van 
de onterecht hoge belastingen 
die Lindgren had moeten beta
len. De ministervan Financien 
wees de beschuldiging spottend 
van de hand, maar moest later 
erkennen dat Lindgren het bij het 
rechte eind had 

WIL WERD WET 
In de jaren tachtig zette Lindgren 
zich in voor de dieren en hun Waarschijnlijk de beroemdste creatie van de schnßter Astnd bndgren is Pippi Langkous 

rechten Ze bestookte politici en 
kranten met bneven, waann ze 
pleitte voor betere leefomstan
digheden van dieren. Het leidde 
in 1988 tot de invoering van een 
nieuwe wet, de Lex Lndgren, die 
ovengens volgens de scnnjfster 
met ver genoeg ging. 
Eerder had Zweden een wet 
tegen kindermishandeling gekre
gen, waarvoor Lindgren ook al 
haar invloed had aangewend. 

Astnd Lindgren overleed op 28 
januari 2002 [8] Overeenkom
stig haar eigen wens werd ze pas 
op 8 maart Degraven, de dag dat 
overal ter wereld de Internatio
nale Vrouwendag wordt gevierd. 
Tot in de dood bleef ze zoals ze 
was: eigenzinnig. 

I l l 
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Krijgsgevangenenpost 
In Deutsche Briefmar
kenRevue (nummer 
8/2007) staat een bijdrage 
van Hans Paikert en Wolf
gang Vogt over het onder
werp krijgsgevangenen
post. Het gaat over het 
officierskamp IV C (Oßag 
WC)., achter welk num
mer het speciale krijgs
gevangenenkamp voor 
officieren, kasteel Colditz 
in Saksen, schuilging. 
Daar werden, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, 
de meest vluchtgevaar
lijke krijgsgevangenen 
aan een streng regime 
onderworpen. Een aantal 
Nederlandse officieren en 
cadetten kan erover mee
praten, waarover straks 
meer. Tussen november 
1939 en het einde van de 
Tweede Wereldoorlog 
werden in Colditz drie 
censuurstempels zonder 
plaatsnaam gebruikt. Het 
zijn zogenaamde Tarn
stempel: zij camoufleren, 
c.q. verbergen de plaats 
van herkomst. Opmer
kelijk is de aanduiding 
F a. in het stempel. Het 
gebruik ervan dateert nog 
uit de Eerste Wereld
oorlog. Toen moesten 
brieven van krijgsgevan
genen, om veiligheidsre
denen, eerst tien dagen 
worden bewaard, waarna 
zij in behandeling werden 
genomen. Om aan te 
geven, dat men zich aan 
die termijn had gehouden 
werden de letters F.a. (Frist 
abgelaufen, termijn voor
bij) in het stempel opge
nomen. Medio 1945 bleek 
dat alleen het Wehrkreis
kommando rv (Dresden) 
deze letters ook nu weer 
(uit angst?) had opgeno
men. Censuurstempels 
komen niet alleen voor op 
poststukken, maar ook 
op de lijsten die behoor
den bij pakketzendingen 
van het Internationale 
Rode Kruis of van familie. 
Daarbuiten was er een 
stroom van pakketten, 
aangeduid met de term 

explosive parcels, die nauw
gezet werden doorgelicht 
en onderzocht door de 
veiligheidsdienst, alvo
rens te worden uitgereikt. 
Het Britse ministerie van 
Oorlog slaagde erin met 
zulke pakketten o.a. een 
plattegrond van het kas
teel binnen te smokkelen, 
alsmede valse paspoor
ten, dienstregelingen van 
treinen, kompassen in 
vulpennen of jasknopen 
etc. 
Toen Nederland op 10 
mei 1940 door Duitsland 
werd aangevallen, bevond 
zich hier te lande een 
aantal officieren van het 
Koninklijk Nederlands
Indisch Leger (KNIL). 
Daarnaast volgden enkele 
cadetten hun opleiding 
aan de KMA; zij waren 
bestemd voor het KNIL. 
Toen de Duitse macht
hebbers eisten dat de 
Nederlandse officieren 
een loyaliteitsverklaring 
zouden ondertekenen, 
om gedurende de restvan 
de oorlog in Europa niets 
tegen het Duitse Rijk te 
ondernemen, weigerden 
die officieren en enkele 
cadetten daaraan gevolg 
te geven. NederlandsIn
die was op dat moment 
immers nog vrij. Vrijwel 
alle Nederlandse of
ficieren tekenden die ver
klaring wel en bleven zo 
voorlopig op vrije voeten. 
Gaandeweg groeide de 
kwestie van het erewoord 
uit tot een splijtzwam 
tussen beide groepen. 
Op zondag 14 juli 1940 
werden de weigeraars in 
Den Haag op transport 
gesteld, om uiteindelijk 
te eindigen in het speciale 
kamp in kasteel Colditz, 
gelegen op een veertig 
meter hoge steile rots. 
Onderweg naar en in Col
ditz slaagden diverse offi
cieren er echter in te ont
snappen. Deze en andere 
gebeurtenissen spraken 
zo tot de verbeelding, dat 
er destijds diverse boeken 
over verschenen en er 
enkele televisieseries over 
werden geproduceerd. 

Cruiseschepen voor 
arbeiders? 
De archieven van de 
voormalige Oostduitse 
regering geven langzaam 
hun geheimen prijs, zo 
ook het volgende. 
Op de vijfde Partijdag van 
de Oostduitse Commu
nistische Partij (SED), in 
juh 1958, lanceerde een 
vakbondsafgevaardigde 
het idee om een vakan
tieschip te bouwen voor 
de Freie Deutsche Geuierk
schajts Bund (FDGB), de 
vakbondsfederatie. De 
FDGB fungeerde als over
koepelend orgaan voor 
de vijftien individuele vak
bonden. Daardoor kon 
deze op zijn beurt weer 
lid zijn van de Wereldfe
deratie, althans op papier. 
Het lidmaatschap van de 
FDGB was in die tijd ver
plicht. 98 procent van de 
werkende klasse was lid 
(1986: 9.6 miljoen leden). 
Daarom zou eenieder, 
aldus de afgevaardigde, 
van zo'n schip kunnen 
profiteren: vanaf de 
jonge Pionier tot aan de 
gepensioneerde. De vraag 
was alleen: waar komt 
het geld vandaan? Al heel 
snel werd voorgesteld om 
een aantal postzegelseries 
met toeslag uit te geven. 
De minister van Poste
rijen was aanvankelijk 
tegen. De opbrengst van 
toeslagen en de zoge
noemde Sperrwerte (zegels 
binnen een serie met een 
heel beperkte oplage) 
werd alleen gebruikt 
voor het financieren van 
nationale gedenkplaat
sen. De minister 'herzag' 
zijn standpunt echter al 
heel snel en gaf meteen 
opdracht tot het ontwer
pen van enkele postzegel
series. De zegels moesten 
cruiseschepen tonen, met 
aan de horizon plaatsen 
als Stockholm, Amalfi, 
Napels, Athene en Ve
netië. In volgende series 
zouden nog exotischer 
steden, streken en landen 
aan bod komen, zoals 
Egypte en de Zwarte Zee. 
Bij de eerste besprekingen 

Een van de ontioerpen uoor len 
Urlouberschijfzeflel van de DDR 

begonnen de moeilijk
heden al. De tekst 'eerste 
FDGBcruiseschip' moest 
vervallen, want in Zweden 
had men kort daarvoor de 
Stockholm aangekocht en 
omgedoopt in 'Volkeren
vriendschap' en men had 
plannen voor de bouw 
van nog meer schepen. 
Op II februari i960 
werden de postzegelont
werpen goedgekeurd en 
kon het productieproces 
beginnen. Toch kwam er 
plotseling een kink in de 
kabel, welke is tot nu nog 
een geheim. Onderzoe
kers troffen in de archie
ven diverse vellen met de 
nieuwe postzegels aan. 
Uiteindelijk mocht alleen 
de serie van vier met het 
Urlauberschiff" Fritz Heckert 
worden uitgegeven (op de 
tekentafel, op de helling 
en tijdens een proefvaart). 
De vierde zegel toont 
het schip met de stad 
Leningrad en de kruiser 
Aurora aan de horizon. In 
de bovenrand staat: FDGB 
Urlauberschrfvor Lenin
grad. De symbolen van de 
SED en de FDGB komen 
meermalen voor. 
(P. Fischer en A. Peter: 
Jun^ernjahrt mit Hindernis
sen. Was nicht im Katalog 
steht in Deutsche Brief
markenRevue, nummer 
15/2007). 

Sparen per post (2) 
In Filatelie 200707/08 
maakte ik u opmerkzaam 
op de verplichte spaar
regeling ten bate van de 
Japanse oorlogvoering 
in de periode 19291945 
in de door Japan bezette 
landen. In dat verhaal 
ontbrak nog de situatie 
in NederlandsIndié na 8 
maart 1942. Dankzij uw 
hoofdredacteur ontving ik 
onlangs aflevering 81 van 
het blad Timbres maga
zine (juH/augustus 2007), 
met daarin het vervolg 
door Frangois Chauvin. 
Hieruit blijkt, dat de 
bevolking van Neder
landsIndié op dezelfde 
wijze werd behandeld. Al 
in 1942 werd de bevolking 
opgeroepen te sparen ten 
behoeve van de oorlog
voering. Dat gebeurde 
door middel van stempels 
op poststukken. 
In 1943 werd op Java (het 
dichtst bevolkte eiland) 
een tweetalig postspaar
bankboekje met twee 

CHOKINKYOKU 
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Geheel boven een spaarzegel, 
daaronder een postzegel die de 
succesuolle spaaractie memoreert. 

bladen ingevoerd. Daarin 
kon men per blad tien 
spaarzegels van 5 cent elk 
plakken, totaal dus voor 
één gulden. Ook werden 
speciale spaarkaarten 
uitgegeven met de tekst 
Kttrtoe taboegan pos, waar
op twintig spaarzegels 
konden worden geplakt. 
De spaarzegel toont een 
kind dat aan het loket een 
spaarformulier aanbiedt. 
De spaarzegels, zonder 
frankeerwaarde, werden 
uitgegeven in de tweede 
helft van 1944. Chauvin 
spreekt van 1945. Zij be
hielden hun waarde tot in 
de republikeinse tijd. 
Nadat op deze wijze 
5 miljoen gulden was 
bijeengebracht, werden 
op 20 maart 1944 twee 
postzegels in omloop 
gebracht van 314 (rood) en 
10 cent (blauw), gedrukt 
bij G. KolflFen Co te Bata
via. De blauwe postzegel 
toont een gewapende 
Heihosoldaat, dat wil 
zeggen een inlandse vrij
williger in Japanse dienst 
(zij werden bij duizenden 
geworven door de latere 
president Soekarno). De 
soldaat toont de omslag 
van een spaarbankboekje 
met in het midden de 
rijzende zon. De tekst 
luidt vertaald Om te weren, 
dat er 5 miljoen gulden zijn 
gestort bij de postspaarbank. 
In deze laatste aflevering 
komen ook Singapore en 
Maleisië aan bod alsmede 
Japanse postwaardestuk
ken en stempels in Korea 
en Mandsjoerije met be
trekking tot de verplichte 
spaarregeling. 



Hoofdpostkantoor: 
hoofdkwartier 
In Timbres magazine 
(nummer 8i) brengt Di
dier Michaud het eerste 
deel van een bloedstol
lend verhaal over de 
mislukte Paasopstand in 
Dublin op Paasmaandag 
1916 (Pdques igi6 a Dublin: 
lofluerred indcpendance 
commence ä la Poste). Na 
de bezetting van het land 
door Engelse troepen, 
in het midden van de 
twaalfde eeuw, verloor het 
land zijn onafhankelijk
heid. De situatie verer
gerde nog na de invoering 
van de Anglicaanse kerk, 
de hongersnood en de 
misoogsten. Meer dan 
I miljoen Ieren - van de 
acht miljoen - verloren 
het leven als gevolg van 
de voedselsituatie en 
eenzelfde aantal vertrok 
naar Noord-Amerika. 
Het nationale bewustzijn 
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Hrt hoqfdpostkantoor van 
Dublin, toneel van dramatische 
gebeurtenissen m 1916. 

ontwaakte zowel bij ka
tholieken als protestanten 
pas onder invloed van de 
Franse Revolutie. In 1858 
werd door de Fenians de 
Irish Republican Brotherhood 
(IRE) opgericht. Die 
opereerde gelijktijdig 
vanuit Dublin en New 
York. Nadat het Britse 
leger in 1867 andermaal 
de Ierse pogingen tot 
zelfstandigheid wreed 
onderdrukte, verlegde de 
IRE de gewapende strijd 
naar het Engelse grond
gebied. Desondanks werd 
het wetsvoorstel Ierland 
meer zelfstandigheid te 
geven tot driemaal toe 
verworpen (1886,1893 en 
1912). In Ierland werd een 
nationalistische politieke 
partij, Sinn Fem, opgericht 
en beide partijen (katho
liek en protestant) richt
ten gewapende milities 
op. In september 1914 (de 

Eerste Wereldoorlog was 
toen al een feit) tekende 
koning George V het 
besluit tot zelfbestuur. 
De datum van invoering 
werd evenwel bepaald op 
het einde van de oorlog. 
Voor de Ieren, de IRB 
en de Irish Volunteers was 
het geduld op, maar een 
slechter moment om tot 
gewapende actie over 
te gaan was er niet: veel 
Ieren vochten op dat mo
ment in Britse eenheden 
op het vasteland. Op 
Paasmaandag, 24 april 
1916, brak de opstand 
uit. Het hoofdl<wartier 
werd ondergebracht in 
het enorme hoofdpost
kantoor van Dublin. Daar 
las men de onafhanke
lijkheidsverklaring voor. 
De reactie was zeer lauw. 
Velen zagen de opstand, 
op een moment dat 
zoveel Ieren in Frankrijk 
voor hun leven vochten, 
als een vorm van ver
raad. De opstandelingen 
waren dan ook geen partij 
voor de 16.000 Engelse 
soldaten en hun artillerie. 
Na zes dagen was alles 
voorbij. Vijfduizend men
sen werden gearresteerd; 
negentig werden ter dood 
veroordeeld, zestien 
daarvan stierven voor het 
vuurpeloton of werden 
opgehangen. Vanaf nu 
koos de bevolking partij 
voor de opstandelingen. 
Maar er was nog een 
lange weg te gaan. Weinig 
landen hebben zoveel 
postzegels uitgegeven 
waarop hun onafhanke
lijkheidsstrijd zo goed 
in beeld is gebracht als 
Ierland. Didier Michaud 
zet zijn verhaal voort. 

G A GEERTS 

NEDERLANDSTAUGE 
TIJDSCHRIFnN 

75 jaar PCA 
De postzegelclub Almelo, 
viert dit jaar het 75-jarig 
bestaan. In hun blad On
der de Loupe is van alles 
te lezen over de activitei
ten die er dit jubileumjaar 
zijn geweest of nog moe
ten worden uitgevoerd. 
Opvallend is dat landelijk 
bekende filatelisten zoals 
de heren Thöni (40 jaar 

lid) en Stokkentreeff lid 
zijn van deze vereniging. 
Van hen vinden we ook 
bijdragen in het voor ons 
liggende nummer. De 
heer Thöni bericht over 
een brief die onlangs 
werd bezorgd bij de 
Keulse Dom en bestemd 
was voor de aldaar verblij
vende Stephan Lochner. 
De afzender van de brief 
was Deutsche Post. Lochner 
kreeg een voordeelpakket 
aangeboden, waarbij hij 
alle nieuwe Duitse post
zegels vier keer per jaar 
thuis zou ontvangen. De 
Duitse postadministratie 
wist kennelijk niet dat 
genoemde Lochner een 
beroemd Duits schil
der was die leefde van 
ongeveer 1400 tot 1451 of 
1452. Er hangt wel werk 
van hem in de Keulse 
Dom. Thoni merkt fijntjes 
op dat de voordeelpakket 
aanbieding kennelijk 556 
jaar te laat werd be
zorgd. 'Ons aller Egbert 
Stokkentreeff' - zoals ze 
hem in Almelo noe
men - schreefvoor het 
blad weer allerlei korte 
stukjes met persoonlijke 
meningen. In een artikel 
getiteld Sorry levert hij 
ongezouten kritiek over 
de koppelverkoop van 
postzegels en munten 
doorTNTpost en de 
Rijksmunt. Egbert rekent 
uit dat als je alles koopt 
dat werd uitgegeven in 
verband met de Michiel 
de Ruyter-herdenking, je 
een bedrag van 1.247,50 
euro kwijt zou zijn. 

Opdruk op z'n kop 
De Hobby- en Verza-
melclub Begijnendijk 
in België geeft vijf keer 
per jaar een keurig 
verzorgd tijdschrift uit: 
't Dijkenaartj'e. Voor het 
nummer van juni 2007 
schreef Paul Wijnants een 
artikeltje over de kop-
staande DO.X-opdruk van 
Newfoundland. De reus
achtige vliegboot DO.X, 
ontworpen door Dornier, 
maakte een rondreis 
van Duitsland via een 
aantal Europese landen 
naar Zuid-, Midden- en 
Noord-Amerika. De reis 
begon in 1931. Na veel 

Dormer DO-X opdruk op zegel 
uan Ncujfoundland, hier m de 
normale stand 

pech onderweg arriveerde 
het toestel in New York. 
Voordat de terugreis werd 
aanvaard, werd bekend 
gemaakt dat op de retour
vlucht Newfoundland 
zou worden aangedaan. 
De Newfoundlandse post 
voorzag achtduizend 
zegels uit 1931 van de 
opdruk TRANSATLANTIC/ 
WEST TO EAST/Per Dornier 
DO-X/May, ig32/One Dollar 
and Fijty Cents. De verkoop 
werd beperkt tot vier 
zegels per klant er verder 
werd bepaald dat slechts 
drieduizend brieven 
zouden worden vervoerd. 
De zegels waren de eerste 
dag al uitverkocht. On
gelukkig genoeg (maar 
voor sommige filatelisten 
gelukkig genoeg) werd 
één vel van twintig zegels 
door de drukker omge
keerd op de pers gelegd, 
met alle gevolgen van 
dien. Volgens Wijnants 
behoort de zegel met de 
omgekeerde druk tot 's 
werelds grootste aerofi-
latelistische zeldzaam-
heden. 

De papklok van 20 uur 
Een onmisbaar blad als je 
een thema verzamelt dat 
iets met de bijbel of het 
christendom te maken 
heeft is Gabriel. Het 
juninummer 2007 bevat 
weer een aantal artike
len over de veelzijdige 
activiteiten van de uitge
vende vereniging. Joke 
van Strien organiseerde 
een excursie waarbij 
kerkramen in Alphen 
aan den Rijn en Delft 
werden bezichtigd. Zij 
doet verslag van de grote 
nationale tentoonstelling 
in Sommelsdijk, Deltajila 
2007. In het oog springt 
ook een artikel van Peter 
Wols OP; hij vertelt over 
klokken en torens. Meer 
dan vijfduizend jaar voor 
Christus kenden ze in het 
Verre Oosten al klokken. 

De oudste gedateerde 
klok in ons land is er 
een uit 1284, in het bezit 
van het Fries Museum. 
Het oudste Nederlandse 
exemplaar met de naam 
van de maker er op is een 
klok uit 1285 uit Hekelin
gen (Zuid-Holland), ge
maakt door Christianus. 
De klok is in het bezit van 
het Rijksmuseum. Peter 
vertelt ook dat klokken 
gieten een kunst is die 
generaties lang door
gegeven is van vader op 
zoon. Leuke anekdotes 
zijn er ook, in zijn artikel. 
In de toren van de Sint 
Bavokerk in Aardenburg 
(Zeeuws-Vlaanderen) 
hangt de papklok die 
sinds de Middeleeuwen 
om acht uur 's avonds 
geluid wordt. Dit was het 
signaal dat de stads
poorten spoedig zouden 
worden gesloten. In de 
regel aten ze daar rond 

Dĉ rootstc klok m de klokken
toren van de Engelse parlements
gebouwen heet Big Ben 
dat tijdstip nog een bord 
warme pap. De bekende 
Londense klok Big Ben 
onüeent zijn naam aan 
de politicus Sir Benjamin 
Hall (1802-1867), die van
wege zijn grote gestalte 
Big Ben werd genoemd; 
Hall pleitte krachtig voor 
de bouw van een monu
mentale klokkentoren. 
Het artikel is prachtig 
geïllustreerd met filatelis-
tisch materiaal. 
Als u meer informatie 
wenst over Gabriel, be
zoek dan de website www. 
3abnelfila.nl. 

Filatelie inspiratiebron 
Vrijwel alle bladen die wij 
voor u lezen, beginnen 

(oduertentie) 
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S Brief met rcchßboucn de aanduiding 'Karusellbreu', porturij verstuurd. 
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met een inleidend stulqe 
van de voorzitter, de 
hoofdredacteur of de se
cretaris. Deze keer vraag 
ik uw aandacht voor het 
voorwoord in nummer 
266 van de 27ste jaargang 
van De Stokvispost uit 
Deventer. De secretaris, 
Marielle Vaessen-Kals-
beek, vertelt op welke 
manier ze haar inspiratie 
opdoet voor het schrijven 
van haar column. Zo nu 
en dan pakt ze een stapel 
oude afleveringen van 
het maandblad Filatelie. 
Vooral de leuke korte 
berichtjes helpen haar 
aan ideeën. In het februa
rinummer van 1969 las zij 
over een idee dat in een 

Zweeds televisieprogram
ma werd gelanceerd: er 
moest een beleefdheids-
maand komen, waarin 
iedereen aardig zou zijn 
voor de medemens. Aan 
het eind van die maand 
moest er een dag zijn 
waarop brieven en brief
kaarten portvrij zouden 
mogen worden verzon
den. Die brieven konden 
dan met een vriendelijke 
inhoud worden gestuurd 
aan een bekende. 
Marielle had gelezen 
in ons lijfblad dat zo'n 
maand er in Zweden 
in november 1963 was 
geweest. Ter afsluiting 
mochten de Zweden op 
I december 1963 hun 

particuliere post gratis 
verzenden. De eerste de
cember was een zondag 
en je mocht uitsluitend 
briefkaarten en brieven 
portvrij op de post doen. 
Op de plaats waar je 
normaal de postzegel 
plakte, moest je schrijven 
Karusellbreu, Karusellda^en 
of Karusellbrevkort. Karusell 
was de naam van het 
tv-programma waarin dit 
idee werd geboren. 

In Tilburg gebeurt het 
De gemeente Tilburg 
organiseert geregeld 
cursussen voor beginners 
om ze te leren omgaan 
met de computer en inter
net. Kosten: zestig euro. 
De vraag is of u daar 
als postzegelliefhebber 
op zit te wachten. Over 
postzegels wordt niet 
gesproken en u leert er 
daarom ook totaal niets 
over, zo lezen we in VPT 
Nieuwsbrief, het orgaan 
van de Tilburgse postze
gelvereniging. 
Maar in Tilburg gaan ze 
daar iets aan doen. De 
vereniging organiseert 
een cursus Filatelie en de 
Computer, die helemaal 
toegespitst is op onze 
favoriete hobby. Een 
heleboel nuttige en prak

tische zaken komt aan 
bod. Organisator Johan 
Schijvens kan beschikken 
over een prachtige nieuwe 
cursusruimte met een 
oefencomputer voor elke 
deelnemer. Het wegwijs 
maken op de computer 
van onderwerpen over 
onze prachtige hobby, de 
filatelie, staat centraal op 
deze cursus. En het kost 
maar 35 euro. Goed idee 
en succes gewenst! 

Hanzesteden en een 
zaaddonor 
In het Bulletin van de 
Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafïlie 
kwamen we deel i tegen 
van een artikel van onze 
rubriekredacteur voor 
maximafilie, Edward 
Froon. Het gaat over 650 
jaar Hanzesteden. Door 
de uitgifte van vier post
zegels van Hanzesteden 
in de serie 'Mooi Neder
land' is deze periode uit 
de late Middeleeuwen 
weer volop in de belang
stelling komen te staan. 
De Hanze was een steden-
verbond dat economische 
welvaart bracht voor de 
aangesloten steden. In 
twee delen zal Edward de 
monumenten bespreken 
die als tastbaar bewijs 

van deze periode zijn 
achtergelaten. In de voor 
ons liggende aflevering 
worden de steden Lübeck, 
Antwerpen, Brugge, 
Deventer en Zutphen 
behandeld. Het is een 
vlot geschreven verhaal 
met opvallend mooie 
maximumkaarten als 
illustratie. 
Het hele blad ziet er trou
wens professioneel mooi 
uit. Enkele maanden 
geleden vertelde ik u al 
over het blad Woalzê el dat 
plotseling van gedaante 
was veranderd. Het druk
werk was verzorgd door 
het jonge bedrijf SMIC, 
dat zich specialiseert in 
het verzorgen van bladen 
van allerlei verenigingen. 
Ook de mensen van de 
kinderbedankkaarten 
en de maximafilie zijn 
overgestapt naar dit be
drijf Inlichtingen kunt u 
krijgen bij infoCSsmic.nl. 
In hetzelfde blad troffen 
we ook nog een humoris
tisch geschreven artikel 
aan van Bate Hylkema. 
Daarin wordt de rol van 
TNTPost als zaaddonor 
beschreven. Het artikel 
gaat over de bloemetjes
zegels die op I mei 2007 
werden uitgegeven. 

DAAN KOELEWIJN 
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THE RUSSIAN 
EMPIRE 
SPfCULI l ïO CATALOGUE 
OF r O j T A G t STAMPS 

In de recensie van The 
Russian Empire 1845-
1917 (Filatelie, september 

_̂  jl., pagina 578) is ten 
= onrechte vermeld dat de 
° noteringen in deze cata-
=: logus in roebels worden 
^ gegeven. De prijzen wor-
J den echter in Amerikaanse 
^ dollars vermeld. (Red.) 

ïï Het is verbazingwekkend 
^ wat relatief kleine orga-
2 nisaties zoals studiegroe-
•̂  pen en gespecialiseerde 

^^T. verenigingen tot stand 
/ i n kunnen brengen. V\fe 

spraken onze bewon
dering al uit voor wat 
een vereniging als Po 
& Po aan interessante, 
lovalitatief hoogstaande 

publicaties weet af te le
veren. Ditmaal willen we 
de schijnwerper richten 
op een recente publicatie 
van de filatelistenvereni
ging Gabriel (vereniging 
van verzamelaars van 
postzegels, verband 
houdende met bijbel en 
christendom): Bijbeltek
sten op postzegels. De 
samensteller van dit boek, 
Harry Manie, heeft zijn 
uiterste best gedaan om 
een compleet overzicht 
te geven van zegels die 
tekstgedeelten of citaten 
uit de bijbel laten zien. 
Hij bouwde daarbij het 
pionierswerk van de 
verzamelaars Van Ringh 
(jaren '70) en Vruggink 
(1992) verder uit. Enkele 
jaren geleden werd een 
werkgroep gevormd, 
waarvan behalve Harry 
Manie ook de heren L. 
Koolstra, H. Vruggink 
en L.A. Keijzer deel uit
maakten. Deze werk
groep, die door diverse 
externe omstandigheden 
uiteindelijk uitsluitend 
uit Harry Manie is gaan 
bestaan, heeft veel werk 
verricht, met als resul
taat deze pubhcatie. De 

uitvoering van het boek 
- meer dan tweehonderd 
zwart/witpagina's die 
door een plastic ringband 
bijeen worden gehou
den - mag dan relatief 
eenvoudig zijn, de inhoud 
is er niet minder om. Er 
blijken vele honderden 
zegels te bestaan die een 
tekst(fragment) uit de bij
bel vermelden. Die zegels 
zijn naar de chronologie 
van de bijbelhoofdstuk
ken gerangschikt: begon
nen wordt dus met Gene
sis (Tn het begin schiep 
God de hemel en de 
aarde') en het overzicht 
eindigt met een zegel van 
Nauru die de Openbarin
gen van Johannes citeert: 
'Hij die van deze dingen 
getuigt, zegt: "Ja, ik kom 

spoedig!" Amen. Kom, 
Heer Jezus!' Uiteraard 
laten de meeste zegels 
geen Nederlandse teksten 
zien, maar de samenstel
ler vermeldt voor zover 
dat mogelijk is de citaten 
in de oorspronkelijke taal 
en voegt daar de corres
ponderende tekst uit de 
nieuwe bijbelvertaling 
aan toe. 
In de achterin opgeno
men landenlijst komen 
alle zegels nog een keer 
aan bod, ditmaal op alfa
betische (landen)volgorde 
- bijzonder handig. 
Bijbelteksten op post
zegels verschijnt in het 
kader van het jubileum
jaar van de filatelisten
vereniging Gabriel. De 
bijna zestig jaar oude 
vereniging maakt met de 
verschijning van dit boek 
duidelijk dat er bij de 
leden - ongeacht hun fy
sieke leeftijd - nog volop 
jeugdig elan is. 

Bijbelteksten op postzegels door Harri| 
Manie, 210 pp .(jeill (z/iu),formaat 
A4 (m plastic nntjband) Uittjetjeven 
doorfilateiistenuereni^gini) Gabriel, 
Soest (uJebsite UJUJIÜ ̂ abrieljila nIJ Te 
bestellen door ouermalang van 16 euro 
(ind verzcndm,gj op Postbankreke-
nm,g 535202 t n u jïlatelistenuereni-
am,g Gabriel, Soest 

Onlangs verscheen de 
editie 2007 van de Great 

Stanley Gibbons 
3 GREAT BRITAIN 

CONCISE 
STAMP CATALOGUE 

u.® 

^.«:JL 
IN COLOUR 'A 

Britain Concise Stamp 
Catalogue van Stanley 
Gibbons. Deze handige 
en compacte catalogus 
mag altijd al rekenen op 
een positieve bespreking 
in deze kolommen, maar 
dit keer is er aanleiding 
tot extra lof: de redactie 
heeft de teksten in een 
nieuw, beter leesbaar 
lettertype laten zetten. De 
catalogus ziet er meteen 
veel moderner uit. Ook 
de Design Index (een 
overzicht van de thema's 
van de Engelse gelegen-
heidszegels) is geheel 
bijgewerkt. 

Stanley Gibbons Great Britain 
Concise Stamp Cotalo^ue, 400 pp , 
geill (kleur),/ormaat 15x20 cm 
Uit,geflei)en door Stanley Gibbons 
Publications, Londen en Rin^ujood 
Verkrij^boar by de Vokhondel Filate
lie Prijs ca 47 50 euro 



ANTIEKE HANDPERS BLIJKT GROTE PUBLIEKSTREKKER OP 
TENTOONSTELLING VAN POSTZEGELVERENIGING 'DE HELM' 
Er was concurrentie van 
een plaatselijk feest en 
het weer was mooi; niet 
de meest ideale omstan
digheden om een post
zegeltentoonstelling te 
houden. En toch slaagde 
postzegelvereniging 'De 
Helm' uit Helmond er op 
15 en 16 september jl. in 
om zo'n achthonderd be
zoekers naar 't Speelhuis 
te lokken. En die acht
honderd hadden daar ook 

alle reden toe, want ze 
konden kennismaken met 
een mooie tentoonstel
ling die in een architecto
nisch hoogstandje bleek 
te zijn ondergebracht: 
't Speelhuis is een creatie 
van Piet Blom, wereldbe
roemd vanwege - onder 
meer - zijn Rotterdamse 
'paalwoningen'). IVlaar er 
was nóg iets dat de aan
dacht van de bezoekers 
opeiste: de aanwezigheid 

B ^ ^ iïï^ 
e^r^ 
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Wethouder Bethlehem bedient de handpers, links op de achtergrond kijkt 
Bondsuoorzitter Ties Koek belangstellend toe. Het meisje naast hem is 
Stephanie Kuipers, die onlangs, in het Russische St -Petersburg, ujerd 
bekroond voor haarjeugdinzending (Joto. Dicrk Hendriks, Helmond). 

van een antieke handpers, 
die kon worden gebruikt 
om zelf een mooie 
tentoonstellingsenvelop 
te creëren. En van die 
mogelijkheid werd volop 
gebruik gemaakt en met
een ook al bij de officiële 
opening van de exposi
tie, Pro-Phil genaamd. 
Locoburgemeester Kees 
Bethlehem, wethouder 
van Middelen en Cultuur 
van de gemeente Hel
mond, hanteerde de pers, 
die door de Stichting In
dustrieel Erfgoed in Hel
mond in bruikleen was 
gegeven, met verve. Zijn 
envelop (en ook die van 
vele 'amateurdrukkers' 
na hem) kon worden 
voorzien van de speciale, 
zakelijke Pro-Philzegel van 
44 cent die in Helmond 
verkrijgbaar was. 
De zegel kon daarna 
worden ontwaard met 
het op de expositie ge
bruikte, doorTNTPost 
ter beschikking gestelde 
gelegenheidsstempel. Het 
leverde een unieke herin
nering aan ProPhil op. 

^^F^^^^^il 
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Bouen- meurouui Schoorl, echtgenote uan de penningmeester uan 'De 
Helm', stempelt een tentoontstellingsenuelop; op de achtergrond de heer 

Schoorl en de kleinkinderen (foto's: Dierk Hendriks, Helmond). 

Onder- een mooi stukje handwerk- de speciale cnuelop die in Helmond 
op een oude handpers kon morden ueruaardigd. 

j ^ ^ . t 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024 - 3224636 
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Voor een GRATIS proefnummer schri j f t u vandaag nog naar 
K.V.B.R, Werfplein 6 te B-8000 Brugge, telefoon/fax: 

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

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

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

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

Mit 4W-UV-Auflicht, Weißlicht von unten 
(getrennt schaltbar) und klappbare Lupe 2,5x 
Abmessung: ca. 80 x 165 x 90 mm 
Gerät zusammenklappbar. Betrieb mit Adapter 
oder Batterien. 

Nr.1060 UV-Multi 
Nr.1061 Adapter 

€ 35.60 
€ 9.50 

SAFE Nederland • Firma Van Mastrigt 
Botersloot 62 & 64 • 3011 HJ ROTTERDAM 
Internetsite: www.safenederland.nl • Email: m.mastrigt@wxs.nl 
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1937: LUCHTPOST NAAR NEDERLANDS-
INDIË PER REGELMATIGE DC3-DIENST 

Collecties kunnen op vele manieren worden samengesteld 
D O O R W I M V A N DER H E L M , W O U D E N B E R G 

Toen Donald W. Douglas in 1920 
achter in zijn kapperszaak in 
Los Angeles zijn eerste vliegtuig 
bouwde, kon hij niet vermoeden 
dat dit later zo'n grote invloed 
zou hebben op de luchtvaart 
in het algemeen en de filatelis-
tische wereld in het bijzonder. 
Ongeveer een decennium later 
ontwierp hij zijn eerste geheel 
metalen vliegtuig, de Douglas 
Commercial i. Na dit prototype 
kwam de DC-2 uit de fabriek en 
de KLM van Albert Plesman was 
de eerste Europese luchtvaart
maatschappij die met dit vlieg
tuig ging vliegen (de Uiver). In 
1936 kwam de DC-3 beschikbaar 
en ook hier was de KLM weer de 
eerste Europese luchtvaartmaat
schappij die dit toestel in gebruik 

Deze maand wordt in Veldhoven voor de zesenveertigste 
keer de Dag van de Aerofilatelie gehouden. De rol van het 
toestel dat de hoofdrol vervult in het voor deze luchtpost

tentoonstelling gekozen thema ('1937: Luchtpost naar 
Nederlonds-lndië per regelmatige DC3-dienst'), de DC-3, 
wordt in de nu volgende bijdrage van Wim van der Helm 

postaal en filatelistisch nader toegelicht. 

nam. 
Toen medio 1937 de KLM over 
voldoende DC-3 toestellen 
beschikte, konden de Fokker
toestellen op de dienst Amster
dam naar Batavia (indertijd de 
langste luchtlijn ter wereld, met 

I Brief afgestempeld m ßerqen op Zoom op 4.VI.20 1937 met 12'/: cent port naar Billiton. 

AAN 

H Sg-^7 

zijn lengte van 14.000 kilometer) 
met ingang van 5 juni 1937 wor
den vervangen door de grotere 
en snellere DC-3 toestellen. De 
eerste vlucht werd uitgevoerd 
met de PH-ALS Specht met als 
gezagvoerder Hendrik Schölte. 

Voor de Nederlandse PTT was 
dit aanleiding om met ingang 
van die datum het luchtrecht op 
brieven en (brief) kaarten naar 
Indië af te schaffen. Postaal werd 
dit zichtbaar gemaakt door het 
plaatsen van een violet stempel 
op de poststukken, waarbij 
de zegel(s) met het normale 
datumstempel van de plaats van 
verzending werden gestempeld 
{aßeelclingi). Het Nationale 
Luchtvaartfonds gaf voor deze 
gelegenheid speciale enveloppen 
uit. Bovendien was het niet meer 
verplicht om het luchtpostetiket 
op net stuk te plakken. 
Er is veel (filatelistische) post 
verzonden en hiervan zijn nog 
steeds mooie verzamelingen 
samen te stellen. Was het 

Speciale enuelop van de Jamboree, uerzonden naar Oostburg en ajgestempeld Bandoeng 
16 6 57 - j met het speciale stempel type-IIuan Bandoeng 

DC3 
OllSTE VLUCHT 
= INDiË = 
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7. Envelop perzonden uan Saba naar Neu) York. AJäestempeld op Saba 11,1 4 4 0 en uootzien uan 
NVPH-nummer Lp 29, stempel van de censuur op Curofao en strook 'P.Cgo OPENED BY EXAMINER'. 

6 Luchtpostenvelop met de Luchtvaartfondsze^el die^eldi^ uias voor gebruik tussen 15 oictober en 
50 november 1958. A^estempeld Batavia Centnim 3110 38,11 



bijvoorbeeld juist om al op 4 
juni 1937 een brief tot 10 gram 
te frankeren met een zegel van 
12>2 cent in plaats van met een 
zegel van 36 cent? De zegel voor 
bijzondere vluchten mocht ook 
woorden gebruikt, met als gevolg 
een overfrankering van 17>2 cent, 
maar dat is volledig acceptabel. 
In Nederlands-Indië werd de 
retourvlucht van de Specht op 
een veel uitgebreidere manier 
'gevierd'. De Indische PTT 
plaatste op de aangeboden 
poststukken voor deze vlucht in 
de plaatsen Batavia, Bandoeng, 
Semarang en Soerabaja een 

bijzonder stempel. Het stempel 
werd meestal naast de zegel (s) 
geplaatst, maar het komt ook óp 
de zegel(s) voor, met de datum 
i6-6-'37, en in iVledan met de 
datum i7-6-'37. Voor de verza
melaar valt er veel te ontdekken. 
Behalve in Semarang hadden 
de andere kantoren twee of zelfs 
dne stempels ter beschikking. 
Het opmerkelijke daarbij is dat 
alle stempels onderling verschil
len vertonen. Deze verschillen 
worden onder andere vermeld 
in de Luchtpostcatalogus voor 
Nederland en Oveaeese Rijksde
len. Ook hier werd het luchtrecht 

LEGER DES HEILS-WELDADIGHEIDSPOSTZEGaS TEN BATE "!„ INDISCHE KIND 

Bouen. 3. Speciole envelop van het Liger des Heils, uenonden uit Bondoen^ op 16 6 57 -4 
met het speciole stempel type-I Onder 4 Enuelop van het Hoofd PTT met het zeldzamere 

bijzondere stempel van Semarang op de ze^ei uoor bijzondere uluchten 

•I dä^Mit^ rtlMUi\ft&4l*-U| 

nadir Nederland afgeschaft, net 
als het verplichte gebruik van het 
luchtpostetiket. 
Behalve de speciale enveloppen 
met het drukkersmerk 't kasteel 
ßot-C waren er enveloppen 
van de jamboree en het Leger 
des Heils waarop de 'eigen' 
postzegels van deze organisa
ties konden worden geplakt. 
(ajbeeldingen 2 en 3). De envelop 
van het Leger des Heils ver
meldde OOK het nieuwe tarief De 
Indische PTT verzond zelf ook 
poststukken; zo was de afzender 
van de envelop van apeelding 4 
'Hoofd van den Post-, Telegraaf 
en Telefoondienst te Bandoeng'. 
Ook voor latere openmgsvluch-
ten met de DC-3 i" l^^ie ge
bruikte de Indische PTT speciale 
stempels. Ajbeelding5 toont een 
'herinnerings-enveloppe' van de 
KNILM waarop werd vermeld 
dat het porto 40 cent moest zijn 
voor de verzending per vlieg
tuig vice versa en 32/4 cent bij 
terugzending per boot. Dit was 
oniuist, want 20 cent port was 
voldoende, ongeacht de manier 
van verzenden. 
De DC-3 IS op veel postzegels 
afgebeeld en men kan hiervan op 
vele manieren een (thematische) 
verzameling of een luchtpost
verzameling (of combinatie van 
beide) samenstellen. Afbeeldin

gen van dit vliegtuig komen ove
rigens op een Nederlandse zegel 
niet voor. Wel is dit vliegtuigtype 
afgebeeld op zegels van het 
Luchtvaartfonds in Nederlands-
Indië [ajbeelding 6) en op de ze
gels van Curasao (aßeeldingy). 
In de Tweede Wereldoorlog zijn 
meer dan tienduizend toestellen 
van het type C-37 (de militaire 
versie van de DC-3) gebouwd . 
De Sovjetunie en later ook Japan 
hebben dit toestel ook in licentie 
gebouwd. In de Sovjetunie werd 
dit de Lisunov Li-2 [ajheelding 8). 
Verder treffen we de civiele versie 
van de C-37D, alias de beroemde 
Dakota (en de Li-2), op heel veel 
postzegels en postwaardestuk-
ken aan. Een voorbeeld hiervan 
IS een luchtpostblad uit Polen 
{afreeldingg). 
Op 46ste Dag van de Aerofilate-
lie, die tijdens Kempenfila 20oy 
m Veldhoven wordt georga
niseerd, worden vele mooie 
collecties getoond. U bent ervan 
harte welkom: de tentoonstelling 
wordt gehouden op 23, 24 en 25 
novemoer, m Sporthal Kempen 
Campus aan de Knegselseweg. 

Verantwoording: afoeetding 8 van dit 
artM IS aßonnstig uit de colleüie van de 
iieerj Sergeant, de overige afoeeidingen 
\wmen uit de eigen verzamelmg 

5 KNILM-herinneringsenuelop, verzonden van Bondoen^ naar Makassar per DC-^ en daarna 
retour Op de achterzijde het stempel van Makassar 27 g 57 4-5N en Bandoeng 2 10 57 g 

MOCKBA 

l«>l»ipi|J»«»llpt|l lp|Will l l | l lJ^^ 

8 Postivaardestuk uan de Sovjetunie mrt een ajbecldin^ van Moskou en de L1-2. 

749 
g Pools postujaardestuk met een ajbeeldinfl van een DC-j (Li-2>), verzonden op de eerste vlucht 
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W.PM. onder de loep 

eze aflevering 

De postzegelmarkt is dynamisch en staat constant bloot aan vele 
veranderingen, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door de 
stand van de economie, de koersen van valuta, de laatste 
verzamelmode of de manier waarop we communiceren 
Een postzegelhandelaar, die zijn vak met succes wil uitoefenen, 
zal op de steeds wijzigende omstandigheden moeten inspelen. 
Op hogere leeftijd wordt het met de tijd meegaan voor sommigen 
een probleem Zo niet voor de 69jarige Ron Herscheit, die ruim 
een jaar geleden zijn webwinkel (www.scandinavianstamps.nl) 
opende. Hier zijn inmiddels ruim twaalfduizend artikelen 
verkrijgbaar op zoals de naam van de site al aangeeft het 
gebied van Scandinavische postzegels. 

'Er is genoeg te doen, als je moor wilt!' 
In gesprek met Ron Herscheit, postzegeldetaillist 

Ron Herscheit. Een tweede loopbaan in de filatelie. 

Dieren op een zonnige septembermorgen. Terwijl in het nabij 
gelegen bos de bomen al herfstachtige kleuren beginnen te 
vertonen, praten we op de werkkamer van Ron Herscheit over 
zijn avonturen in de wereld van de filatelie, waarin hij ruim vijftig 
jaar geleden zijn eerste stappen zette. 

'Rond mijn vijftiende ben ik begonnen. Mijn vader en broer 
verzamelden al en ik stopte alles wat ik te pakken kon krijgen in 
mijn albums. Tot ik in dienst moest. Ik werd beroepsmilitair en 
kreeg een functie als fotograaf bij het Ministerie van Defensie, 
waar ik voor allerlei opdrachten werd ingeschakeld. Nadat ik was 
getrouwd kwamen de postzegels pas weer te voorschijn. Ik besloot 
me te gaan specialiseren en richtte me op de zegels van 
Nederland. Van alle nieuwe uitgiften kocht ik tien of twintig en 
later honderd exemplaren extra. Met dit overtollige materiaal ben 
ik op een gegeven moment op postzegelmarkten en beurzen aan 
het handelen geslagen. De verdiensten kwamen ten goede van 
mijn hoofdcollectie.' 

Speculatiegolf 

'In 1975 ben ik begonnen met het verzamelen van Scandinavië. 
Bijna iedereen verzamelde in die tijd Nederland en daar was ik, 
eerlijk gezegd, een beetje op uitgekeken. In die jaren werd ons 
land overspoeld door een wilde speculatiegolf. De filatelie werd 
geregeerd door het geld. Nergens stegen de prijzen tot op zulke 
hoogten als in ons land. Een Kerkenserie uit 1950 ging van de 
hand voor Iweehonderdvijftig gulden en vrij recente kinder en 
zomerseries, met een nominale waarde van rond de anderhalve 
gulden, brachten inmiddels het tien tot twintigvoudige op. Nadat 
de hausse was uitgewoed daalden de prijzen ook nergens weer 
zo hard als in ons land. Op een betrekkelijk gunstig tijdstip heb ik, 
gelukkig net voordat de grote klap naar beneden kwam, mijn hele 
voorraad Nederland verkocht.' 

'De prijsontwikkeling van de Scandinavische postzegels was veel 
rustiger verlopen Langzaam bouwde ik mijn collectie verder uit. 
Toen ik op 55jarige leeftijd werd gepensioneerd, vormde mijn 
verzameling de basis voor mijn tweede loopbaan, nu als 
professioneel filatelist Het lidmaatschap van de NVPH was de 
volgende logische stap. Ik bezocht vele beurzen en legde steeds 

"Ik heb een vvrebsite laten 
ontwerpen en sindsdien is 

mijn vfebv^inkel in de lucht" 

meer contacten. Het klantenbestand groeide en regelmatig bracht 
ik nieuwe prijslijsten uit Hoewel ik als één van de eersten over een 
internetaansluiting en een emailadres beschikte heeft het jaren 
geduurd, voordat ik de zakelijke potentie van dit medium op zijn 
juiste waarde heb geschat. Ik heb me waarschijnlijk te veel laten 
beïnvloeden door mensen die er, vaak zonder duidelijke 
argumenten, niets in zagen of er zelfs een beetje bang voor 
waren. Ruim een jaar geleden heb ik een website laten ontwerpen 
en sindsdien is mijn webwinkel in de lucht En het loopt als een 
trein, ik had het vele jaren eerder moeten doen ' 

http://www.scandinavianstamps.nl


Naast het uitbrengen van een jaarlijkse gedrukte prijslijst 
voor oudere Nederlandse klanten, die de omschakeling naar 
de computer liever niet meer willen maken, vinden de 
activiteiten van Herscheit inmiddels voor het leeuwendeel via 
internet plaats. 

Moeilijk vindbaar 

'Wat op dit moment de trends zijn? De klassieke zegels zijn erg in 
trek, vooral die van IJsland en Noorwegen. Iedereen lijkt wel op 
zoek naar hetzelfde materiaal. Hoewel ik veel goede contacten in 
de landen zelf heb, is bijvoorbeeld postfris materiaal van vóór 
1900 nauwelijks te koop. Ook de moderne uitgiften blijven 

Een webwinkel met ruim 12000 artikelen. 

populair en zijn gebruikt vaak lastig te vinden. Of je moet 
ze laten afstempelen, maar dan moet ik dezelfde prijs rekenen als 
voor de postfrisse zegels. En dat vinden sommige verzamelaars 
weer te duur In het jaar tweeduizend en bij het invoeren van de 
euro in 2002 zijn er nogal wat klanten gestopt met het kopen van 
de nieuwe uitgiften. Inmiddels neemt het aantal spijtoptanten 
steeds verder toe en komt er een inhaalvraag op gang. Dan merk 
je ineens hoe weinig voorraad er van dit moderne materiaal is. 
Naast de Scandinavische frankeerzegels heb ik ook een 
behoorlijke voorraad postzegelboekjes, frama- en kerstzegels. 
Ruim twaalfduizend items zijn er inmiddels in mijn webwinkel te 
koop en vooral op regenachtige dagen, als we toch niet naar 
buiten kunnen, groeit dit aantal nog steeds ' 

'Ik zie de toekomstvan de filatelie zonnig in. Als je maar inspeelt 
op de kansen, die de markt je biedt. Daarnaast moet je natuurlijk 
goede kwaliteit leveren en je afspraken nakomen. Dan is er 
genoeg te doen, als je maar wilt! Zelf hoop ik nog heel wat 
jaartjes aan mijn tweede loopbaan toe te voegen. Het blijft altijd 
weer opnieuw een kick om iemand aan een zegel of een serie te 
helpen, waar hij al jaren naar aan het zoeken is Dat gevoel van 
voldoening zou ik voorlopig beslist nog niet willen missen.' 

Speciale Catalogus en Speciaiiteitencatalogus 
De feestmaand staat weer voor de deur en velen breken zich het 
hoofd over wat voor cadeautjes er allemaal moeten worden 
aangeschaft. Een paar goede tips! De Speciale Catalogus 
2008 van Nederland en Overzeese Rijksdelen, waarvan de 
indrukwekkende inhoud met vele prijsveranderingen en extra 
katernen in vorige afleveringen van deze rubriek aan de orde 
kwam, is zowel in druk als op DVD verkrijgbaar voor de prijs van 
24 euro en 90 cent. Voor de echte fijnproevers is bovendien de 
Specialiteitencatalogus 2006-2011 van Nederland en O.R. 
leverbaar Vele specialistische onderwerpen worden hierin 
behandeld, geïnventariseerd en van prijsnoteringen voorzien. 
De prijs van dit prachtig geïllustreerde boekwerk bedraagt 
39 euro 80 cent. 

Contactadres Vvfeteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon. 

E-mail: 

070-347 38 49 

info@nvph.nl 
Internet: V^nWV.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl


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 bi] de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook niet-UPU-landen 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
m de algemeen gebruikte post-
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALBANIË 
November/december 2006. 
Frankeerzegels. 
Vijftienmaal 40 L. Overdruk
ken over vijftien verschil
lende zegels. 

ANDORRA FRANS 
i-g-'oj. Wereldkampioen
schap rugby. 
€ 0.85. (ovaal te maken). 
Twee rugbyspelers. 

ANDORRA SPAANS 
io-g-'o7. Cultureel erfgoed, 
Casa de la Vall. 
€ 0.78. Schilderij Casa de la 
Vall (1967) door Francesc 
Galobardes. 

0,78e PiiiuiJHit J'AnJorru? 

i5-io-'07. Rode Kruis An
dorra vijfentwintig jaar. 
€ 0.30. Twee kinderen met 
rood kruis en '25'. 

ii 
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752 ARMENIË 
i2-7-'07. Abrikoos. 
350 d. Prunus arraeniaca. 

2007. Frankeerzegels. 
50, 60, 70,120 d. In verschil
lende kleuren: gezicht. 
i2-9-'07. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
350 d. Beeldmerk en handen 
die scoutgroet maken. 

AZERBEIDZJAN 
i5-8-'o7. Ijsbeer Knut 
(5-i2-'o6). 
0.60; blok I.- m. Verschil
lende afbeeldingen Ursus 
maritimus. Ook velletje met 
vier zegels. 

2o-8-'o7. Bloemen. 
Velletje met o.io, 0.20, 
0.40, 0.60 m.; blok I.- ra. 
Resp. Gagea alexeenkoana, 
Centaurea ficher, Galanthus 
caucasicus, Ophrus cauca-
sica; Ophrus caucasica. 

j BOSNIË-HERZEGOVINA 
4'5"'°7' Kunst, kunstkolonie 
'Pocitelj'. 
I.- KM. Gebouwen op rots. 
2-7-'o7. Sport. 
I.- KM. Karate. 
i-j-'oj. Bekende mensen. 
I.- KM. Portret Zuko Dzum-
huren huis. 
i-j-'oj. Jubileum medische 
faculteit universiteit Sarajevo. 
I.- KM. Gebouw. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
23-9-'07. Internationale dag 
cultureel erfgoed, Boljuni. 
0.20 KM. Necropolis Boljuni: 
grafsteen hertog Vlatko 
Vukovic. 
24-9-'o7. Wereldkampioen
schap bowlen. 
5.- KM. Gestileerde bowler 
en bal. 

8OSNA I HERCEGOVINA 

io-g-'07. Ecologie, natuur
reservaat Ropotamo vijftien 
jaar. 
Velletje met 0.55, i.-L. 
Resp. Lutra lutra, Haliaeetus 
albicilla; op rand Nymphaea 
alba, Halietor pygmaeus, 
Mugil cephalus, Nuphar 
lutea. 
ii-9-'o7. Fauna, beschermde 
dieren. 
Vel met 0.10,0.35,0.55, i.-L. 
Resp. Alcedo atthis, Ticho-
droma muraria, Borabycilla 
garrulus, Phoenicopterus 
ruber; op rand Aquila chry-
saetos, Picus canus. Parus 
ater, Ardea purpurea. 

DUITSLAND 
ii-io-'o7. Werelderfgoed 
Unesco*, Limes (aanduiding 
noordgrens Romeinse Rijk). 
Blok€0.55. Gerecon
strueerde zuidtoren Saaiburg 
en bodemvondst 'Principia 
Aaien'; op rand kaart Limes. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
7-9-'o7. Honderdvijfen-
twintigste geboortedag Ban 
Milosavljevic (1882-1960). 
1.50 KM. Portreten gebouw 
'Banski dvor'. 

ii-io-'o7. Tweehonderdvijf-
tigste geboortedag Heinrich 
Friedrich Karl, Freiherr vom 
und zum Stein (1757-1831). 
€ 1.45. Plaquette met profiel 
Pruisische staatsman. 

i4-9-'o7. Honderd jaar tennis 
in Banjaluka. 
Velletje met tweemaal i.- KM. 
Tennisrackets en ballen. 

ii-io-'o7. 'Deutsche Werk
bund' (bond van kunstenaars 
en architecten) honderd jaar. 
€ 0.55. Affiche tentoonstel
ling Werkbund 'Die Form' in 
1924 door Richard Herre. 

ig-g-'o/. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag Hüseyn 
Javid (1882-1941). 
0.20 m. Portret dichter en 
toneelschrijver en toren. 

BULGARIJE 
5-9-'07. Sport. 
0.55 L. Twee rugbyspelers. 

Azarbaycan po^tu 2007 

ß 
20 qap 

HÜSEYN CAVlD 
1882-1»» J 

lISM^N 0,55 

ESTLAND 
i4-9-'07. Honderdvijftig-
ste geboortedag Matthias 
Johann Bisen (1857-1934), 
verzamelaar folklore en 
predikant. 
10.- kr. (€ 0.64). Folkloris
tische afbeelding. 

5-io-'07. Honderdste 
geboortedag Ragnar Nurkse 
(1907-1959). 
10.- kr. (€ 0.64). Portret 
econoom en vlaggen Estland 
en Verenigde Staten. 

FAERÖER 
i-io-'07. Maria en Christus. 
5.50, 7.50 kr. Houten 
beelden, resp. Christusfiguur 
(1450-1500), Madonna op 
troon met baby Jezus (tweede 
helft: 13''' eeuw). 

i-io-'o7. Sepac*, mooie 
plekjes in Europa. 
7.50 kr. Hoyvik met boerderij 
(nu nationaal museum) 
en Hoyviksholmur met 
vuurtoren. 

i-io-'07. Leven in stenen 
omheining. 
Velletje matachtmaal 5.50 kr. 
Stenen wal met vogels, muis, 
insecten, mossen, varens en 
plantje. 



FINLAND 
2ii'07. Kerst. 
€0.55,1" class (€0.70). 
Resp. muis met schaal 
koekjes (bij krabben komt 
geur koelqes), muis rijdt op 
geit van stro. 

ANNiVERSAIRE 

2ii'07. Herinneringen, 
Finland negentig jaar onaf
hankelijk. 
Velletje met achtmaal € 0.70. 
Man en paard met hout, 
meisje met hoorn en kudde, 
vier jongens op ski's, vrouw 
met man en kinderen, 
kampvuur, jonge skispringer, 
jongen springt inwater, man 
op stoel op ijs en slee met 
ijsboot; op rand Finse vlag. 

2ii'o7. Houtsnijwerk, 
gezamenlijke uitgifte met 
Hongkong. 
Velletje met tweemaal € 0.70. 
Stoel en detail stoel uit 
Qingdynstie {1644igii), 
zes houten schalen van 
binnenhuisarchitect Markku 
Kosonen (1945). 

FRANKRIJK 
69'o7. Wereldkampioen
schap rugby 2007 in Frank
rijk. € 3. (door bewegen ze
gel komt bal achter doellat). 
Speler en bal. 

io9'07. Wenszegels, uit
nodiging  bedankt. 
Boekje met vijfmaal 'Lettre 
prioritaire 20g' met 
stickers om briefte versieren. 
Doos met versiering, resp. 
vlinders, hartjes, bloemen, 
zeepbellen, muzieknoten. 
iog'07. Verjaardag. 
'Lettre prioritaire 20g' 
(€ 0.54). Sylvain en Sylvette 
(Bob en Beppie) van Maurice 
Cuvillier (18971957) met 
taart met kaarsjes. Ook vel
letje met vijf zegels, op rand 
andere tekenfiguren. 

ij-g-'oj. Sully (René Fran
cois Armand) Prudhomme 
(18391907). 
€ 1.30. Portret schrijver (No
belprijs literatuur 1901). 

i7g'07. Firminy (gemeente 
in departement Loire). 
€ 0.54. Kerk SaintPierre van 
Le Corbusier. 

209'o7. Glimlachen. 
Tienmaal 'Lettre prioritaire 
20g'. Komische afbeeldin
gen met koeien door Alexis 
Nesme. 

iio'07. Serie portretten van 
regio's, X, het Franse leven. 
Velletje met tienmaal € 0.54. 
Mand bloemen (parfum van 
Grasse), man met Baskische 
baret, kerstmarkt, handen bij 
weefgetouw en klosjes garen 
(wandtapijten van Aubus
son), potjes met kruiden
plantjes en vierkante stukken 
zeep uit Marseille, reuzen in 
processies en bij carnaval, 
meloen, pantoffel, schaal en 
pot van Sèvresporselein, eet
café ('le bouchon lyonnais'). 

L,i po rccUiiie de Sevres 
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GIBRALTAR 
269'o7. Prehistorische 
dieren. 
8,40,42, 55,78 p.; blok 
£ 2.. Resp. beren en dolfijn, 
oehoe, reuzenalk en arend, 
edelhert en wild zwijn, wolf 
en gier; steenbok. 

^Gibraltar 
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€ 0.65. Vrouw met bal en 
basket. 

26g'o7. Gedenkdagen post 
Gibraltar. 
8, 40, 42 p., £ I.. Enveloppe, 
resp. uit Fez op laatste dag 
geldigheid zegels Gibraltar 
(2821907), met datum
stempel 'Packet Agency' 
(nog gebruikt na oprichting 
postadministratie 1857), met 
Britse postzegel (vanaf 3g
1857) ongeldig gemaakt met 
letter G, eerste (na 141857) 
uit Marokko behandeld door 
Britse postadministratie en 
verzonden via Gibraltar. 

IERLAND 
78'o7. Vikingerfgoed. 
Blok € 3.. Skuldelev 2 op 

i2g'07. Archeologische 
ontdekkingen San Clemente 
in Rome honderdvijftig jaar 
geleden. 
€ 0.55. Waterverfschilderij 
(van William Ewing) met 
broeder Joseph Mullooly 
{18121880) in voorhal 
basiliek uit 4''' eeuw (gevon
den onder huidige basiliek). 

2gg'07. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', Sacra di 
San Michele. 
€0.60. Heiligdom in 
Sant'Ambrogio di Torino. 
iio'07. Vijftigste sterfdag 
Concetto Marchesi (1878

1957)
€ 0.60. Portret politicus 
en schrijver, boek 'Storia 
della letteratura latina', detail 
aquaduct Claudio in Rome. 

OONCETTO M4ROHSSI 
1«78  Ï9')7 

26g'07. Wenszegels. 
Vijfmaal G; vijfmaal E met 
aanhangsel voor persoonlijke 
afbeelding. Resp. ooievaar 
met baby, aap met leeuw en 
muis met ballon, tekening in 
zand, ring met hart, sprin
gende dolfijnen; dezelfde 
afbeeldingen als G. 

GROOTBRJTTANNIË 
6ii'o7. Kerst, engelen, 
i", i" (groot), 2"'', 2°" (groot), 
78 p., £1.24. Engelen met 
resp. tweemaal luit (welwil
lendheid), tweemaal trompet 
(vrede), fluit (vreugde), tam
boerijn (glorie). Ookvelle^e 
met de zes zegels, op rand 
'Hark! The Herald Angels 
Sing' van Charles Wesley 
(17071788). 

i8g'o7. Tweehonderdste 
geboortedag James Fintan 
Lalor(i8o7i849). 
€ 0.55. Portret politieke 
schrijver. 
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iio'07. Vijfhonderdste 
geboortedag Jacopo Barozzi 
(15071573), genoemd 
Vignola. 
€ 2.80. Portret architect, 
schilder en architectuurtheo
reticus met detail Palazzo 
Farnese te Caprarola. 

ITALIË 
i7g'o7. Serie 'scholen en 
universiteiten'. 
Driemaal € 0.60. School
gebouw internaat 'Marco 
Foscarini' in Venetië, pen
ning met Pius V (instituut 
politieke studies 'S. Pio V' 
in Rome), zieke met artsen 
aan bed (medische school in 
Salerno). 

6ii'o7. Kerst, Madonna 
met Kind. 
I'', 2°''. Resp. Madonna van 
de nederigheid (ca. 1390
1400) door Lippo di Dalma
sio. Madonna en Kind (ca. 
1827) door William Dyce. 

22g'07. Serie 'Italiaanse 
sport', 31"" kampioenschap 
basketball voor vrouwen. 

JERSEY 
7ii'o7. Kerst, kerstliedjes. 
Vijfmaal 'Jersey postage 
paid', vijfmaal 'U,K, postage 
paid'. Joseph en Maria met 
koningen (Minuit Chretiens), 
herders met schapen (While 
Shepherds watched their 
flocks by night), koor (Come, 
all ye faithfull!), kerstboorm 
(O Christmas tree). Kerstman 
in slee met rendier (Jingle 
bells), klokken (Ding dong! 
Merrily on high), kerstman 
met geschenken (Good 
king Wenceslas), kerkje en 
hulst (The holy and the ivy), 
engelen (Hark! The herald 
angels sing), drie koningen 
en ster (We three kings of 
orient are), 
(qfbeeldina vo\gende patina) 



20-ii-'o7. Zestigjarig hu
welijk koningin Elizabeth II 
en prins Philip. 
£ 3.-. Koningin en hertog van 
Edmburgh. 

KROATIË 
g-g-'07. Eerste postzegelten
toonstelling in Kroatiè 
honderd jaar geleden. 
2.80 kn. Loep en pincet. 
i4-9-'07. Vuurtorens. 
Driemaal 5.- kn. Vuurtoren in 
resp. Savudrija, Porer, St.-Jan 
in de zee. 

LETLAND 
8-g-'o7. Voetbal. 
0.45 Lvl. (rond te maken). 
Voetbal en voetballer. 

LITOUWEN 
i-9-'07. Honderdste ge
boortedag Juozas Miltinis 
(1907-1994). 
2.45 Lt. Portret theaterpro
ducent, acteur en stichter 
Panevezys theater. 

i-9-'07. Frankeerzegels, 
houten klokkentorens. 
0.05,0.35,1.35,1.55,2.1511. 
Klokkentoren van kerk resp. 
Vabalninkas, Varputenai, De-
guciai, Geidziai, Pavandene. 
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3-io-'o7. Natuurreservaten 
Cepkeliai en Kotra, gezamen
lijke uitgifte met Witrusland. 

Tweemaal 2.90 Lt. (samen
hangend met tussenveld). 
Vogel in landschap, resp. 
Gallinago media, Crex crex; 
op tussenveld kaart met 
beide vogels. 

MALTA 
i2-9-'07. Motorfietsen. 
1,16, 27, 50 c. (€ 0.02, 0.37, 
0.63,1.16). Resp. Royal 
Enfield (1954), Matchless 
(1941), Minerva (1903), Tri
umph Speed Twin (1965). 

2 7 È E0.&3 

28-9-'07. Wenszegels. 
Zesmaal 8 c. (€ 0.19), met 
aanhangsel persoonlijk te 
maken. Hart, teddybeertjes, 
sterren, rozen, ballen, cham
pagneglazen. 

MAN 
26-7-'o7. Wereldjamboree 
in Verenigd Koninkrijk, 
overdruk. 
Velletje van 27-2-'o7 (50 p. 
en £ 1.50, melding 1/63, 
tentenkamp) met beeldmerk 
jamboree. 
i9-io-'o7. Kerst, 'Hark the 
herald angels sing'. 
28, 31, 69, 78 p. £1.24. 
Engelen, resp. met trompet, 
met luit, zingend, met harp, 
buigend. 

4 A««f S^^A . XOT 

MOLDAVIÉ 
i4-8-'07. Vogels. 
75 b., I.-, 2.50, 5.- L.; blok 
6.201. Resp. Otis tarda. 
Neophron percnopterus, 
Lyrurus tetrix. Gyps fiilvus; 
Tetrao urogallus. 

dc pibArl illnpAruti-

MONACO 
i5-io-'07. Internationaal 
circusfestival 2008. 
€ 0.60. Paarden en spreek-
stalmeester. 

NOORWEGEN 
2i-9-'o7. Zeeleven, VI. 
Viermaal A (7.- kr.). Pandalus 
montagui, Homarus gam
marus, Galathea strigosa, 
Cancer pagurus. 

2i-g-'07. Honderdste 
geboortedag Halldis Moren 
Vesaas (1907-1995). 
23.- kr. Portret dichteres en 
tekst uit 'Ferdaminne frä 
sommaren 1985'. 

OEKRAÏNE 
6-9-'o7. Natuurbehoud, 
fauna Dniestr, gezamenlijke 
uitgifte met Moldavië. 
1.50, 2.50 Hr. (samen
hangend met tussenveld). 
Vissen, resp. Acipenser guel-
denstaedtii. Zingen zingel; 
op tussenveld vlaggen. 
i6-9-'o7. Stadje Pereyaslav 
Khmelnytslcyi elfhonderd 
jaar. 
70 k. Wapenschild en 
mensen. 
20-g-'o7. WWF*, roze 
pelikaan. 
70 k., 1.50, 2.50, 3.50 Hr. 
(samenhangend). Panda
beeldmerk WWF en verschil
lende afbeeldingen Pelicanus 
onocrotalus. 
4-io-'07. Eerste lancering 
satelliet vijftig jaar geleden. 
Blok 3.33 Hr. Satelliet, op 
rand wereldbol en portretten 
Serhii Korolyov (1907), Va-
lentyn Hlushko (1908-1989). 

OOSTENRIJK 
i4-9-'o7. Art nouveau. Jozef 
Hoffmann (1870-1956). 
€ 2.65. Detail ketting uit 1916 
met goud en ivoor gemaakt 
in Wiener Werkstätte, nu 
in museum van toegepaste 
kunst in Wenen. 

24-9-'07. Patroonheiligen, 
St. Rupert. 
€ 0.55. Beschermheilige 
stad Salzburg met tonnen 
zout (ook beschermheilige 
zoutarbeiders). 

29-g-'o7. Dag van de sport, 
Niki Hosp. 
€ 0.55. Skister, winnaar 
algemene wereldbeker ski 
2006/2007. 

WELTHEISTERIN & WElTCUPSIEGERtN 2007 
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POLEN 
3i-8-'07. Poolse Arabieren. 
1-35. 3--. 3-55. 3-55 Zl. Vier 
verschillende paarden. 

PORTUGAL 
io-8-'o7. Gezamenlijke 
uitgifte met Peru. 
€ 0.75. Postkantoor Peru met 
portret architect Raul Maria 
Pereira. 

i2-8-'07. Belangrijke mensen 
in Portugese geschiedenis en 
cultuur. 

Driemaal € 0.45. Miguel 
Torga (1907-1995, schrijver), 
Columbano (1857-1929, 
schilder), Fialho de Almeida 
(1857-1911, schrijver). 

22-8-'o7. Portugees rug-
byteam. 
Blok € 1.85. Rugbyscène 
met bal, op rand beeldmerk 
wereldkampioenschap in 
Frankrijk. 
5-9-'o7. Portugese artiesten. 
Nadir Afonso (1920). 
€ 0.30, 0.45, 0.61. Drie 
verschillende werken van 
Afonso. 

PortUMi 0.30 ^td^Cf,-.^? 

25-g-'o7. Amerikaans 
erfgoed. 
€ 0.30, 0.30, 0.30, 0.45, 
0.61, 0.75; blok€ 1.85. resp. 
aardappel, palissanderboom, 
maïs, cacao, kalkoenen, 
passievrucht; kolibrie en 
bloem, op rand vrucht. 

€0,30; 

26-9-'o7. Gezamenlijke 
uitgifte met Marokko. 
€ 0.30, 0.75. Resp. toren van 
Menagem in Arzila, kasteel 
van Silves. 

ÏMISSAOCOMUNTAPOWl«-.« MAJWOCOS 

POKTVGAL 

27-g-'o7. Eruptie Capelinhos 
vijftig jaar geleden. 
€ 0.30, 0.75; blok€ 2.45. 
Resp. eruptie vulkaan op 
Azoren, eruptie en vuurtoren; 
vulkaangebied doorlopend 
op rand. 



ROEMENIË 
24-8-'o7. Bekende Duitse 
mensen in Roemenië, 
i.go, 2.10, 3.90 L. in vellen 
van acht met tussenveld. 
Portretten van resp. Johannes 
Honterus (1498-1549, 
schrijver van o.a. 'Rudi-
menta Cosmographiae'), 
Hermann Oberth (1894-
1989, rakettechnoloog en 
ruimtevaartpionier), Stephan 
Ludwig Roth (1796-1849, 
schrijver en politicus); 
tussenvelden, resp. kaart, 
raketten, titelpagina 'Der 
Sprachkampf in Siebenbür
gen'. 
3-9-'o7. 'Casa Luxemburg' in 
Sibiu, Roemenië, gezamen
lijke uitgifte met Luxemburg. 
3.60 L.; blok4.30 L. 
Luxemburghuis (Sibiu en 
Luxemburg beide Europese 
hoofdstad van cultuur); 
Luxemburghuis (op rand 
doorlopend met naastgele
gen gebouwen). 

CAMTAK CULTURALI EUKOPENE IN 2001 

tum IT LUXIMXXJK; et CMMM t faww. ' 

i2-g-'o7. Modern Roemeens 
monetair systeem honderd
veertig jaar. 
3.90 L. (rond te maken); 
blok 5.60 (ronde zegel). 
Resp. beide zijden munt i 
ban (brons uit 1867); i Leu 
(zilver, 1870), op rand 5 L. 
(1877), bronzen munten uit 
1867, zilveren 50 b. uit 1873 
en bankbiljet. 

25-g-'07. Wereldkampioen
schap rugby in Frankrijk. 
1.80, 3.10 L. Twee verschil
lende scènes rugbywedstrijd. 

RUSLAND 
24-8-'07. 'Biblio-Globus' 
vijftig jaar. 
Blok 12.- r. Boek met wereld
bol, op rand jongen en meisje 
in boekenwinkel. 
i4-9-'o7. 2007, Jaar van de 
Russische taal, wedstrijd 'Ik 
schilder het alfabet' 
Blok 12.- r. Kind schrijft op 

papier en letters en getallen; 
op rand zegels met schrijf-
gerei en letters. 

26-g-'07. Flora, gezamenlijke 
uitgifte met Noord-Korea. 
Velletje met viermaal 6.- r. 
Gladiolus gendavensis. 
Iris ensata. Rosa hybrida, 
Nelumbo nucifera. 

i-io-'07. Fauna, WWF*. 
5.-, 6.-, 7.- r. Pandabeeld
merk WWF en resp. Ciconia 
boyciana, Uncia uncia, Bison 
bonasus. 

SANJV1AIUN0 
3-i2-'07. Gelijke kansen voor 
iedereen. 
€ I.-. Vrouw (republiek San 
Marino) met weegschaal 
waarop naakte man en 
vrouw. 

3-i2-'o7. Artiesten. 
€ 0.60, 0.65,1.-, 1.80. Resp. 
dirigent Arturo Tosca-
nini (1867-1957), beeld van 
Paolina Borghese Bonaparte 
als Venus Victrix door beeld
houwer Antonio Canova 
(1757-1822), San Marcoplein 
in Venetië en acteur uit 
'Arlecchino, dienaar van twee 
meesters' van Carlo Goldoni 
(1707-1793), schilderij 'Via 
Toscanella' van Ottone Rosai 
(1895-1957). 

3-i2-'o7. Kerst. 
€ 0.60, 0.65, 0.85. Resp. ster 
boven 'Palazzo del Governo' 
met kerstboom, kerstman 
in slee met rendier. Heilige 
Famihe. 
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San Marino 0,85 

SERVIË 
28-5-'o7. Tweehonderd jaar 
Dositej Obradovic (1742-
1811) in Servië. 
20.- Ndin. Portret schrijver, 
huis in Cakovo en tekst. 
i-6-'o7. Poéziefestival voor 
kinderen Zmaj vijftig jaar. 
20.-Ndin. Portret. 

ii-6-'o7. Postzegeltentoon
stelling Srbijafila XIV. 
20.-, 46.- Ndin. Resp. fresco 
Stefan Lazarevic uit klooster 
Manasija en wapenschild, 
kasteel en zegel Lazarevic. 
Ook velletje met beide zegels. 

20-6-'o7. Negende Europees 
olympisch jeugdfestival. 
Tweemaal 46.- Ndin. Pano
rama Belgrado, beeldmerk en 
silhouet atleet, resp. zwem
mer, hardloper. Ook velletje 
met beide zegels. 

2i-8-'07. Paardensport. 
20.-, 46.-, 46.- Ndin. 

Resp. uithoudingsproef, 
tweespan, dressuur, sprin
gen. 

io-7-'o7. Wetenschap. 
40.-, 46.-, 46.- Ndin. Resp. 
William Thomson Keivin of 
Largs (1824-1907, wis- en 
natuurkundige), Giuseppe 
Occhialini (i907-i9g3, 
natuurkundige), Dimitri 
Ivanovitch Mendeleev (1834-
igo7, uitvinder periodiek 
systeem). 

ïy-j-'oj. Peter Lubarda 
(1907-1974)-
20.- Ndin. Portret schilder 
en schilderij 'Paardenspel' 
(i960). 

nnmp.'hihiHU imi-1174) 

28-8-'o7. Klooster Kalenic. 
20.- Ndin. Klooster. 

7-9-'07. Zeearend, gezamen
lijke uitgifte met Oostenrijk. 
46.- Ndin. Haliaeetus 
albicilla. 

SLOVENIË 
26-9-'07. Bloeiende water
planten. 

€ 0.20, 0.24, o.40; blok 
0.45. Resp. Nuphar luteum, 
Hydrocharis morsus-ranae, 
Nymphoides pellata; Nym-
phaea alba. 

26-g-'07. Sport. 
€ 0.48. Klimmer. 

26-g-'o7. Barokke kunst. 
€ 0.92. Engelen, detail fresco 
plafond St.-Nicolaaskerk. 

SPANJE 
6-g-'07. Vuurtorens. 
Velletje met € 0.30, 0.3g, 
0.42, 0.58, 0.78, 2.43. 
Vuurtoren, resp. 'Punta del 
Hidalgo' (Tenerife), 'Cabo 
Mayor' (Cantabria), 'Punta 
Almina' (Ceuta), 'Melilla', 
'Cabo dePalos' (Murcia), 
'Gorliz' (Biskaje). 

io-g-'o7. Serie kastelen. 
Tweemaal € 2.4g. Kasteel Al-
menar (Soria), kasteel Villena 
(Alicante). 
i3-g-'07. Mediterrane arche
ologie, gezamenlijke uitgifte 
met Griekenland. 
€0.30, 0.58. Beelden 
Asclepius, Griekse god ge
neeskunde, uit resp. museum 
van Ampurias in Spanje, 
nationaal archeologisch 
museum in Athene, 
(afbeelding uolgende pagina) 
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iio'o7 Flora en fauna. 
€ 0.30, 0.30. Chersophilus 
duponti (Duponts leeu
werik), Bellis perennis 
(madeliefje). 
4io'o7. Honderdjarige 
I<ranten, El Adelantado de 
Segovia (1901). 
€ 0.78. Krant. 

.'S EL ADELANTADO 
' ^ DE SEOOVI* 
(O 

iiio'07. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen. 
€ 0.78. Beeldmerk Upaep 
en rij blokken met letters 
'educacion para todos'. 

ESPAbïA 

. 0,78€ 
AMERICA oofflwos 

i8io'o7. Spaanse mode, 
Cristobal Balenciaga (1895
1972). 
Velletje met € 0.39, 0.42, 
0.58, 0.78. Resp. jurk, twee
delige cocktailjurk, jurk met 
jas, linnen jurk. 
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3iio'o7. Kerst. 
€ 0.30, 0.58. Resp. beelden
groep 'Drie konmgen' door 
Damian Forment (1480
1540), twee kinderen komen 
uit envelop (tekening van 
Joan Ferranis i Castells, 1917
1997)

IQUBCnni ZORIONTSUAK 

TSJECHIË 
Wetenschappelijke namen 
melding 10/672, natuurbe
houd. Resp. Ophrys holo
sericea, Colias myrmidone 
en Anacamptis pyramidalis, 
Ophrys apifera, Coracias 
garulus en Gymnadenia 
densiflora. 

IJSLAND 
8ii'o7. Langpootmug en 
berkenbladluis. 
70., 190. kr. Resp. Pri
onocera turcica, Euceraphis 
punctipennis. 

8ii'o7. Tweehonderdste ge
boortedag Jonas Hallgrims
son (18071845). 
65. kr. Portret dichter met 
landschap en handschrift. 

8ii'07. Psychiatrisch zie
kenhuis Kleppur honderd 
jaar. 80. kr. Gebouw. 
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8ii'07. Kerst, rond dun 
brood. 
60., 80. kr. (ronde zegels). 
Twee verschillende versierin
gen in dun brood (zo dun als 
pannenkoek). 
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BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
84'07. Sjeik Mohamed 
Ameziane Belhaddad. 
15. Dh. Portret leider op
stand 1871. 
78'07. Keramiek. 
15., 15., 20., 38. Dh. Resp. 
kan, vaas, vaas, kannetje. 

ANGOLA 
308'o6. Wereldkampioen
schap voetbal in Duitsland. 
Tweemaal 45 Kzr.; blok 
90 Kzr. Resp. tweemaal 
nationale elftal; benen speler 
en bal. 
30io'o6. Tien jaar organisa
tie van Portugees sprekende 
landen. 
27, 45, 45 Kzr. Beeldmerken 
en resp. fiond, grijze rood
staartpapegaai (Psittacus 
erithacus), helmparelhoen 
(Numida meleagris). 
7ii'o6. Nationale bank 
dertig jaar. 
27, 27, 45, 45; blok 90 Kzr. 
Resp. schelpen (vroeger 
ruilmiddel), Katangakruisen 
(voormalig ruilmiddel) 
en zeilschepen, zilveren 
munten (18''' eeuw) en wagen 
voor huis, bankbiljetten en 
gebouw nationale bank; 
schelpen en munten en 
vroege bankbiljetten. 

ARGENTINIË 
258'o7. Toerisme, natio
nale weg nummer 40. 
Velletje met tweemaal 50 c , 
negenmaal $ i.. Resp. 
weg naar S.C. de Bariloche 
(Rio Negro), pas El Acay 
met bordje 4895 m boven 
zeeniveau (Salta), weg naar 
Perito Moreno (Santa Cruz), 
trein 'La Trochita' (Chubut), 
vulkaan Lanin (Neuquén), 
Rio Grande (Mendoza), 
kudde op weg in San José 
Jachal (San Juan), bergen 
Cuesta de Miranda (La Rio
ja), kapel Onze Vrouwe van 
Transito (Catamarca), ruïnes 
van Quilmes (Tucuman), 
weg naar Oratorio (Jujuy); 
op randen beschrijvingen 
provincies en beschrijving 
weg met hoogtes, bergen en 
plaatsen. 

89'o7. Honderdvijftig jaar 
betrekkingen met Duitsland. 
Blok $ 4.. Omtrek bando
neon met kleuren vlaggen 
Duitsland en Argentinië met 
op achtergrond tekst verdrag 
uit 1857; op rand wapen
schilden beide landen. 
89'o7. Tekenwedstrijd kin
deren, voorkomen ongeluk
ken met koolmonoxide. 
Viermaal $ i.. Beeldmerk 
'voorkom inademen kool
monoxide' en resp. vrouw 
bij fornuis, twee huizen 
met schoorsteen waarop 
Vogelnest en waaruit rook 
komt,man in stoel bij open 
vuur, twee poppetjes en 
gasbrander die half goed en 
half slecht brandt. 

ASCENSION 
3i8'o7. Prinses Diana 
(19611997). 
50 p. Prinses Diana en 
moeder Teresa geven elkaar 
hand. 

AUSTRALIË 
2io'o7. vijftig jaar in de 
ruimte. 
Vijfmaal 50 c , $ i.. Resp. 
spoetnik 1957, eerste 
ruimtewandeling 1965, 
eerste maanwandeling 1969, 
Voyager 1977, internationaal 
ruimtestation 1998, Hubble 
ruimtetelescoop 1990. Ook 
velletje met de zes zegels en 
boelqe. 

i6io'o7. Caravans door de 
jaren. 
Vijfmaal 50 c. Caravans uit 
resp. 1950, i960,1970,1980, 
heden. 

iii'07. Vijftig jaar kerstze
gels. 
45.45.45>5°c.$iio. 

Zegel op zegel, kerstzegel 
(zonder waardeaanduiding) 
uit resp. 1977 (kerstman op 
surfplank), 1990 (kerststal 
met koala en kangoeroe), 
1996 (Madonna met Kind), 
1957 (biddend kind), 1984 
(glasinloodraam); (Yvert 
622,1188,1542, 242, 879). 

BOLIVIA 
i84'07. Filatelistisch 
centrum Cochabamba vijftig 
jaar. 
0.50,1., 2.50, 3., 3.50, 
6. Bs. Resp. boekjes 
jeugdfilatelie, portret Arnold 
Glaeser en luchtpostzegel 
(Yvert 250), postzegel met Si
mon Martinic (Yvert 851) en 
catalogus, portretjes Franz 
Syeimbach en Oscar Roca, 
gebouw en standbeeld, beeld 
en gebouw. 

274'07. Cultureel erfgoed 
'charango'. 
4., 6. Bs. Tweemaal 
verschillende snaarinstru

245'o7. Rode Kruis Bolivia 
negentig jaar. 
2.50 Bs. Beeldmerk, '90' en 
'19172007'. 
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jo-y'oj. Amerikaans insti
tuut honderd jaar. 
7.50 Bs. Portret Francis Har
rington. 
286'07. Handelskamer 
vijfenzeventig jaar. 
9., 12. Bs. Beeldmerk en 
resp. omtrek kaart en tand
wiel, tandwiel. 

BOTSWANA 
3i7'07. Paddestoelen, 
i.io, 2.60, 4.10, 4.90 P. Resp. 
Chlorophyllum molybdites, 
Phiebopus sudanicus, Gano
derma lucidum, Geastrum 
triplex. 



BRAZILIË 
i42'o7. Wenszegels. 
'Carta Comercial i° Porte' 
met aanhangsel voor 
persoonlijke boodschap. 
Nationale vlag en bloe
men {Tabebuia sp.) in kaart 
Brazilië. 
238'o7. Tweehonderdste 
geboortedag Teofilo Ottoni 
(18071869). 
R$ 0.60. Portret politicus, 
kaart met kar en schip, 
mensen met speren. 

glacialis), noordelijke krekel
kikker (Acris crepitans). 

CANADA 5 2 

i2io'o7. Frankeerzegels, 
nuttige insecten. 
I, 3, 5,10, 25 c. Resp. 
Hippodamia convergens, 
Chrysopa oculata. Bombus 
polaris, Aeshna canadensis, 
Hyalophora cecropia. Ook 
velletje met de vijf zegels. 

BRUNEI 
237'o7. 'Bubun gan Dua 
Belas' (huis met twaalf 
daken) honderd jaar. 
30, 60s., $ I.. Resp. 
tweemaal verschillende 
afbeelding huis, huis Britse 
commissaris (1890). 

xaa t * 

iii'07. Kerst. 
'Permanent' in boekje. 
Rendier. 
iii'07. Kerst. 
'Permanent', $ 0.93,1.55 in 
boekjes. Resp. hoop: Jozef 
en Maria met Jezus, vreugde: 
engel met trompet, vrede: 
witte duif 

BURUNDI 
85'o7. Toerisme in Bu
rundi. 
150, 250, 500, i.ooo F. Resp. 
bron van de Nijl, gedenk
teken Burton en Speke bij 
Nyanzameer, Shangawater
val in ICarera, steen bij ont
moetingsplaats Livingstone 
en Stanley. 

CHILI 
298'o6. Wereldforum voor 
kwaliteit in Santiago de Chili. 
Tweemaal $ 230 (samen
hangend). Beeldmerken 
resp. binnenplaats, voorzijde 
universiteit Santiago. 
7i2'o6. Honderdzestig jaar 
nederzettingen aan Straat van 
Magellaan. 
Tweemaal $ 250 (samen
hangend). Schets kaarten 
rotsen, kerktoren verlaten 
nederzetting Fuerte Bulnes. 

CAMBODJA 
8ii'o6. Vogels. 
600, 800,1.500, 2.100, 3.500; 
blok 5.400 R. Resp. Threski
ornis melanocephalus, Plega
dis falcinellus, Houbaropsis 
bengalensis, Pseudibis 
gigantea, Pseudibis davisoni; 
Pseudibis gigantea. 

CANADA 
iio'o7. Bedreigde dier
soorten. 
Viermaal 52 c. in velle^e 
van vier en boekje van acht 
zegels. Lederschildpad (Der
mochelys coriacea), witte 
steur (Acipenser transmonta
nus), noordkaper (Eubalaena 

lóOI 

'250 

2i8'o7. Honderdste 
geboortedag kardinaal Silva 
Henriquez (19071999). 
Viermaal $ 250. Viermaal ver
schillend portret en mensen. 

288'o7. Gemeente Las 
Condes in Santiago. 
$ 330. Hoge gebouwen, 
'19012007'. 
3i8'o7. Musea. 
$ 10, 20, 30, 50. Museum, 
resp. Artequin, voor schone 
kunsten, van Santiago, van 
natuurlijke historie. 

3i8'07. Honderdste 
geboortedag Marta Colvin 
(19071995). 
Viermaal $ 250. Wapenschild 
en portretje beeldhouw
ster met vier verschillende 
beelden. 

5,10,15, 20, 25, 60, 65, 
90 c , $ I., 2., 3.50, 5., 
10., 20.. Resp. Turbinella 
angulata, Vasum muricatum, 
Fusinus closter, Crassispira 
gibbosa, Terebra strigata, 
Prunum carneum. Purpura 
patuia, Cancellaria chrysos
toma, Mitra nodulosa, Conus 
regius. Conus hieroglyphus, 
Anodonita alba, Cancel
laria cassidiformis, Strigilla 
carnaria. 
i5ii'o6. Betty Boop. 
Velletje met zesmaal $ 2.; 
tweemaal blok $ 3.50. 
Verschillende afbeeldingen 
tekenfiguur van Myron Nat
wick(i89oi99o). 

ECUADOR 
227'o6. Vereniging spoor
wegmaatschappijen. 
$ I., I., 2.. Resp. stoom
trein, goederen stoomtrein, 
portret generaal Eloy Alfaro 
en stoomloc. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
2i9'07. Oude Chinese 
schildering. 
Vel met tienmaal NT$ 5.
(ongelijke grootte). Details 
'Achttien geleerden van de 
T'ang' door keizer Huitsung 
(10821135) uit collectie 
National Palace Museum. 
289'07. Wenszegel. 
NT$ 5.. Duiven met brief 
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CHRJSTMASEILAND 
iii'o7. Kerst. 
45, 50 c , $ i.io. Kerstman, 
resp. komt op bootje met ge
schenken, geschenken wor
den uitgeladen met kraan, 
met geschenken aan land. 

COOKEILANDEN 
ioio'o7. Frankeerzegel, 
bedreigde dieren in zuide
lijke Pacific. 
Viermaal $ 3.. Schildpad
den, resp. Chelonia mydas, 
Eretmochelys imbricata, 
Dermochelys coriacea, Lepi
dochelys olivacea. 

DOMINICA 
iio'o6. Frankeerzegels, 
zeeslakken en mossels. 

MANCOMUMDWDEMUNiarfOS FSItOVUUOOS 

i89'o6. Schrijvers. 
$ I., 1.20. Portret Jorge Icaza 
en illustratie, portret Pablo 
Palacio en boek. 
299'o6. Datum en namen 
melding g/590, orchideeën. 
Resp. Caucaea olivaceum, 
Cyrtochilum macranthum, 
Miltoniopsis vexillaria, 
Odontoglossum harryanum, 
Cyrtochilum pastasae, Cyrto
chilum loxense, Cyrtochilum 
eduardii, Odontoglossum 
epidendroides, Cyrtochi
lum retusum, Cyrtochilum 
geniculatum; Cyrtochilum 
macranthum. 
4io'o6. Giti Neuman, kunst 
van natuurlijke vezels. 
Vijfmaal $ 0.30. Twee voeten, 
twee hoofden, vrouw, reliëf 
twee mensen, relief 

i8io'o6. Otavalo, toeris
tische stad. 
$ 0.25,0.30,0.75,1.. Resp. 
boom en bergen, kerk en 
berg, kind in klederdracht, 
sieraden. 
20io'o6. Vulkaan Tungu
rahua. 
Tweemaal $ i.. Eruptie, 
resp. overdag, 's nachts. 
27io'o6. Verenigde Naties. 
$ 2.. Beeldmerk Verenigde 
Naties en pictogrammen mil
lenniumdoelstellingen. 

iii'o6. Galapagoseilanden, 

fauna. 
Vijfmaal $ 0.30, 0.80, i., 
1.20. Resp. schildpad, Gavi
ota nocturna, Amblyrhyn
chus cristatus, Sula nebouxii, 
Otaria flavenscens, flamingo, 
krab, vis. 

6i2'o6. Mijn beste vriend. 
$ 0.25, 0.40, 0.50, 0.80, 
I.. Resp. hond, hond, poes, 
hond, poes. 
i2i2'o6. Vrijmetselarij 
Ecuador. 
$ 0.25, 0.40. Resp. interieur 
tempel, passer en winkel
haak. 

p 
IHHi^K 

■ 
j ^ 

fel 

~ 

P\ /■ 3 

J 
i4i2'o6. Erotische kunst. 
$ o.io, 0.20,1.20, 2.. Vier 
verschillende beeldjes. 
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2ii2'o6. Onafhanke
lijkheidsbeweging honderd 
jaar. 
$ 0.20, 0.20. Detail monu
ment onafhankelijkheid, 
monument onafhanke
lijkheid. 

EGYPTE 
254'o7. Toerisme. 
Velletje met viermaal 30 P. 
Deel van kaart en resp. St. 
Catherineklooster, kasteel 
Salah el Din met Egyptische 
vlag, duiker in Sharm El
Sheikh, boom in oase Nabq. 
85'07. Achthonderdste 
geboortedag Mevlana (Djalal 
alDin Roemi, 12071273, 
Perzisch dichter en mysti
cus). 
150 P. Portreten dansende 
derwisj. 
(ofbeElding volgende pagina) 



66'o7. Scouting honderd 
jaar. 
150 P. Beeldmerken en 
wereldkaart. 
g7'07. Congres 'Euromed 
Postal' (postadministraties 
rond Middellandse Zee). 
150 P. Kasteel Qait Bey en 
pilaar uit Pompeji. 

i67'o7. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Nepal. 
150 P. Twee beelden. 

EL SALVADOR 
3"5''07 J33r van sociale 
vrede. 
$ 10.. Mensen op hand en 
duif. 
2i6'o7. Scouting vijfen
tachtig jaar in El Salvador. 
Tweemaal $ o.10. Beeldmerk 
scouting en resp. scout 
blaast op hoorn, groepje 
scouts. 

IIF' ^̂  
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i67'07. Eerste helikopter
vlucht honderd jaar geleden. 
Vel met zesmaal 15. D.; 
blok65.D. Resp. UHiBC, 
S65/RH53D, UHi, BK 
117, gyrocopter, AS61; AHi 
Huey Cobra. 

HONGKONG 
238'o7. Civiele opvoeding. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5. (zes
hoekige zegels). Kinder
tekeningen over resp. 
mensenrechten (mensen, 
weegschalen), rechtsregels 
(gebouwen en gezichten), 
sociale betrokkenheid (han
den en harten), verantwoord 
burgerschap (regenboog, 
handen met fruit en 
groenten). 
2o9'o7. Monumenten in 
Hongkong. 
$ 1.40,1.80, 2.40, 2.50, 
3., 5.. Resp. Tin Hau 
tempel (Causeway Bay), oude 
postkantoor Wan Chai, voor
malige centrale politiepost, 
voormalige Yamengebouw 
uit ommuurde stad Kow
loon, torenpoort Kun Lung 
in Lung Yeuk Tau, vuurtoren 
Tang Lung Chau. Ook velletje 
met de zes zegels. 

IRAN 
85'o6. Grondwet honderd 
jaar. 
Velletje met viermaal 
650 Ris. Driemaal mannen 
en hekken, interieur gebouw 
wetgevende macht. 
i4ii'o6. Zevende algemene 
vergadering Vereniging 
Aziatische Parlementen van 
Vrede. 
Velletje met viermaal 650 Ris. 
Beeldmerk met duif, vredes
duif en Iraanse vlag, vlaggen 
boven poort, beeldmerk 
vereniging waarin gebouw. 
30i2'o6. Isfahan, culturele 
hoofdstad islamitische 
wereld. 
Velletje met viermaal 650 Ris. 
Chehel Sotun paleis, Emam 
moskee, Allqapu paleis, 
Khajo brug. 
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Conan'. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Karakters uit de serie. 
67'07. Werelderfgoed, III, 
Shiretoko. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Tweemaal meer met bergen, 
uil (Bubo blakistoni), ijs en 
berg Rausu, kersenbloesem, 
bruine beer, zeehond (Phoca 
vitulina), Yezohert, arend, 
Viola kitamiana; op rand 
schiereiland. 

KIRIBATI 
2i9'07. Honderd jaar 
scouting. 
25. 5°. 75 c , $ 2.; velletje 
met $ I., 1.50. resp. scouts 
met vlag Kiribati, zorg om 
aids, scoutleiders, tent 
(1962); vlag Kiribati, lord 
BadenPowell (18571941). 

KORBA NOORD 
iio'o6. Stichting Kim II 
Sunguniversiteit. 
Blok 70. w. Standbeeld Kim 
II Sung. 
2io'o6. Beroemde Kore
anen. 
3., 12., 35., 70., 102., 
130., 160. w. Portretten 
van resp. Ulji Mundok, So 
Hui, Kim Ung So, Kang Kam 
Chan, Yongae Somun, Ri Kyu 
Bo, Munikjora. 
i8io'o6. Vereniging Rode 
Kruis Noord Korea zestig 
jaar. 
30. w. Vlag, voertuigen, 
boot, wereldkaart. 
2iio'o6. Voortgezet onder
wijs voor Koreanen in Japan 
zestig jaar. 
Blok i i c  w. Verschillende 
afbeeldingen met studenten. 
4ii'o6. Josanuniversiteit 
vijftig jaar. 
Blok 110. w. Universiteit. 
i6ii'o6. Belgica 2006, 
postzegeltentoonstelling 
voor de jeugd. 
12., III., 130., 160.w. 
Verschillende uilen. 

KORBA ZUID 
59'o7. Extreme sporten. 
Viermaal 250 w. Inline ska
ting, resp. drop in, flip, spin, 
grind. 

2i9'07. Orde van advocaten 
honderd jaar. 
250 w. Advocaat beschermt 
vogeltje. 

" 296'o7. Expresidenten van 
= El Salvador. 
J Velletje met tienmaal $0.05. 
» Juan Lindo (18411842), 
= José Escolastico Marin 
^ (1842), Dionisio Villacorta 
■Z (1842), Juan José Guzman 
" (18421844), Fermin Palacios 
2 (1844,1845,1846), Francisco 
^ Malespin (1844), Joaqum Eu

frasio Guzman (18441845, 
'fft 18451846,1850), Eugenio 
JQ Aguilar(i846i848), Tomas 

Medina (1848), José Felix 
Quiroz (1848,1851). 

Vel met achtmaal 12. D. 
1970: 512S,1996:F310,1950: 
195S,1965: 275P2,1980: 
Mondial 8,1975: 312T, 1952: 
500F2,1986: GTB turbo. 
206'o7. Komeet Halley. 
Velletje met viermaal 20. D.; 
blok 65. D. In verschillende 
kleuren beeldmerk 198586. 
iSy'oj. Vijftigste sterfdag 
Qi Baishi (18641957). 
Velletje met viermaal 25. D.; 
blok 65. D. Werk van de 
Chinese schilder en druk
ker, resp. herfstbladeren en 
ekster, camelia's, granaatap
pels, Aziatische spreeuw 
en amarant; ekster en 
abrikozenbloesem. 

_■ U044,1045,104"^) Francisco 
^ Malespin (1844), Joaqum Eu

frasio Guzman (18441845, 
fit 18451846,1850), Eugenio 
IJQ Aguilar (18461848), Tomas 

Medina (1848), José Felix 
Quiroz (1848,1851). 

Kli Baisni (IÖD4I957J. 
Velletje met viermaal 25. D.; 
blok 65. D. Werk van de 
Chinese schilder en druk
ker, resp. herfstbladeren en 
ekster, camelia's, granaatap
pels, Aziatische spreeuw 
en amarant; ekster en 
abrikozenbloesem. 

ii2'07. Vreedzame nu
cleaire energie. 
650 Ris. Vredesduif met 
Iraanse vlag en symbolen 
voor gebruik. 
i83'07. Heiligdom Fatima 
Masuma. 
650 Ris. Heiligdom. 

226'oj. Helden uit 
tekenfilms, VI, 'Future boy 

i93'o7. Nieuwjaar 1386. 
Tweemaal 650 Ris. (samen
hangend). Muzikant met 
tamboerijn en viooltjes, boek 
met appel en goudvis in kom 
en bosje graan en drie muzi
kanten met lange hoorns. 

JAPAN 
204'o7. Week van filatelie. 
Zesmaal 80 yen. Schilde
rijen van Mori Ippo, resp. 
slapende beer, beer in veld, 
tweemaal details mus bij 
kersenbloesem, zwerm 
vogels, mezen in Lespedeza 
juncea. 

235'07. Jaar van Japans
Indiase vriendschap. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Tadj Mahal, kamelen voor 
Tadj Mahal, tijger, pauw, 
boeddhistisch klooster 
in Sanchi, beeld godin in 
Sanchi, Indiaas miniatuur 
van vrouw met bloemen, 
schildering op katoenen stof 
van vrouw met vogel, vrouw 
danst volksdans 'Bharat 
Natyam', Indiaas dans drama 
'Kathakali'. 

^'M'^ 

226'oj. Helden uit 
tekenfilms, VI, 'Future boy 

98'o7. Fauna koraalrif Los 
Cobanos. 
Vel met tienmaal $ o.io. 
Apogon dovii, Cirrhitus rivu
lams, Holacanthus passer, 
Acanthurus xanthopterus, 
Thalassoma Lucasanum, Di
odon holocantus, Stegastes 
flavilatus, Amphiaster insig
nis, Hypselodoris agassizzi, 
Cypraecassis coarctata. 

.JL 'jiLyfiu'ji: 

i29'o7. Krant 'El Mundo' 
veertig jaar. 
$5.. 

FALKLANDEILANDEN 
3i8'07. Diana, prinses van 
Wales (19611997). 
60 p. Diana in mijnenveld 
Angola. 

F.ilkbnd IsLmds: r.ilkl.ind IsLinds 

jolkbnd Isidnds : f aiklnnd Islands 

FIJI 
Wetenschappelijke namen 
inheemse orchideeën, meld
ing 7/8/520, resp. Liparis la
yardii, Dendrobium catillare, 
Denrobium mohlianum, 
Glomera montana. 

GAMBIA 
206'o7. Ferrari zestig jaar. 
Vel met achtmaal 12. D. 
1970: 512S,1996:F310,1950: 
195S,1965: 275P2,1980: 
Mondial 8,1975: 312T, 1952: 
500F2,1986: GTB turbo. 
206'o7. Komeet Halley. 
Velletje met viermaal 20. D.; 
blok 65. D. In verschillende 
kleuren beeldmerk 198586. 
iSy'oj. Vijftigste sterfdag 
Qi Baishi (18641957). 
Velletje met viermaal 25. D.; 
blok 65. D. Werk van de 
Chinese schilder en druk
ker, resp. herfstbladeren en 
ekster, camelia's, granaatap
pels, Aziatische spreeuw 
en amarant; ekster en 
abrikozenbloesem. 
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28-9-'07. Koreaanse brug
gen, IV. 
Viermaal 250 w. (samen
hangend). Lengtedoorsnede 
en foto van resp. Gwangan-
brug, seongsu-brug, Seong-
san-brug, Yeongjong-brug. 

LIBANON 
i8-4-'07. Tweede sterfdag Ba
sel Fleihan {1963-2005). 
L£ 500,1.500, 2.000; blok 
L£ 4.000. Resp. gebouw met 
minister van economie en 
handel gedood bij explosie 
2005 en als student, tekent 
document met vlag van Liba
non en Europa, met Libanese 
vlag; kaart en vlag Libanon. 
i8-4-'07. Boekenbeurs vijftig 
jaar. 
L£ i.ooo. Stapel boeken. 
Juli 2007. Al Makassed as
sociatie honderdvijfentwintig 
jaar, eerste ministers. 
L£ 1.400,1.750. Resp. Rafik 
Hariri, Riad al-Solh en 
gebouw. 
Juli 2007. Wereldtop infor
matiemaatschappij in Tunis 
2005. 
L£ 100. Aarde gezien vanuit 
ruimte met ster en maan. 
Juli 2007. Internationaal jaar 
van de sport. 
L£ 500. Beeldje discuswerper. 
Juli 2007. President Chehab 
(1902-1973). 
L£ 1.400. President en vlag. 
Juli 2007. Expeditie Mount 
Everest. 
Blok L£ 3.000. Klimmer Max
ime Chaya met Libanese vlag. 

Juli 2007. Terugkeer gevan
genen 28-1-2004. 
BlokL£ 5.000. Symbolisch 
ontwerp met vlam. 
Juli 2007. Schilderij van 
Nizar Daher. 
Blok L£ 5.000. 'Collines' 
uit museum Hermitage in 
Rusland. 

MALEISIË 
3i-8-'o7. Maleisië vijftig jaar 
onafhankelijk. 
30, 30, 50, 50 s.; blok 
5.- RM.; vijfmaal 30 s. in 
boekje. Resp. gebouwen 
met standbeeld en vlag, 
gebouwen, Tunku Abdul 
Rahman Putra Al-Haj tekent 
verklaring van onafhanke
lijkheid, beeldmerk gelegen
heid; vlag (op rand vijf eerste 
ministers); vlag en eerste 
ministers, resp. YM Tunku 
Abdul Rahman Putra Al-Haj 
(1957-1970), Tun Abdul 
Razak Hussein (1970-1976), 

Tun Hussein Onn (1976-
1981), Tun Dr. Mahathir 
Mohamad (1981-2003), Dato' 
Seri Abdullah Ahmad Badawi 
(2003-heden). 
4-9-'07. 'Aga Khan Award' 
voor architectuur. 
50 s. Tweehngtorens van 
Petronas in Kuala Lumpur. 

25-9-'07. Wapenschilden. 
Veertienmaal 50 s. Wapen
schilden van Maleisië en 
dertien deelstaten. 

MAROKKO 
7-8-'07. Scouting honderd 
jaar. 
7.80 Dh. Twee scouts en 
hand in groet. 

iMAYOTTE 
ly-g-'oy. Kameleon. 
€ 0.54. Kameleon. 
i7-9-'07. Mangoboom. 
€ 0.54. Mangifera indica met 
vrucht. 

2i-6-'07. Bloemen uit Mi
cronesië. 
Velletje met viermaal 90 c ; 
blok $ 2.-. Resp. witte plu-
meria, gele plumeria, witte 
lelie, gele lelie; bougainvillea 
glabra. 
7-8-'o7. Pinguïns. 
Vel met zesmaal 75 c ; blok 
$ 3.50. Resp. Spheniscus 
demersus, Aptenodytes for
sten, Spheniscus mendicu-
lus, Spheniscus humboldti, 
Spheniscus magellanicus, 
Eudyptes chrysocome; 
Pygoscelis papua. 
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7-8-'o7. President Gerald 
R. Ford (1913-2006). 
Vel met zesmaal $ i.-. Ford, 
resp. gekozen in Huis van 
Afgevaardigden, bekijkt 
document van kandidaten 
vice-president, tweemaal 
als vice-president met 
Richard Nixon, met vrouw 
Betty, tekent amnestie Nixon. 
2i-8-'o7. Rode Kruis negen 
jaar. 
Velletje met viermaal 90 c. 
Hulpverleners en kinderen, 
huis na storm en vrouwen 
bij kleding, kinderen leren 
mond-op-mond reanimatie, 
hulpverleners en pakketten. 

MONTSEIUIAT 
ii-io-'o7. Fauna en flora. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 3.40; tweemaal blok 
$ 7.-. Resp. Hippeastrum 
puniceum, Hymenocal-
lis caribaea, Zephyranthes 
pueroricensis, Belamcanda 
chinensis; Ara chloroptera, 
Aratinga raitrata, Aratinga 
solstiüalis, Ara ararauna; 
lelie, parkiet. 

MICRONESIË 
i2-6-'o7. Frankeerzegels, 
bananen. 
22, 26, 41, 58, 80, 90 c., 
$ 1.14, 4.60. Resp. 'utimwas', 
'utin lap', 'mangaf, 'ipali', 
'daiwang', 'akadahn weit-
ahta', 'peleu', 'utin kerenis'. 
i2-6-'07. Vissen. 
Velletje met viermaal go c ; 
blok $ 2.-. Resp. Oxycirhites 
typus, Canthigaster com-
pressa, Chaetodon ornatis-
simus, Oxymonacanthus 
longirostris; Parupeneus 
multifasciatus. 
20-6-'o7. Dertigste sterfdag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Vel met zesmaal 75 c. Ver
schillende foto's Elvis. 

i8-i2-'07. Driehonderdste 
geboortedag Charles Wesley 
(1707-1788). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Portret van methodisten
leider en dichter door on
bekende kunstenaar, portret 
door John Russell (1771), 
portret door Jonathon Spils-
bury (1786), methodistische 
kerk Bethany; op rand hand
schriften en muzieknoten. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
22-8-'07. Natuur. 
30,65,70,75,85,95,104, 
145, 250, 285 c. Resp. schelp. 

strand met schildpadden, 
sprinkhaan, bloem, water 
met planten, cactus, zee, 
water en planten, regenboog, 
avondrood. 

NEPAL 
i2-4-'07. Orchideeën. 
Zestienmaal 10.- R. Satyrium 
nepalense, Dendobrium 
heterocarpum, Pelatanthe-
ria insectifera, Coelogyne 
ovalis, Coelogyne cristata, 
Dendobrium chrysanthum, 
Phaleneopsis mannii, Den-
drobium densiflora, Esme
ralda clarkei, Acampe rigida, 
Bulbophyllum leopardinum, 
Dendrobium fimbriatum, 
Arundina graminifolia, 
Dendrobium moschatum, 
Rhynchostylis retusa, Cym-
bidium devonianum. 
25-4-'07. Sport. 
Tweemaal 5.- R. Taekwondo, 
cricket. 

4-6-'o7. Vijfentwintig marte
laren Janaandolan II. 
Vijfentwintigmaal 2.- R. Por
tretten van resp. Setu B.K., 
Tulasi Chhetri, Anil Lama, 
Umesh Chandra Thapa, 
Chakraraj Joshi, Chandra 
Bayalkoti, Devilal Poudel, 
Govindanath Sharma, 
Hari Raj Adhikari, Horilal 
RanaTharu, Lal Bahadur 
Bista, Mohamad Jahangir, 
Pradhumna Khadka, Rajan 
Giri, Suraj Bishwas, Sagun 
Tamrakar, Bhimden Dahal, 
Shivahari Kunwar, Basudev 
Ghimire, Bishnu Prasad 
Pandey, Yamlal Laraichhane, 
Dipak Kami, Darshanlal 
Yadav, Tahir Hussain Ansari, 
Harilal Gautam. 
i-7-'07. Vijftig jaar diploma
tieke betrekkingen met Sri 
Lanka. 
5.- R. Beeld geboorteplaats 
boeddha Lumbini in Nepal 
en reliek (tand) boeddha in 
Kandy Sri Lanka met natio
nale vlaggen. 
24-7-'07. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Egypte. 
5.- R. Vlaggen beide landen, 
Mount Everest en piramides 
Giza. 

NIEUW-CALEDONIË 
i6-8-'07. Seizoen Nieuw-
Caledonië (ruim 150 artiesten 
en sporters nemen deel aan 
evenementen) in Nieuw-
Zeeland. 
190 F. Traditionele artiest en 
sporter. 

5-9-'o7. Wereldkampioen
schap rugby 
iio F. (ovale zegel). Rug-
byspeler en omtrek Frankrijk 
met doellatten. Ook velletje 
met tien zegels, op rand rug-
byspeler en omtrek Frankrijk. 

NIEUW-ZEELAND 
3-io-'07. Kerst, kinder
tekeningen. 
$ 0.50,1.-, 1.50, 2.-, 2.50 
($ 0.50,1.50: ook zelfkle
vend). Resp. kerstsymbolen, 
roodborstje met muts en ge
schenken, baby Jezus in wieg 
bij sparrenbos en ster, strand 
met cricket en pohutukawa-
boom, vogel met waaiervor
mige staart met cadeautjes. 
Ook postzegelboekjes. 

-$1.50srt."Sr..<' 

NIUE 
4-2-'o7. NBA* basketbalspe
lers. 
Zes velletjes met tweemaal 
$ 4.50. Kobe Bryant, beeld
merk Los Angeles Lakers; 
Jermaine O'Neal, Indiana 
Pacers; Tracy McGrady, 
Houston Rockets; LeBron 
James, Cleveland Cava
liers; Allen Iverson, Denver 
Nuggets; Tim Duncan, San 
Antonio Spurs. 
3-5-'07. Tiende sterfdag 
prinses Diana (1961-1997). 
Vel met zesmaal $ i.-; blok 
$ 3.-. Verschillende foto's 
prinses Diana. 
2i-6-'07. Zestigjarig huwelijk 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
Tweemaal $ i.- (samenhan
gend); blok $ 3.-. Verschil
lende foto's paar. 
9-7-'o7. Frankeerzegels, 
mooie plekjes op het eiland. 
20, 70 c , $ I.-, 1.20,1.50, 2.-, 
3.-. Resp. Palaha-grot, witte 
pua-bloem, natuurlijke boog 
Talava, Avaika-poel, rots-

759 



punten, buitrug (Megaptera 
novaeangliae), langsnuitdol-
fijn (Stenella longirostris). 
2i-7-'07. Concorde. 
Vel met zesmaal $ i.-; 
tweemaal $ i.- in velletje van 
zes. Zes verschillende af
beeldingen G-BOAD; laatste 
landing F-BVFC in Toulouse, 
bemanning zwaait naar 
menigte. 
2i-8-'07. Jamestown, eerste 
Engelse nederzetting in 
Amerika vierhonderd jaar. 
Vel met zesmaal $1.-; 
blok $ 4.-. Resp. huwelijk 
John Rolfe en Pocahontas, 
eerste kolonisten bereiken 
Jamestown per schip, tabaks
plant geïmporteerd door 
Rolfe, kapitein John Smith, 
monument driehonderdja
rig bestaan in Jamestown, 
kaart Jamestown; bezoek 
van koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
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2i-8-'o7. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Twee velletjes met viermaal 
$ 1.50. Verschillende foto's 
actrice. 

OEZBEKISTAN 
Augustus '07. Honderdste 
geboortedag Quddus 
Mukhammadi (1907-1999). 
410.- (S). Portret. 
Augustus '07. Bessen. 
IOC.-. 250.-, 580.-, 720.- (S). 
Resp. Fragaria, Ribes 
nigrum, Rubus idaeus. Gros-
sularia rechnata. 

Augustus '07. Versieringen. 
300.-, 350.-, 670.-, 720.- (S). 
Verschillende sieraden 
met kralen en goud, resp. 
'yarin tirnoq', 'ko'krak dozi', 
'shovkala', 'bodomoy'. 

WOW -,''..-• 
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Augustus '07. Margilon. 
350.- (S). Koepel Margilon 

OMAN 
27-7-'07. Veertig jaar export 
aardolie. 
Tweemaal 100 b. Raffinaderij 
en tanker, opslagtanks en 
afsluiters en boorinstallatie. 

PAKISTAN 
26-5-'o7. Hugh Catchpole. 
10.- R. Portret leraar. 

HUGH CATCHPOLE 
ONE Of THE LEOENOM» E D U C A T C N I S T 

7-6-'o7. Post. 
4.- R. Nieuwe visie post 
Pakistan. 

PALAU 
20-6-'o7. Tiende sterfdag 
prinses Diana (1961-1997). 
Velletje met viermaal 90 c ; 
blok $ 2.-. Verschillende 
foto's Diana. 

7-9-'o6. Nationale handels
school honderd jaar. 
700 Gs. Orchidee en beeld
merk gelegenheid. 
ii-io-'o6. Upaep'^, ener
giebesparing. 
5.000, 6.000 Gs. Beeldmerk 
Upaep en resp. windmolens, 
zonneconcentrator. 

io-ii-'o6. Mercosur'* 2006, 
muziekinstrumenten. 
5.000, 6.000 Gs. Beeldmerk 
Mercosur en resp. harp, 
gitaar. 

-MBtCOSWl 

Instrumentos 
Musicales 

20-6-'o7. Tachtigste ver
jaardag paus Benedictus XVI. 
41 c. Portret paus. 
5-7-'07. Frankeerzegels, 
vlinders. 
2, 3,4, 5, II, 15, 20, 23, 26, 
41, 45,50, 75, 90 c., $1.-, 
2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 10.-. Resp. 
Troides amphrysus, Paraero-
nia boebera, Delias catisa, 
Chilasa clytia, Ornithoptera 
goliath, Graphium delesseru, 
Euploea sp., Papilio euche-
nor, Ornithoptera tithonus, 
Hypolimnas misippus, 
Delias meeki, Papilio ulysses 
Autolycus, Ornithoptera 
Croesus, Trogonoptera 
brookiana. Idea lynceus, 
Parantica weiskei, Graphium 
weiskei, Ornithoptera goliath 
Titan, Attacus lorquini, De-
lias henningia Voconia. 
9-8-'o7. Dertigste sterfdag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Vel met zesmaal 75 c. Ver
schillende portretten Elvis. 

PARAGUAY 
20-6-'o6. Alliance Fran^aise 
vijftig jaar. 
8.000 Gs. EifFeltoren en 
aardewerken vaas met vorm 
gezicht. 
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27-2-'o7. Tachtigste sterfdag 
I'" luitenant Adolfo Rojas 
Silva. 
4.000, 6.000 Gs. Resp. por
tretje en houten huisje met 
palmbomen, portret. 

29-3-'o7. Joodse serviceor
ganisatie B'Nai B'Rith vijftig 
jaar in Paraguay. 
8.000 Gs. Bloem en wereld
kaart met menora. 
i8-4-'07. Conferentie JCI 
(Junior Chamber Interna
tional) van Amerika's 2007 in 
Asuncion. 
8.000 s. Papegaai en beeld
merken. 
30-5-'o7. Mondiale dag 
zonder tabak. 
5.000, 6.000 Gs. Beeldmerk 
en resp. vrouw met rookap-
paraat, wezen met paraplu 
tegen sigarettenregen. 

E MM«U4V ,, 

ii-6-'07. Harlekijntheater 
vijfentwintig jaar. 
700 Gs. Twee maskers. 

ARLBQUIN 
B| 

n-6-'o7. Vrede van Chaco 
2007. 
700, 8.000 Gs. Beeldmerk 
gelegenheid en resp. ocelot 
(Felis pardalis), brieven
besteller op rund. 

; PAUAGUMT 

i5-6-'o7. Vijfenveertig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Zuid-Korea. 
i.ooo, 2.000, 3.000; blok 
6.000 Gs. Vlaggen Zuid-
Korea en Paraguay en resp. 
sulky, paard met dicht 
wagentje, ossenwagen; 
nationale bloem Zuid-Korea: 
Mugunghwa, op rand ruiters. 

kijken naar groot schip, 
zeilboot en roeiboot. 

S-y-'oy. Vijftig jaar vriend
schappelijke betrekkingen 
met Taiwan. 
7.000 Gs. Vlaggen Taiwan en 
Paraguay met toren 'Taipei 
l O l ' . 
9-7-'07. Vijfentwintig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Indonesië. 
11.000 Gs. Vlaggen Indonesië 
en Paraguay en huisje met 
bomen. 
ii-7-'07. Veertig jaar organi
satie voor gezondheid dieren 
Senacsa (Servicio nacional de 
calidad y salud animal). 
5.000, 7.000 Gs. Beeldmerk 
Senacsa en resp. rund van ras 
Nelore, Braford-rund en man 
bij dier en groep runderen. 

POLYNESIË 
29-8-'o7. Scènes uit het 
dagelijks leven. 
190 F. Schilderij van Albert 
Luzuy: mensen in de haven 

26-9-'o7. Papeete in heden 
en verleden. 
65,100 F. Straten, resp. Rue 
Paul Gauguin, Rue de la 
Petite Pologne. 

SAUDI ARABIË 
23-4-'07. Koninkrijk van 
humaniteit. 
2, 5 R. Tweemaal sym
bolische afbeelding. 

i4-5-'07. Saudi Arable 
wereldkampioen voetbal voor 
gehandicapten. 
2 R. Bokaal. 
9-6-'07. Saudi Arable vrij van 
kinderverlamming. 
2 R. Omtrek Saudi Arable en 
hand met gezicht. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
8-9-'o7. Boerderijen. 
€ 1.06. Boerderij Delamaire. 

26-9-'o7. Vleesetende vaat-
planten. 
Viermaal € 0.54. Drosera 
intermedia, Utricularia 
cornuta, Pinguicula vulgaris, 
Sarracenia purpurea. 

SURINAME 
i9-9-'o7. Upaep'* 2007, 
onderwijs voor iedereen. 
SR$o.8o, 16.20,16.20; vel
letje SR$ 7.-, 9.-. Verschil
lende afbeeldingen kinderen 
in klas. 



SYRIË 
30-i2-'o6. Frankeerzegels. 
$ I, 3, 5,100. Portretten 
president Bashar Al-Assad 
(1966). 
8-3-'07. Revolutie 8 maart 
vierenveertig jaar geleden. 
$ 17. Symbolische afbeel
ding. 
2i-3-'o7. Moederdag. 
$ 15. Beeld moeder en kind. 

SYRIA JÜjlUI 
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7-4-'o7. Ba'ath-partij zestig 
jaar. 
$ 25. Kaartje en fakkel. 
i7-4-'07. Nationale dag. 
$ 15. Man en vlag en huizen. 
i-5-'07.1 Mei. 
$ 10. Symbolische afbeelding 
met man en vrouw arbeider. 

27-6-'o7. Internationale 
bioemenshow 2007. 
Driemaal $ 15. Freesia, 
Ipomea purpurea, Plumbago 
capensis. 

TURKMENISTAN 
2007. Frankeerzegel, lui
paarden. 
A. Luipaard met kleintjes. 

TUVALU 
28-7-'o7. Eerste vlucht 
helikopter honderd jaar 
geleden. 
20, 75 c. $ I.-, 2.-; velletje 
met viermaal $ 1.30; blok 
$ 3.-. Resp. B0-105, NH go, 
S-65/RH-53D, AH 64; o.a. 
BO-105, S-65/RH-53D; HUP. 

i5-8-'07. Honderd jaar 
scouting. 
20, 75 c., $ 1 . - , 2.-; blok $ 3 . - . 
Beeldmerk en knoop met 
scout resp. op fiets, kokend 
op kampvuur, speelt cricket, 
met pijl en boog; duif en vlag 
met beeldmerk scouting. 

VANUATU 
22-8-'07. Honderdste 
geboortedag Amerikaanse 
schrijver James A. Michener 
(1907-1997). 
40, 90,130, 350 vt. Boek 
'Tales of the South Pacific' 
met op omslag resp. man 
schrijft in schrift en palmen, 
soldaten op strand en man 
met typmachine, actieve 
vulkaan en soldaat tussen 
inheemse bevolking, man 
met boek en palmen. 

VERENIGDE NATIES 
25-io-'o7. Het heelal voor 
de mensheid, vijftig jaar 
ruimtetijdperk. 
Velletjes met steeds zesmaal 
Zw.Fr.i.-, 1.80; US$0.41, 
o.go; € 0.65,1.15. Resp. man 
in ruimtepak en wereldbol, 
ruimtestation en bol; wereld
bol en shuttle, twee mensen 
in ruimte; ruimtestations en 
man, detail ruimtestation. 

WALLIS EN FUTUNA 
3-8-'o7. Eiland Uvea twee
honderdveertig jaar geleden 
ontdekt door Samuel Wallis. 
Blok 240 F (met zegel 225 F). 
Portret en schip; op rand 
eiland en twee mannen. 

3-8-'o7. Verhalen en legen
des Lomipeau. 
20, 30 F. Resp. eiland Toga-
tapu met mensen en 
zeilboot, eiland Uvea met 
mensen en zeilboot. 

i6-8-'o7. Eiland Uvea twee
honderdveertig jaar geleden 
ontdekt door Samuel Wallis. 
225 F in velletje van tien. 
Portret en schip (dezelfde 
afbeelding als 3-8-'o7). 

WEST-SAMOA 
i6-8-'o7. Datum melding 
10/676, spelen. 

ZAMBIA 
i9-3-'07. Overdruk bijen
eters. 
1.500 over 1.200 K., 3.300 
over 1.800 K. (Yvert 1269, 
1271)-
28-5-'07. Tazara (Tanzania-
Zambia spoorweg) dertig 
jaar. 
Vijfmaal 1.500 K. Kaart 
met route en waterval en 
besneeuwde berg en mensen, 
twee mensen voor trein, 
gebouw in Dar es Salaam, 
gebouw New Kapiri Mposhi, 
trein op spoorbrug, trein op 
spoorbrug. 

30-5-'07. Vogels, overdruk. 
1.850 over 20 K. Nectarinia 
kilimensis uit 1994. 
29-6-'o7. Zoogdieren. 
1.500, 2.250, 2.700, 3.300 K. 
Resp. Otocyon megalotis, 
Crocuta crocuta, Proteles 
cristatus, Canis adustus. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Mercosur Gemeenschappe

lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 

NBA National Basket
ball Association 

Sepac Small European 
Postal Administra
tions Cooperation 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espaüa y Portugal 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

WWF World Wildlife 
Fund 

Er is, als het om de hoeveel
heid nieuwe emissies die 
jaarlijks op de verzamelaars 
aflcomt gaat, een langzaam 
verlopende kentering waar
neembaar: tal van postadmi-
nistraties schijnen van het 
besef doordrongen te raken 
dat de portemonnees van 
hun clientèle niet van elastiek 
gemaakt zijn. Br is een grens 
aan wat verzamelaars - hoe 
enthousiast ook over hun 
hobby - willen of kunnen 
aanschaffen. Desondanks 
is het begrijpelijk dat veel 
filatelisten ergens een streep 
willen trekken. De een doet 
dat bij de aanvang van het 
nieuwe millennium, een 
ander bij de aanvang van een 
bepaalde regeringsperiode 
en weer anderen prikken 
een bepaald jaartal. Stanley 
Gibbons bediende zijn 
cataloguskopers sinds enige 
tijd met een Commonwealth-
catalogus die eindigde in het 
jaar 1952, met het aflopen 
van de regeringsperiode van 
koning George VI. Dat was 
veel verzamelaars eigenlijk 
net iets te rigoureus, want bij 
de redactie van de catalogus 
kwamen talloze smeekbeden 
binnen om de periode van 
behandelde zegels nog iets 
op te rekken. Aan die ver
zoeken heeft men nu gehoor 
gegeven, want de nieuwe 
Commonwealth- en British 
Empire Stamps Catalogue 
loopt nu tot en met het 
jaar 1970, zodat dit stevig 
gebonden en van kleurige en 
duidelijke illustraties voor
ziene boekwerk nu maximaal 
131 postzegeljaargangen be
strijkt. We hebben bij die 131 
uiteraard uitsluitend over het 
moederland, want dat gaf in 
1840 de allereerste postzegel 
ter wereld uit. 
Dankzij de 'getrokken streep' 

- hoe arbitrair die ook moge 
zijn - passen de behandelde 
uitgiften prima op de ruim 
zeshonderd pagina's die deze 
band te bieden heeft. En het 
mooie is dat het altijd zal blij
ven passen, want er komen 
- dat nemen we althans aan 
- geen nieuwe emissies 'aan 
de achterkant' bij. 
Met de hulp van velen is een 
groot deel van de behandelde 
materie opnieuw doorgeno
men. Dat leidde er bijvoor
beeld toe dat illustraties die 
tot nu toe in zwart/wit waren 
opgenomen, nu in kleur te 
bewonderen zijn. Ook werd 
er nauwlettend naar het ni
veau van de vermelde prijzen 
gekeken, waarbij met name 
de noteringen van Australië 

grondig werden herzien. De 
catalogus maakt melding van 
veel prijsstijgingen, vooral 
bij schaars materiaal in een 
uitstekende conditie. Tot de 
landen en gebieden die zulke 
stijgingen laten zien, behoren 
New South Wales, Victoria, 
Nieuw-Zeeland, Hong
kong, India, Irak, Koeweit, 
Maleisië, Noord-Borneo en 
Sarawak. Maar ook de prijzen 
van sommige zegels van 
Groot-Brittanniè zelf werden 
drastisch aangepast, vooral 
m die gevallen waarin recente 
veilingopbrengsten voor een 
nieuw houvast zorgden. 

Stanley Gibbom Stamp Catalo
gue 'Commonujealth & Empire 
Stamps 1840-1970; 618 pp., 
aeill, (kleur), Jormoat A4 (gebon
den). Uitgegeven door Stanley 
Gibbons Publications, Londen 
en Ringujood. Verkrijgbaar bij 
de Vakhandel Filatelie. Prijs: 
152.90 euro. 

Eén groot nadeel hebben de 
- voor het overige voortref
felijke - postzegelcatalogi van 
Michel tot dusver nog: dat 
ze in het Duits zijn gesteld. 
Geen geringe taal, dat Duits, 
maar toch ook weer niet de 
hngua jranca van de filatelie. 
Verzamelaars proberen 
zich uiteraard zo goed en 
zo kwaad te redden met het 
Frans (omdat de populaire 
Yvert-catalogus in die taal 
is gesteld), maar ze hebben 
toch meestal de minste 
moeite met het Engels. 
Best wel slim dus, van de 
Duitse uitgever, om sommige 
titels uit de reeks Michel-
catalogi (ook) in het Engels 
uit te gaan geven. De Michel 
Northern Europe is zo'n cata

logus. Net zo betrouwbaar 
en volledig als z'n Duitse 
broertje, maar gesteld in de 
moedertaal van 354 miljoen 
wereldburgers; meer dan een 
miljard mensen gebruiken 
het Engels trouwens als twee
de taal. De catalogus bestrijkt 
geheel Scandinavië en de 
Baltische staten. Het prijsni
veau van deze gebieden mag 
stabiel worden genoemd, 
met IJsland en Noorwegen 
als landen waarvan sommige 
emissies forse prijsstijgingen 
laten zien. 

Michel Northern Europe 2007/8; 
g28pp.,geill. (kleur),formaat 
15x20.5 cm. Uitgegeven door 
Schu;ancbergcr Verlag, Unter-
schlcisshcim (D.), Verkrijgbaar bij 
de Vakhandel Filatelie. Prijs: ca. 
50 euro. 
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Het eeuwfeest van scou
ting heeft geleid tot een 
lawine aan postzegels, 
niet in de laatste plaats 
vanwege het feit dat de 
Europazegels van dit jaar 
in het teken van loo jaar 
scouting staan. Zelfs 
Nederland doet weer een 
keertje mee aan deze ge
meenschappelijke emissie 
van de landen die aange
sloten zijn bij PostEurop. 
In 2007 wordt ook de 
honderdvijftigste geboor
tedag van Lord Baden 
Powell, de man waarmee 
het allemaal begonnen 
is, herdacht. Zijn portret 
komen we tegen op een 
paar Europa-uitgiften en 
op zegels van een aantal 
landen van het Britse Ge
menebest. Zij vermelden 
die geboortedag specifiek 
op de zegels. 
Zeer geslaagd is het vel
letje van Belgiè waarop we 
Baden Powell zien terwijl 
hij zijn scouts toespreekt. 
Goed is te zien hoe 
gemêleerd zijn gehoor is. 
Opmerkelijk is dat Groot-
Brittannië, Baden Powells 
geboorteland, wel een 
serie scoutingzegels heeft 
uitgegeven, maar zonder 
aandacht te besteden 
aan de persoon Baden 
Powell, die toch een van 
bekendste Britten is uit de 
recente geschiedenis. 

Wakkere wolf 
Robert Baden Powell 
werd op 22 februari 1857 
in Londen geboren. Na 
zijn middelbare schooltijd 
volgde hij een opleiding 
tot officier bij het Britse 
leger in India. Zijn avon
tuurlijke karakter maakte 
hem later bij uitstek 
geschikt voor verken
ningsopdrachten in Natal 
en spionage in Rusland 
en Duitsland. 
Grote lof kreeg Baden 
Powell voor een expedi
tie tegen de koning van 
Ashanti (nu een deel 
van Ghana). Het doel, 
beëindiging van bloedof
fers en slavenhandel, 
werd bereikt zonder enig 
bloedvergieten. 
Vriend en vijand erken
den zijn kwaliteiten; de 
Matabelen noemden hem 
bewonderend Impessa ('de 
wolf die nimmer slaapt'). 

Tijdens de Boerenoorlog 
was Baden Powell de held 
van Mafeking, dat hij met 
succes wist te verdedigen 
tegen de Boeren. 
In iSgg schreef Baden 
Powell het boekje Aids 
to Scouting ('Hulp bij 
het verkennen'); het 
werd in verschillende 
talen vertaald en tot zijn 
verbazing vond het veel 
weerklank onder jongens. 
Geregeld ontving Baden 
Powell brieven van jon
gens die vroegen of hij 
nog meer ideeën had voor 
hun buitenactiviteiten. 
Hierdoor geïnspireerd en 
puttend uit zijn ervarin
gen met de goedgetrainde 
jongens-ordonnansgroe-
pen tijdens het Beleg van 
Mafeking, brachten hem 
op het idee van speciale 
trainingen. 

Wereldwijd 
In 1907 organiseerde 
Baden Powell een proef-
kamp voor twintig jon
gens op Brownsea Island 
en een jaar later verscheen 
zijn Scouting/or Boys. Het 
boek was een bestseller en 
overal werden scouting-
groepen opgericht. De 
Britse koning Edward VII 
drong er bij hem op aan 
om zijn leven voortaan te 
wijden aan het leiden van 
de jeugdbeweging die zo 
plotseling was ontstaan. 
Baden Powell verliet het 
leger en stortte zich met 
succes op zijn nieuwe 
taak. 
In igio waren er al hon
derdduizend jongens lid 
van een scoutinggroep. 
Overal werden deze 
groepen opgericht. In 
1911 werden op de Haagse 
VV^aalsdorpervlakte 
jongens als verkenner 
geïnstalleerd door Baden 
Powell en in aanwezig
heid van prins Hendrik. 

Afscheid 
In 1920 werd in 
Richmond de eerste in
ternationale bijeenkomst, 
de Jamboree, gehouden. 
Bij die gelegenheid werd 
Baden Powell benoemd 
tot Chief-Scout. In 1937 
werd de Jamboree in 
Vogelenzang gehouden 
en Baden Powell zou 
de gehele Jamboree in 

Nederland verblijven. Het 
was tevens het afscheid 
van zijn scouts. Zijn 
gezondheidstoestand en 
zijn hoge leeftijd dwon
gen hem om zich terug te 
trekken in Kenia, waar hij 
op 8 januari 1941 stierf 
Na zijn dood werd een 
afscheidsbrief gevonden, 
waarin hij de scouts voor 
de laatste maal groette 
en hen onder andere 
voorhield om eens de 
wereld 'een beetje beter te 
verlaten dan je haar hebt 
gevonden, zodat als het 
jouw tijd is om te gaan 
je gerust kunt sterven 
vanwege de wetenschap 

datje in ieder geval geen 
tijd hebt verknoeid, maar 
je best hebt gedaan.' 

Kritiek 
In de laatste decennia van 
de vorige eeuw kwam er 
steeds meer kritiek op 
Baden Powell en scou
ting. Zo beschuldigde 
men hem van fascistische 
sympathieën vanwege 
zijn bewondering voor 
de wijze waarop Musso
lini en Hitler hun volken 
hadden verenigd. Maar 
juist in Italië en Duitsland 
werden de scoutingorga-
nisaties verboden en ver
vangen voor jeugdbewe

gingen die volgens Baden 
Powell te veel de nadruk 
legden op marcheren en 
drillen. Hij veroordeelde 
bovendien hun agressieve 
houding tegenover andere 
volkeren. 
De laatste jaren is er 
echter weer sprake van 
een herwaardering. In een 
programma van de BBC 
dat onlangs werd uitge
zonden, liet men zien dat 
veel van Baden Powells 
ideeën juist heel modern 
zijn. Ze sluiten naadloos 
aan bij de huidige roep 
naar gemeenschapszin, 
de zorg voor de natuur en 
zelfredzaamheid. 

ACTEUR VOOR EN 
ACHTER DE SCHERMEN 

Het valt te betwijfelen of 
de naam van de Duitse 
acteur Paul Klinger bij 
veel lezers van Filatelie 
een belletje zal doen rin
kelen, maar voor Deutsche 
Post was zijn honderdste 
geboortedag op 14 juni 
reden voor een postzegel. 
Wie de film in al zijn 
facetten tot zijn of haar 
verzamelgebied rekent, 
zal deze postzegel graag 
in de collectie opnemen. 
En dat dan niet eens 
zozeer vanwege het feit 
dat Klinger in meer dan 
zestig speelfilms optrad 
en daarnaast ook nog 
eens in verschillende tele
visieseries. Nee, Klinger 

beheerste namelijk ook 
een vak dat in Duitsland 
bijzonder gewaardeerd 
wordt: de nasynchronisa-
tie. Als u een hefhebber 
bent van Amerikaanse 
speelfilms met Duitse 
stemmen, dan heeft u 
vast en zeker Klinger wel 
eens gehoord. Hij was de 
stemacteur die tekende 
voor grote sterren als 
Clark Gable, Gary Grant, 

Humphrey Bogart, Bing 
Crosby en David Niven. 
De carrière van Paul 
Klinger omspande 
meer dan veertig jaar. 
Een groot deel daarvan 
zette hij zich ook in 
voor verbetering van de 
arbeidsomstandigheden 
en salariëring. Op 14 
november 1971 werd hij 
tijdens een vakbonds
bijeenkomst getroffen 
door een hartinfarct, 
terwijl hij vol vuur pleitte 
voor betere betaling van 
zijn collega's. Klinger 
stierf ter plekke. Een 
aantal van zijn collega's 
stichtte enkele jaren later, 
in 1974, de Paul-Klin^er-
Künstlersozialwerke.V., die 
kunstenaars met raad en 
daad bijstaat. 

mailto:PHILATELIE@TIP.NL


ONVERGETELIJKE 
PRINSESSEN 

Het is nu al weer meer 
dan vijfentwintig jaar 
geleden dat prinses 
Gracia van Monaco na 
een auto-ongeluk om het 
leven kwam. De kinderen 
van de geliefde vorstin 
organiseerden dit jaar een 
grote tentoonstelling ter 
ere van hun moeder. De 
belangstelling is enorm 
en naar verwachting 
zal dat niet anders zijn 
wanneer de komende 
maanden deze expositie 
ook in Parijs, Londen en 
New York te zien zal zijn. 

Liefde 
In 1966 richtte de prinses 
de Association Mondiale des 
Amis de l'En/ance (AMADE) 
op, een hulporganisatie 
die zich wereldwijd inzet 
om het lot van kinderen 
te verbeteren. Er zijn in
middels al veel projecten 
dankzij AMADE van de 
grond gekomen of die 
op haar steun kunnen 
rekenen. Zo werkt de 
organisatie samen met 
Unicef om kinderen 
te helpen waarvan het 
gezichtsvermogen 
aangetast is door slechte 
voeding. In Niger, waar 
meer dan eenvijfde van 
de bevolking lijdt aan de 
sikkelcelziekte, probeert 
men patiënten te helpen 
door eenvoudige apo
theken te steunen, waar 
de medicijnen ook voor 
de allerarmste lijders 
aan deze bloedziekte 
verkrijgbaar zijn. Het 
werk van AMADE werd in 
september door de Mone
gaskische post onder de 
aandacht gebracht met 
een speciaal vlagstempel. 
In het stempel is een 
tekst van prinses Gracia 
te lezen: AMADE, un mot 
Jacile a retiner car il ressemble 
au mot AMOUR ('Amade is 
een woord datje makkeli
jk onthoudt, want het lijkt 
op het woord Liefde'). 

Actrice 
Door haar hefdadigheids-
werk, maar ook vanwege 
haar rollen op het witte 
doek spreekt de prinses 
nog steeds velen tot de 

verbeelding. Als Grace 
Kelly schreef zij immers 
filmgeschiedenis als een 
van de populairste actrices 
uit de jaren vijftig. Een jaar 
voor haar huwelijk met 
prins Rainier van Monaco 
kreeg Kelly een Oscar voor 
haar rol in The Country 
Girl. Na haar huwelijk 
koesterde prinses Gracia 
nog het verlangen om ooit 
weer in een film te kunnen 
spelen. Het had weinig 
gescheeld of deze droom 
werd ook verwezenlijkt, 
maar op aandringen 
van prins Rainier zag ze 
uiteindelijk er toch vanaf 
om de aangeboden rol te 
accepteren. Voortaan zou 
ze zich moeten beperken 
tot haar rol van prinses, 
een rol die ze met verve 
heeft gespeeld. De afgelo
pen vijftig jaar zijn er veel 
postzegels verschenen 
met haar portretten. 
Voor de uitgifi;e om haar 
vijf-entwintigste sterfdag 
te herdenken koos de 
postdienst van Monaco 
een aantrekkelijke foto uit 
de tijd dat de prinses nog 
gewoon Grace Kelly was. 

Prinses van het volk 
Ook een andere onver
getelijke prinses werd 
dit jaar herdacht door 
haar kinderen. De Britse 
prinsen William en Harry 
organiseerden op i juli 
een groots concert ter ere 
van hun moeder, prinses 
Diana, die op die dag 46 
zou zijn geworden als zij 
niet tien jaar eerder bij 
een auto-ongeluk om het 
leven was gekomen. Op 
31 augustus ontvingen 
de twee prinsen boven
dien familie, vrienden en 
hoogwaardigheidsbekle
ders voor een speciale 
kerkdienst in Londen. 
Prins Harry sprak daarbij 
liefdevol over zijn moeder 
en vertelde hoe haar 
overlijden zijn leven had 
getekend. Royal Mail 
gaf geen postzegels uit 
ter herinnering aan de 
prinses, maar er waren 
wel herdenkingsstempels, 
zowel voor het concert als 
op Diana's sterfdag. Voor 
de post van Gibraltar was 
de tiende sterfdag van de 
prinses aanleiding om vier 
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postzegels uit te geven 
met zwart-wit-foto's die 
haar tonen zoals velen 
zich haar herinneren. 
Het overlijden van de 
Prinses van het Volk, zoals 
de Britse premier Blair 
Diana noemde, bracht 

indertijd een grote golf 
van emotie teweeg bij de 
Britten en deed de monar
chie op zijn grondvesten 
schudden. Bij de recente 
herdenkingen bleven 
dergelijke emotionele 
uitbarstingen uit. De 

THEMATISCHE TOPPER 
VAN TOEN 

De Colflatc-Paimoiiue 
Handel-maatschappij ge
bruikte in 1941 dit juweel 
van een frankeerstempel. 

dat uitstekend past in 
een verzameling over het 
gebit. We stellen ons zo 
voor dat het geplaatst kan 
worden in een hoofdstuk 
over gebitsverzorging. In 
een verzameling over het 

tijd heelt kennelijk alle 
wonden en inmiddels 
is de grote rivale van 
prinses Diana, Camilla 
Parker Bowles, getrouwd 
met prins Charles en een 
gerespecteerd lid van de 
koninklijke familie. 

menselijk lichaam zal dit 
stempel trouwens ook 
niet misstaan. En crea
tieve verzamelaars van het 
thema 'parels' kunnen dit 
stempel vast ook wel hun 
verzameling 'inpraten'. 
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Nadat in Engeland op ^ mei 
1840 de eerste postzegels ter 
wereld waren uitgegeven (men 
mocht ze vanaf 6 mei 1840 gaan 
gebruiken)  een initiatief van Sir 
Rowland Hill  konden andere 
landen niet achterblijven en zo 
ontstond in de jaren 18401860 
een nieuw fenomeen: het ver
zamelen van postzegels. 

:m 
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m 
Nederland was op 1 januari 1852 
met drie frankeerzegels van 
koning Willem III aan de beurt. 
In het begin werden uitsluitend 
regerende staatshoofden of 
njkswapens op de postzegels af 
gebeeld. Er moest uiteraard een 
frankeerwaarde op voorkomen 
en verder de naam van het land. 
Omdat Engeland het eerste land 
ter wereld was waar de postzegel 
werd uitgegeven en gebruikt, 
heeft Engeland, tot op de dag 
van vandaag, geen landsnaam 
op zijn zegels staan maar wel 
altijd een portret van het staats
hoofd, vaak naast de afbeelding 
ter gelegenheid waarvan de 
postzegel is uitgegeven. 

Al na enige jaren bleek het 
verzamelen van postzegels uit 
te groeien tot een echte hobby, 
waarbij de behoefte ontstond 
er met andere verzamelaars 
over te praten, eventueel te 

ruilen en van elkaar 
te leren. Dit leidde in 
Nederland in 1884 tot het 
oprichten van de eerste 
postzegelvereniging, de 
Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, 
met als eerste voorzitter 
de heer A. Huart, die tien 
jaar lang de voorzitters
hamer hanteerde. 
Dit initiatief werd al snel 
gevolgd in Breda, Den 
Haag en Amsterdam, 
wat verenigingen met de 
 ook tegenwoordig nog 
bekende klinkende  na
men als Postzegeivereenig
ing 'Breda' (21 november 
1893), Haagse Philatelisten 
Vereeniging (17 april 1897) en 
Vereeniging van Postzegelverzame
laars 'Hollandia' (Amsterdam, 
1 november 1902) opleverde. 
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Het idee om van elkaar te leren 
en naar eikaars individuele ver
zamelingen ('schatten') te kijken, 
deed debehoefte ontstaan 
landelijke bijeenkomsten te or
ganiseren. Zo ontstond de eerste 
Filatelistendag, die gehouden 
werden op 2 en 3 augustus 1906 
te Den Haag, ook wel aangeduid 
als het Eerste Nederlandsche 

Postzegelverzamelaars Congres. 
Het congres werd gecombineerd 
met een tentoonstelling, met 
inzendingen van onder anderen 

één zijn, één in handel, één in 
wandel, één in dagen van Strijd 
en Overwinning, één in dagen 
van Hope en Vervulling!' 

Links de eerste voorzitter van de NVPV, A Huart, leidde zijn vereniging gedurende tien jaar Boven
Hoofdcomité Eersten Nederiandschen Philatelistendag, zittend van links naar rechts W van Eerden, 
PJ van Hardenvijk, mr E Bonn,] B Robert, staand Mr M Mijer, H de WIJS Sr, PC Dozy, A C 
Rinders,Jhr C Ph.L van Kinschot, C Wafelbakker, Jhr L F Teixeira de Mottos en] W Couvée 

het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie (samengesteld 
door de firma Joh. Enschedé 
& Zonen), het ministerie van 
Koloniën en de heren R. Leh
man uit Amsterdam (met een 
collectie Nederland); Anth. 
Begeer uit Utrecht (OudDuitse 
Staten, Duitse buitenlandse 
postdiensten, Omahauitgifte 
van de Verenigde Staten), S.J. 
van den Bergh uit 'sCraven
hage (Japan, Nieuw ZuidWales, 
Hawaï, Peru, Mexico) en mr. E. 
Bonn uit dezelfde stad (Duitse 
Rijk met OudDuitse Staten, 
Oudltaliaanse Staten, Finland, 
Helgoland, Kaap de Goede 
Hoop, etc.) 
Op het congres sprak men de 
wens uit om te komen tot een 
'Nederlandsche Bond': 'De 
"Nederlandsche Bond" moet 

Het succes van de eerste Fila
telistendag in 1906 leidde tot een 
vervolg op 2 en 3 augustus 1907, 
waar de basis werd gelegd voor 
de opnchting van de Neder
landse BoncT 
Er werd destijds ook uitgebreid 
gediscussieerd over plannen 
vooreen 'Philatelistisch Wereld
verbond'. 
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Wini(eitijden: dinsdag t/m vri jdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0014.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Email info@collectura.com 
Postgiro 12534.14 FortisBanit 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Europa Klassiek: gespecialiseerde catalogus tot 1900, in kleur 98,00" 
Eenvoudige catalogus EULanden & Zwitserland 2008 in kleur 69,00 
catalogus NoordAmerika deel 1 USA & Canada 2007/2008 49,00 
Vogels op zegels Europa 2007/2008 in kleur met CDROM 69,00 
Almanak Bondsrepubliek Duitsland 2007/2008, in kleur 9,90 
Kleurengids nieuwe versie met inleiding Engels/Frans 54,00 

JSog enkele restjes overjarige Michel beschikbaar, vraag erom! 

^\FA Denemarken, Faeröer, Groenland 2008, in kleur 39,90'' 
AFA speciale catalogus Denemarken 2008 ca. 75,00 
MCC zéér speciale catalogus Machin GrootBrittannië 2 dln. kleur 89,90 
Gibbons Collect British Stamps 2008, in kleur ca. 18,90 
Gibbons Zuidelijk Afrika & ZuidAfrika 2007, in kleur 37,90 

. Yeh catalogus Taiwan 2007, in kleur 39,90, 

F P U s p e c i a l e c a t a l o g u s N e d e r l a n d 2 0 0 8 

met Overzeese Rijksdelen. Dit jaar met gratis blauwdruk no. 5 

OBP s n e e . c a t a l o a u s Belaië 2008 25.00 

finsa Povtnaése Colonies 2008 39«90 

Barefoot c a t a l o g i Fiscale zege 
'België, Nederland & Luxemburg 2007 
ZuidoostAzië 2006 
Oostenrijk 2002 
Rusland 2004 
Albanië & Griekenland 2002 
Bulgarije & Roemenië 2002 

k Joegoslavië & opvolgers 2003 

32,90 
49,90 
32,90 
32,90 
32,90 
32,90 
32,90^ 

Unitrade Canada & Geb.2008 42,90 ■ SG Stamps of the World 2008 3S0,00 

US Postal Service Guide 2008 27,90 I Scott were ldcata logus 6 delen 325,00 

WILT U IETS KOPEN Of VERKOPEN? PIAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KUINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost lo euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie is verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

AHENTIE! 

Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

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. 

■BH 
■Il «■■■■ 

■Hl 
■ 

nnni 
Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PC+PIaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

I ■■■■■■■■I 
■ ■ ■ 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ H i > 

mnnHfe 
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). 

Ten name van:. 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 

765 

mailto:info@collectura.com


Wifi^KS^CES 
SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL NUR FÜR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

766 

AANGEBODEN 

Ned Verzamelaars kijken 
voor iets nieuws op www 
postzĉ elfouten nl A Spijkman 
Telefoon 0598-393841 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije Pzh Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS, Sittard 
Telefoon 046-4512751 E-mail 
robert u;iktor(3>homc n\ 

DDR 25% Bund, Berlin, Reich, 
NL en div Eurolandenva 35% 
FDC'setc J Romkens Telefoon 
045-5462894 

www pinlatoon nl scherp aanbod 
plaatfouten/postzegelboekjes/ 
Nederlandse Antillen/roltanding 
A Stegeman Telefoon 0545-
295508 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept en 
uitgebreid meelopers Ook voor 
uw manco's A van der Pluijm 
Telefoon 0180-520069 E-mail 
pIuijmpies(iDhotmail com 

Zes veilingen, zes clubbladen 
voor verzamelaars van Italië en 
gebieden voor 12 euro per jaar 
I deRjjke Telefoon 0165-
535859 ujuiujjilitalia nl 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's Wien, 
Postbus 22517, iioo DA, A'dam 
Z O Telefoon 020-6974978 en 
www wun ni 

www.librenphilatelie.com 
Uitgebreide voorraad NL + 
Kolomen enz FC Stavast 
Telefoon 045-5251176 

Vele partijen collecties, restan
ten Centro Filatelico Woerden 
www.centrofilatelico.nl Ook 
goede voorraad Nor , België, 
Frankrijk, Duitsland, Israel 
en Indonesië Telefoon 0348-
423885 

Postzegels uit diverse landen 
losse zegels, series en 
verzamelingen Stampsmarinus 
ofJTeerI<marmus@plonet nl 
F Marinus Telefoon 0516-
513337 

Online veilingen, meer dan 
150 000 leden en 7 miljoen loten 
om te kopen en te verkopen, 
geen plaatsingkosten Delcampe 
Telefoon 020-5248598 www 
delcampe net 

Brieven land + motief vanaf 2 
euro, mengen rabbat 
A Breebaart Telefoon 0344-

615697 Email kleinedwerg@ 
planet 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 
va nr 3 2 50euro Euromunten 
Verdrag van Rome UNC 17 stuks 
75 euro Verseveld-Boschman, 
De Olmen 80, 6903 BP, Zevenaar 
Telefoon 0316-343537 Giro 
5312882 Bank 304810398 

Nederland + Overzee vnl 
klassiek topmateriaal, redelijke 
prijzen Pzh Advantage, 
Jacq Perkstr 39 3351CP 
Papendrecht Telefoon 078-
6153386 Website-adres www 
adiiüntatje-stamp com 

Verzamelaar stopt! Ruim 50 
grote en dikke insteekboeken 
van Europese landen, met meest 
oudere zegels Veel doubl maar 
ook veel betere zegels, deels 
onuitgezocht Bod per land 
gevraagd B J Peek Telefoon 
073-5214267 

Gest van vele landen, ook postfr 
Vraag mijn prijslijst aan Nergens 
goedkoper' J Roos, Jozefplein 
22, 5552 HV Valkenswaard 
Telefoon 040-2017307 

Spec aanbieding Australië 
Commonwealth Games velletjes 
17 versch gest 85 euro 
S Herrema, Postbus 41, 9040 
AA Berlikum Fr Telefoon 0518-
462253 

Finland toeslag 1944-1977 comp 
MOOI gebruikt en Yvert 492,584 
en 727 a 97 50 euro Ben van 
Leeuwen Telefoon 0180-315330 

Nederland moderne kilowaar C 
Cruyssen Telefoon 0181-624635 

750 st Nederland gebr 10 euro 
850 st Wereld met Nederland 
gebr 5 euro D Beekman, 
Slijpkruikweg 5, 6712 DH Ede 
Giro 3034136 

Rusland verzameling 1823/2005 
in g albums m cassette c w 
10 000 euro, vraagprijs 2 500 
euro C J v Beveren Telefoon 06-
23587327 of oni-411194 

Te koop v n zegels compleet incl 
DAVO en boekjes R de Bruijn 
Telefoon 06-20397554 

Rusland gratis prijslijst C van 
Beveren, Oosterscheldestraat 
32, 4302 WJ Zierikzee Telefoon 
06 23587327 

Negen Importa albums voor 
postzegelmapjes met insteek- en 
schutblad, één koop 75 euro 
G v d Abeele Telefoon 0224-
541820 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld 
Wv d Berg, Valkhof94, 2261 HV 
Leidschendam Telefoon 070 
3272108 

Italië en Kolomen, San Marino 
& Vaticaanverzamelaars worden 
lid van filitalia nl voor 12 euro 
per jaar Aanm Leovd Brun 
Telefoon 070-3460328 

Zoek firmaperforaties alle landen 
ruil of koop W Manssen Laan 
der V N 31, 3840 AD Harderwijk 
Telefoon 0341-417980 E-mail 
jaapmanssen(photmail com 

Te koop gevr verz Ned. 
Aantekenstroken T 
Bulder, Frisoweg 6 2741 BV 
Waddinxveen Telefoon 0182-
630582 

Geen gehoor formulier p226i 
met sticker rechtsboven 
1998-2002 Teun Molenaar, 
Rohofstraat 66,7605 AW Almelo 
Telefoon 0546-815959 

Hangboekje vijfmaal aan
getekend, hangzakje 3 
garantiepostzegels Teun 
Molenaar, Rohofstraat 66, 7605 
AW Almelo Telefoon 0546-
815959 

De Ruyter 1907 op aangetekende 
of expressebrief Graag 
aanbieding met scan naar 
nKovredevoogd(c[)hve nl P N Vrede
voogd Telefoon 050-5568065 

Ruilen New Zealand zegel, ik heb 
Micat 497 tegen Micat 474 geh 
J Hofman, Ermelo Telefoon 
034-551242 

Verzamelaar USA vraagt te koop 
verzameling USA P vd Haar 
Telefoon 06-29230085 of email 
adsl45i484®m5cali nl 

Wie wil met mij zegels rullen 
van Australië, USA en Nederland 
gestempeld Ik heb mooi spul 
te ruil P v d Schans Telefoon 
0180-318285 

Voor mijn verzameling 
kaktussen stempels, frank 
mach stempels, poststukken 
met kaktussen J Mijnders 
Telefoon 06-22200856 

DIVEMEN 

Spanje en/of Portugal' 4 x pj 
bijeenkomsten m Utrecht 
met veiling (ook sehr) Ook 
met-leden mogen bieden 
Kwartaalblad en rondzendingen 
22 - euro PJ Inlichtingen 079-
3611910 of www ksp ibena nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier 
Join the club, see you' 

Maandblad Filatelie ingebonden 
jaargangen 9 50 euro per jaar 
Wij kunnen ook voor u inbinden 
H Kuipers Beethovenlaan 
15, 7604 GC Almelo Telefoon 
0546-532155 Email hkuipers 3@ 
hccnet nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) brieven 
en postzegels van Frankrijk 
& voorm Franse kol, eigen 
blad, veilingen, rondz , 4 
bijeenkomsten p j in Bilthoven 
Contr 19 euro Info Pietjan 
Zwaag Telefoon 020-6277894 
E-mail p ztooag@)hccnet nl 

Het Postmerk, De Bilt, op 8 dec. 
2007 grote veiling Voor cat bel 
030-2204138 www postmerk nl 
in HF Witte Centrum Parkeren 
graüs' Veilingkosten laag' 

Rondzendverkeer sinds 1926 
Brochure op aanvraag Zie ook 
u;u'UJ 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 
m FDC en gewoon formaat met 
spec TNT stempel Kosten 4 50 
euro p set Giro 402628 t n v St 
Tent VI HoU tePijnackerovv 
hoeveel sets 

Postzegel- en Ansichtkaarten
en Muntenbeurs zaterdag 24 
november NVPV afd Bodegraven 
9 30-16 30 in Rijngaarde i, 
Dronenwijk Bodegraven, 
semihandelaren aanwezig en 
ruiltafels Semihandelaren 
kunnen nog huren, 5 euro per 
tafel Inl D Verwoerd Telefoon 
06-53260579 

Vereniging Latijns-Amerika/ 
www laca nl, 4X bijeenk + 2X 
tijdschr/jr contr 20 euro Inl J 
de Ruiter Telefoon 076-5021061 

Pv 'Onder de Loupe' Noordwijk 
organiseert haar 37'' grote veiling 
van I 200 kavels op 2 november 
2007 Telefoon 071-3610123 of 
www onderdeloupe nl 

Stuur mij 600 zegels, zelfde 
aant en kwal omgaand retour 
J Dekker, Boezemsingel 362, 
3034 CD Rotterdam 

Postzegel-, Munten-, Ansichten-
ruilbeurs op zat 15 december 
2007 in het Parkgebouw, 
Oosterhoftveg 49 te Rijssen 
Inl J Veurink Telefoon 0548-
517506 

Bezoek de webwinkel van Pv 
'Onder de Loupe' Noordwijk 
op www.onderdeloupe.nl 
W Arentshorst Telefoon 071-
3610123 

;t De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Euro-introductie Slovenië 

Twee verschillende 
zegels 1,50 
FDC 7,95 

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

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

http://www.librenphilatelie.com
http://www.centrofilatelico.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.onderdeloupe.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl


BRED EN HO F-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a , 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBredentiof@cs.com • Internet: wvvw.bredenhof.nl 

De vvinl<el is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de vvinl<el gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

Verzendkosten €5,00. Rembours €6,5Q- Boven € 100,- geen vgg!]gM«>slen. Prijswijzigingen voorbehouden. 

VAN DE VOLGENDE LANDEN HEBBEN WIJ 
NIEUWE KILOWAAR BINNEN; 

BELGIË, CANADA, DENEMARKEN, DUITSLAND, 
FINLAND, JAPAN, U.S.A. EN ZWEDEN. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND 
Ikg. MISSIE DUITSLAND 19,50 

lOOgr. U.S.A. Grootformaat 12,50 
250gr. AUSTRALIË Grootformaat 12,50 

ZOJUIST HEBBEN WIJ WEER NIEUWE VERZAMELINGEN 
AAN ONZE GROTE VOORRAAD TOEGEVOEGD 
VOOR PRIJZEN VAN 3,00 T/M 1250,00 EURO, 
OOK HEBBEN WIJ REGEUV\ATIG RESTDOZEN, 
ALLES IS NU NOG MAKKELIJKER TE BEKIJKEN 

KOM LANGS 
BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

^mÊMm MäEßEm m Ms^^ mmmm mmmsmwß^m m2)(Qfimmm^ 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WriTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 14,50 13,65 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,50 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 59,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,50 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 64,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 70,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145,00 NU 135,00 

LAND OMSCHRUVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
CANADA MODERNE MIX 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LITOUWEN MODERNE MIX 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 

oxojfytjï^ojip^/.M/AUAV 
100 gr 250 gr 500 gr 

8,00 18,50 34,50 
14,50 34,00 
19,50 48,50 
8,00 18,50 34,50 
9,00 20,00 37,50 

12,50 29,50 55,00 
10,00 22,50 42,50 
58,00 
10,00 23,50 45,00 
14,00 34,00 68,00 
12,50 29,50 
86,00 
15,00 35,00 
17,50 42,50 82,50 
13,50 32,00 
12,50 29,50 
19,50 42,50 -
35,00 
15,00 36,00 
7,50 17,50 -
9,50 22,50 

13,50 32,50 
13,50 32,50 62,50 
15,00 36,00 
15,00 35,00 
10,00 22,50 42,50 
11,00 25,00 47,50 

32,00 79,00 155,00 
9,50 22,50 42,50 

13,50 32,50 62,50 
19,00 42,00 

mailto:emailBredentiof@cs.com
http://wvvw.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 Rietdijk London 

2007 
Van harte welkom bij onze grote najaarsveiling van 1214 november 2007 

Rietdijk 
Presenteert de: 

cooper collecfi« 

ü Prachtige collecties 
Nederland en O.R. 
met vele zeldzame 

topnummers in 
mooie kwaliteit! 

Collectie Houtzamer! 

i^^. 

«•WWMWWMWmPtWPnVVMVfWW 

Kijkdagen 389e veil ing: 
Woensdag 24 oktober 10.0017.00 
Donderdag 25 oktober 10.0017.00 
Vrijdag 26 oktober 10.0017.00 
Maandag 29 oktober 10.0017.00 
Dinsdag 30 oktober 10.0017.00 
Woensdag 31 oktober 10.0017.00 
Donderdag 1 november 10.0017.00 
Vrijdag 2 november 10.0017.00 
Maandag 5 november 10.0017.00 
Dinsdag 6 november 10.0017.00 
Woensdag 7 november 10.0017.00 
Donderdag 8 november 10.0017.00 
Vrijdag 9 november 10.0017.00 
Zaterdag 10 november 10.0016.00 
Zondag 11 november 10.0016.00 

U BENT VAN HARTE WELKOM 
Vraagt u onze catalogus eens aan! 

Kwalitatief bijzonder 
mooi Frankrijk en 

uitgebreid 
posthistorie Parijs! 

kïii''«'V., 
'.^^.,. • ' ^ ^ . i . 

Groot aanbod van 
Engeland met veel 
beter materiaal! 

> ' \, . c  ^ ^ 

^ 

MtT iSaEÉo MAJU^ Ns£ana. 

Schitterend Luchtpost met 
zegels en brieven, met o.a. 

Balbo en van der Hoop 
vluchten! 

Dn IlMf 9. H a r k l o t 

IWuMKnat h. 

Veilingindeling 389e veiling: 
Maandag 12 november 2007 
Middag: Posthistorie Nederland en O.R. 
Avond: Dozen partijen en restanten 

Dinsdag 13 november 2007 
Middag: Losse nummers Nederland en O.R. 
Avond: Collecties Nederland en O.R. 

Woensdag 14 november 2007 
Middag: Losse nummers Buitenland 
Avond: Collecties Buitenland 

U ZULT BESLIST IETS VAN UW 
GADING I N ONS RUIME AANBOD 

KUNNEN VINDEN! 
Veiling 389 omvat: 

Ruim 500 kavels posthistorie/stempels 
Ruim 600 partijen en restanten 

Ruim 900 losse nummers Nederland en O.R. 
Ruim 450 collecties Nederland 

Ruim 400 kavels beter materiaal Buitenland 
Ruim 600 collecties Buitenland 

Alles is reëel ingezet en wordt 
ook dan ook verkocht! 

LegatioD lies Fajrs Baa ai Chtu« 

/'/TAii^y.^i. 

,iïti;'mEi!9 

^ ' " ■ Adres 
Rietdijk 

Veel Cliina! 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 'sGravenhage 

Telefoon 0703647957 (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 

Fax 0703632893 
Internetwww.rietdijkveilingen.nl 
Email Info@rietdijkvellingen.nl 
Giro 420875 
Bank 47.35.68.705 

http://Internetwww.rietdijk-veilingen.nl
mailto:Info@rietdijk-vellingen.nl



