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fiCateCie en postgescfïiecfenis 
onze najaarsveiling van 12 t/m 15 ol̂ tober 

was wederom spectaculair 
voor ruim 300 inzenders verl^ocliten wij ruim € 2,7 miljoen 

aan 1200 cliënten met bijzondere opbrengsten voor o.a. 

opbrengst €214.000 = 
opbrengst € 36.300 = 
opbrengst € 38.700 = 

1 

Voorraad van de Eerste Leeuwarder Postzegelhandel 
Collectie Franse Koloniën taxatie € 15.000,= 
Collectie Engelse Koloniën taxatie € 8.500,= 
China met opbrengstprijzen ver boven de catalogusprijs 
Zeer hoge opbrengsten voor collecties Azië, Scandinavië en U.S.A. 
Nederland klassieke zegels en topnummers opmerkelijke opbrengsten zoals: 
Nederland FDC El blanco nooit beschreven geweest opbrengst €10.200,= 
Roltanding 32 ongebruikt opbrengst € 3.550,= 
Dienst 41/43 postfris ^ ^ ^ ^ ^ opbrengst € 3.500,= 
Brandkast 1/7 gebruikt O ^ ^ S S ^ ^ Ê ^ ^ ^ k opbrengst € 4.700, 

wi] wensen u 
-prettige feestdagen 
en onze Seste wensen 

voor 2008 
Voor onze komende veiling van 28 t/m 31 maart 2008 

kunt u dagelijks inleveren t/m medio Januari 2008 
voor taxaties dagelijks geopend tussen 10.00 en 16.00 uur 

leeuwenveldseweg 14 1382 LX Weesp 0294-433020 

v.n 



1987-2007: REEDS 20 JAAR TOT UW DIENST!!!! 
INDONESIË: POSTFRISSE JAARGANGEN INCL.BLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK(T/M 1988), NiEUWE( VERLAAGDE) PRIJZEN, VANAF 15% 
ZONNEBLOEM! !TOT EN MET JAAR 1983 GELDT: KORTING VANAF 150,00 :15%, NA 1996 SLECHTS BEPERKTE VOORRAAD!! (geen minisheets in 
jaargangen,1995 zonder Jakarta blokken) 

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

10,50 
6,00 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

2,00 
2,00 
2,00 
6,50 

11,50 
15,50 
4,50 

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

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

245,0011 
57,00 
59,00 

1985 nu 
1986 nu 
1987 nu 
1988 nu 
1989 nu 
1990 nu 
1991 nu 
1992 nu 
1993 nu 
1994 nu 
1995 nu 

12,00 
9,50 

15,50 
122,00 
125,00 
33,50 
33,50 
37,50 
39,00 
34,00 
32,50 

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

NED.ANTILLEN: POSTFRISSE COMPLETE JAARGANGEN INCL BLOKKEN, exclusief eventuele "a"nummers NIEUWE (VERLAAGDE) PRIJZEN: 
VANAF 15% tussen 1953 en 1994 geldt: 10% 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

NEDERLAND: com 
618/34b EN 1969 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

cw 38,30 
cw 13,00 
cw 4,40 
cw 17,00 
cw 2,20 
cw 22,60 
cw 211,50 
cw 25,70 
cw 79,60 
cw 243,50 
cw 78,50 
cw 218,50 
cw 80,80 
cw 129,70 
cw 72,80 

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 

plete postfrisse 

nu 
nü 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

jaargangen 
= ZONDER 939/958) 

nu 9,55 
nu 3,25 
nu 1,00 
nu 4,25 
nu 0,55 
nu 5,65 
nu 66,00 
nu 6,40 
nu 19,90 
nu 73,00 
nu 19,60 
nu 65,50 
nu 20,20 
nu 32,40 
nu 18,20 

1956 cw 
1957 cw 
1958 cw 
1959 cw 
1960 cw 
1961 cw 
1962 cw 
1963 cw 
1964 cw 
1965 cw 
1966 cw 
1967 cw 
1968 cw 
1969 cw 
1970 cw 

EXTRA KORTING! 

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

incl. kin 

177,00 
78,80 
48,90 
56,00 
63,50 
21,50 
47,10 
29,80 
12,20 
54,50 
17,00 
39,30 
26,70 
35,40 
51,20 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

dblokken en 

nu 53,00 
nu 19,70 
nu 12,20 
nu 14,00 
nu 15,85 
nu 4,30 
nu 9,40 
nu 5,95 
nu 2,45 
nu 13,60 
nu 3,40 
nu 7,85 
nu 5,35 
nu 7,00 
nu 10,25 

v.a. WO EURO AFNAME 

nu 
nü 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nü 
nu 
nu 

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

1982 nu 
1983 nu 
1984 nu 
1985 nu 
1986 nu 
1987 nu 
1988 nu 
1989 nu 
1990 nu 
1991 nu 
1992 nu 

"lang lopende" series (1949 = 

1971 cw 39,40 nu 
1972 cw 38,40 nu 
1973 cw 35,40 nu 
1974 cw 38,30 nu 

12,15 
9,80 

13,20 
10,15 
9,00 

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

1993 nu 15,00 
1994 nu 26,00 
1995 nu 19,00 
1996 nu 32,00 
1997 nu 41,00 
1998 nu 55,00 
1999 nu 55,00 
2000 nu 52,00 
2001 nu 62,00 
2002 nu 79,00 
hierna op aanvraag 

ZONDER 518/537)1954 = ZONDER 

7,85 
7,70 
7,10 
7.65 

vanaf 1975 leverbaar tegen 
postkantoorprijs, behalve enkele 
moderne vellen van 10 of 20 

DIVERSE: series postfris zonder plakker: 

332/45 nu 14,50 
346/49+c nu 355,00 
350/55 nu 17,50 
356/73 nu 85,00 
356a/d nu 47,50 

402/3b nu 115,00 
518/33 nu 145,00 
534/37+c nu 695,00 
LP12/13+C nu 350,00 

ELKE VRIJDAG IS ONS KANTOOR DOORLOPEND GEOPEND VANAF 10.00 tot 18.00 UUR, U KUNT DAN COLLECTIES EN PARTIJEN INKIJKEN, LOSSE 
ZEGELS/SERIES VAN N.O.G, MAAR OOK VAN DIVERSE (EUROPESE)LANDEN AANSCHAFFEN !! 
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 DECEMBER 2007 
7352 
BERLIJN blok No 1 GESTEMPELD (blok echt maar is nagestempeld) {af)gekeurd SOHLE 
GEL catw 2 800,00 was 560,00 nu -70% = 168,00 (ZIE KLEURENFOTO OP DE WEBSITE) 
7518 
NEDERLAND FOCs 7 (ZEVEN) Importa PS III albums, prima staat nw prijs ca 140,00 
met een geheel COMPLETE ONBESCHREVEN collectie vanaf E 154(1977) t m E 534 (juni 
2006") tevens de portbetaald FDC's 1-9 Totale catw ruim 1800,00(de laatste 5 jaar 
kosten gemiddeld 60-70%) was 445,00 nu -30% = 311,50 
7746 
BERLIJN DAVO crystal (oud type) voordrukalbum, blanco klemstroken, red staat met 
een GEHEEL GEBRUIKTE prachtcollectie 1948-1990 op slechts 17 zegels en blok 1 na 
GEHEEL COMPLEET,de missende zijn 6 (wel ** aanwczig),10,15/20,27,33,34,40,61,68/70, 
blokl , Totale catw 3 540,00 Nu 395,00(33 FOTO'S WEBSITE) 
7812 
ZWITSERLAND blok no 1 (NABA 1934) ongebruikt met plakker, catw 900,00 nu 
270,00(KL FOTO WEBSITE) 
7840 
REPSURINAME DAVO standaard band met luxe bladen, incl Blanco klemstroken, 
periode 1975-1997, prima staat nw prijs ca 110,00 met een ogenschijnlijk complete 
postfrisse collectie 1975-1994 catw € 1950,00 nu 185,00 
7845 
DUITSLAND (VOOR 1945) Schaubek voordrukalbum, merendeel vv blanco klem
stroken, prima staat, nw prijs ca 300,00 met een PRACHTCOLLECTIE o/* en ** ODS o a 
Baden 26 st, Bayern ca 350 st, Braunschweig 5 st,Hamburg 5 st, Helgoland 6 stNorddP 
B 18 st, Preußen 20 st, Sachsen 12 st, TSiT 30 st, Wurtt ca 120 st DUITSE POSTKANTOREN 
BUITENLAND o a China 13 stMarokko 21 st, Turkije 20 st, KOLONIEN o a Karolinen 
Nrs 7/15 *, Kamerun 9st oa 17 o, Kiautschou 8 st, Marianen 11 st oa 15/16(*), Marshall 
10 st, DN Guinea 7 st, 
DO Afrika 18 st, Samoa o a * 17,18,23 , Togo 10 st BEZWOI, oa Belg 
France,Ruslad,Russ Polen.Rumanien, verder Allenstein.M Werder,Obersch , heel veel DAN 
ZIG', iets Memel, Saarland, Gen Gouv B8iM,Lux,0stland, Ukraine Totale catw € 7778,00 
nu 795,00 (zie lOtallen foto's op de website) 
7910 
UN/NEW YORK gebruikte vlaggen vellen{ 4 vellen per jaargang) 1980,1984,1985,198 
7,1988,1989 totaal dus 24 vellen cataloguswaarde 225,00 nu SPOTGOEDKOOP 19,95 ( 
PRIMA VOOR EBAY ,WEDERVERKOOP ETC) 
7939 
NEP ANTILLEN DAVO Crystal(oud type luxe) voordrukalbum,periode 1948-1988, prima 
staat nw prijs 85,00 met een geheel COMPLETE POSTFRISSE collectie 1956-1988 incl 
blokken, combi's uit boekjes, div tete bêches catw 724,00 als losse jaargangen zou dit 
155,00 kosten nu SUPERDEAL 99,50 
7945 

NEDERLAND SAFE luxe(oud type, de uitvinder moet ) nw prijs ca 85,00 periode 1945-
1976 met een vnl " collectie iets * 1945/1947 en 1961/1976 catw 507,00 nu 49,50 
7955 
FRANKRIJK Blok no 3 (PEXIP 1937) POSTFRIS ZONDER PLAKKER en zonder speciaal 
beurs hoek stempel( zeldzaam) catw ++ 750,00 Nu 350,00 " ( ZIE KLEURENFOTO OP DE 
WEBSITE) 
7971 
BELGIË LEUCHTTURM luxe ( NWTYPE ") voordrukalbum, met blanco klemstroken, in 
perfecte nw staat, nw prijs 180,00 met een ogenschijnlijk geheel complete POSTFRISSE 
collectie 1961-1975 incl automaatboekjes, combi's uit aut boekjes, kleine vellen etc 
catw ruim 800,00 nu te koop voor minder dan albumpriis 170,00 
7972 
BELCIÈ LEUCHTTURM luxe ( NWTYPE ") album, blanco bladen met blanco kicmstroken, 
in perfecte nw staat, nw prijs ca 160,00 met een speciale BELGICA 1972 postfrisse vellen 
collectie ( 36 stuks) en 34 dubbele keerdrukvellen tevens nog wat series erbij catw 
821,00 nu 155,00 
7975 
SPANJE 7 ( ZEVEN") luxe EDITIL(Spaans merk) voordruk albums{deels vv vergulde bla
den), blanco klemstroken in perfecte staat nw prijs ca 700,00 met een geheel complete 
postfrisse collectie 1960-1998 incl Vellen en blokxen, een machtig mooie collectie met 
een zeer hoge catw en postpnjs i' Nu 475,00 
8019 
NED ANTILLEN DAVO luxe voordrukalbum IV, blanco klemstroken + cass, inhoud peri
ode 1949-2000 in nw Staat nw priis ca 130,00 met een ogenschijnlijk geheel complete 
collectie 1951-1995, voor 1956 vnl * daarna alles ** catw 1380,00 als losse jaargangen 
kost dit 365,80 nu heel goedkoop slechts 175,00" 
8024 
MONACO stockboek 16 biz met leuke collectie 1885-1977 ol'l" aanwezig o a ( 
Michel nrs) 1 *, 16/18 o, 26 *, 49 *, 52/3 o, 65/69 *, 78/96 o, 114/26 o, 128 o, 131 o, 137 
o, 149/56 *, 159 o, 187/8 *, 276/8 *, 276/8 *, hierna lekker gevuld met ook heel wat *•, 
tevens iets Port/Dienst fikse catw en dat voor slechts 115,00(ZIE KL F WEBSITE) 
8030 
SURINAME DAVO standaard voordrukalbum met een start collectie Oud Suriname 
o/*/*8 cw 456,00 en een geheel complete ** collectie Rep Suriname 1975-1995 catw 
2126,00( totaal dus 2582,00) als losse jaargangen zou dit 505,00 nu superdeal 225,00" 
8037 
D REICH DAVO luxe voordrukalbum met vnl blanco klemstro
ken darain een prima vnl o collectie, deels */** of beide o a aanwezig 
2,3/5,22,240,36/8,39/52,53/64,68/8,80/2,83/97,113/5,116/7,119/38,140/53,infla periode 
heel goed aanwezig veel gebr 353*,355/66,368/77,407/8*,410/22,481,507,540/3,588/97 
*/o,609/16 verder heel redelijk gevuld tot 1945, LP o a 383/84 en 529/39 tevens aardig 
wat Dienst tot catw 3600,00 nu 395,00 {DIV FOTO'S) 

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

g J A M P ^ 

III 
GLOBAL STAMP DEALERSI* 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie' Dirk N. Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, Tlie Netlierlands - geen winl<el. 
Tel overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23 OOuur: 0229-261511 

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

Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website, www.stamps-dns.com 

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


CURAQAO/Ned. Antillen 
reclame LP. 18/25 gebr. 88 , -
idem Plaatfout op alia waarden 
30 , - per stuk 

Curagao postfris 
zonder plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13/17XX 
18(xx) 
24xx 
25(xx) 
26/28XX 
42/43(xx) 
44/56XX 
57/67XX 
68/70XX 
73(xx) 
74xx 
74axx 
75/81XX 
80xx 
81XX 
82/88XX 
89/99XX 
100XX 
101/02XX 
103xx 
104/20XX 465,-
121/25XX 2,50 
126/37XX 1 4 8 , -

7,50 
5 0 , -
1 2 , -
7 0 , -
3 0 , -
4 8 , -
4 0 , -

2,50 
4 5 , -
9 8 , -
4 0 , -

1 3 5 , -
1 6 , -
4 4 , -

1 2 5 , -

7 0 -
9 5 , -

7 , -
12,50 

1 7 8 , -
4 2 0 , -
1 2 5 , -
1 7 5 , -

9 5 , -
1 5 0 , -

3 , -
8,50 
5 , -

138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 

4,50 
8 5 , -
16,50 

2,50 
2 , -

12,50 
178/81XX 225,-
182/84XX 2,50 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 

7 0 , -

2 — 
1 1 , -

8 , -
6 -
2,— 

4 0 , -
230/33XX 210,-
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 
enz tot heden 
leverbaar, gaarne 
manco-lijst 
Luchtpost 
1/3XX 

3 2 , -
3 2 , -
11 ,— 
5,— 
9 , -

1 8 , -

4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
42faxx 
43faxx 
44faxx 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 
Porto 
34/43XX 
44/60XX 

135,— 
3 8 , -
3 2 , -

1 5 4 , -
1 4 0 , -

12,50 
12,50 
12,50 
2 4 , -
12,50 
1 8 , -
12,50 

275,— 

1 7 7 , -
1 0 , -

Aanbod 

1964/65XX 
1966/67XX 
1968/69XX 
1970XX 

1972XX 
1973XX 
1974XX 

1959XX 
1960XX 
1961/62XX 
1963XX 
19 
19 
19 
19 
1971X 
19 
IE 

1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

jaargangen Antillen 
' " " - 7 , -

4,50 
5,50 
3 , -
3 , -
2,50 
5,50 
3 , -
4 , -
5 , -

1 5 , -
3,50 
4 , -
4,— 

11,— 
9 , -

1 0 , -
1 0 , -
11 ,— 
2 0 , -
1 6 , -

984XX 22,— 
I985XX 2 2 , -
I986XX 18,— 
I987XX 16,50 
988XX 15,— 

I989XX 22,— 
I990XX 2 1 , -
1991XX 3 0 , -
I992XX 25,— 
1993XX 21 ,— 
1994XX 3 2 , -
1995XX 2 2 , -
1996XX 38,— 
1997XX 57,— 
1998XX 64,— 
1999XX 70,— 
2000XX 58,— 
2001XX 70,— 
2002XX 95,— 
2003XX 83,— 
2004XX 94,— 
2005XX 92,— 
2006XX 98,— 
Postz boekjes 
1/2XX 5,50 
3/4/\xx 8,— 
3/4BXX 8,— 
6xx 6,— 
7xx 8,75 
tête-beche xx 
556/58 paar 4,50 
573/75 paar 3,50 
576/79 paar 8,— 
591- paar 3,25 
654/55 paar 5,— 
791/93 paar 1 2 , -
815/16 paar 7,— 
899/02 paar 10,— 
947/48 paar 10,— 
1071/72 p 22,50 
Zelfklevend 
1264/73XX 12,50 
Curacao 
ongebr met plakker 
1x 5,— 
2x 3 5 , -
3x 9,— 
4x 40,— 
5x 88,— 
6x 20,— 
7x 36,— 
8x 32,— 
9x 2,— 
lOx 25,— 
11x 60,— 
12Bx 30,— 
12Bax 30,— 
lAx 11 ,— 
2Ax 48,— 
3Ax 15,— 
4Ax 60,— 
7Ax 50,— 
9Ax 28,— 

12Fx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
24fax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
IIOxlos 
120xlos 
126/37X 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

3 5 , -
2 3 , -
1 1 , -
7 0 , -
1 2 , -
4 4 , -

1 5 0 , -
1 1 0 , -
3 0 , -
5 0 , -
9 5 , -
6 2 , -
1 9 , -
3 5 , -
3 6 , -
6 , -

2 6 , -
120,— 

5 , -
60,— 

1 2 5 , -
1 8 , -
2 9 , -
3,50 

124,— 
4 4 , -
48,— 
3 5 , -
6 0 , -
14,— 
8 , -

150,— 
4 6 , -

9,50 

218/29X 24,-
230/33X 110,-

234/38X 
239/43X 
Lp 1/3x 
Lp 3fx 
Lp 4/16x 
Lp 17x 
Lp 18/25X 
Lp 26/40X 
Lp 41/44X 
Lp 53/68X 
Lp 65fx 
Lp 69/81X 
Lp 82/88X 
Porto 
2l lx 
5IIIX 
6 lx 
6IIIX 
7IIIX 
Blllx 
9IIIX 
10IIIX 
plaatfout 
6fbx 
9fbx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 
2002XX 
2003XX 
2004XX 

2 0 , -
1 8 , -
4 4 , -
9 0 , -
1 4 , -
1 5 , -
9 8 , -
6 0 , -
1 6 , -
1 5 , -

2 2 5 , -
8,60 

1 9 0 , -

1 8 , -
4 0 , -
1 0 , -

1 3 2 , -
1 0 , -
1 2 , -
2 8 , -

1 1 4 , -
1 1 0 , -

7 7 , -
9,50 

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

1 4 , -
10,50 
13,50 
15,50 
1 6 , -
15,50 
1 4 , -
1 3 , -
1 5 , -
17,50 
16,50 
2 6 , -
1 9 , -
2 6 , -
24,— 
19,50 
18,50 
1 5 , -
14,40 

Curagao betere 
zegels mooi gebruikt 
2A 
9A 
4B 
7B 
9B 
12B 
12Ba 
I D 
50 
70 
80 
100 
I I F 
12F 
5G 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74a 
75/81 (0) 

89/99 
95 los 
97 los 
104/13(10) 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180 

2 8 , -
3 6 , -
1 8 , -
1 9 , -
2 8 , -
2 8 , -

9 , -
4 8 , -

7,50 
3 9 , -
12,— 
5 8 , -
30,— 
44,— 
11,— 
12,50 
17,— 
7,50 
5 , -
6,50 

1 4 , -
4 0 , -
12,— 
8 , -

18,— 
2 0 , -
1 3 , -
1 9 , -
9 , -

1 2 , -
2 0 , -
2 0 , -
2 2 , -
2,50 

3 4 , -
150,— 

1 8 , -
2 4 , -

8 , -
1 0 , -
1 5 , -
11 ,— 
9 , -

15,— 
6 , -
9 , -

4 4 , -
4 8 , -
1 1 , -
1 0 , -
1 5 , -
1 8 , -
7,50 

12,50 

181 
185/95 
230/33 
233 los 

2 6 0 , -
2 8 , -
47,50 
3 8 , -

enz leverbaar ook 
losse waarden 
Lp 4/16 
Lp 17a 
Lp 17b 
Lp 18/25 
Lp 39 los 
Lp 40 los 
Lp 41/44 
Lp. 45/52 
Lp 53/68 
Lp 84 los 
Lp 85 los 
Lp 86 los 
Lp 87 los 
Lp 88 los 
Porto 
41 
411 
4 fa 
4 fraai 
7111 

14,— 
8,-
8,-

8 8 , -
1 0 , -
1 b , -
1 8 , -
1 0 , -
1 8 , -
5,-

4 8 , -
-,— 

6 5 , -
5 5 , -

1 4 9 , -
1 5 5 , -
2 2 0 , -

6 0 , -
1 1 5 , -

10IIII 
11/20 
31/33 
34/43 
44/60 

10, -
24, -
48 , -
45 , -

135,— 
9,50 

xx=postfris zonder plakker met gom, (xx) postfns zonder plakker zonder gom zoals uitgegeven, 
x= ongebr met plakker, geen teken is mooi gebruikt (o) gebruikt stempel met controleerbaar 
Nrs NVPH Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt Postgiro 271040 Porto extra, ectiter 
franco vanaf € 150,- opdracht Geen winkel, bezoek gaarne na telef afspraak 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

POSTZEGELHANDEL WIEN 
HEEFT EEN VOLLEDIG VERNIEUWDE WEBSITE 

WWWoWïïlMoMIL 
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 Uwilt ontvangen). 

Tevens een ruime postfrisse voorraad van Groot Brittannië, 
Australië, Nieuw Zeeland, Canada en Zuidelijk Afrika. 

Grote Markt 1 - 8 0 I I LV Zwol le 
Postbus 1532 - 8001 B M Zwolle 
tel. 038 - 4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
E-mail . booms tamps@home .n l 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

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

Series, couverts en verzamelingen: iedere maand 
meer dan 3.000 kavels! Gratis maandelijkse catalogus 

beschikbaar. MOWBRAY COLLEaABLES, RO. Box 80, 
Wellington 6140, Nieuw-Zeeland. 

Email: mowbray.stamps@xtra.co.nz 

HUNTER SG-SERIE 
?mmMf 

* Braak- en brandwerend. 
* Geschikt voor opbergen 
van uw waardevolle verza
meling of postzegels. 

* Standaard voorzien van 
een dubbelbaard sleutel-
slot (optie elektronisch of 
nnechanisch cijferslot) 

* Standaard kleur wit. 
RAL9002. 

* Standaard voorbereid 
met vloer-verankering. 
* Standaard voorzien van 
legborden. 

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

WBÊÊk 
SG60 

SG80 

SG100 

SG120 

36140 

SG160 

SG180 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Q 
60x51x52 

80x51x52 

100x51x52 

120x51x52 

140x51x52 

160x51x52 

180x51x52 

ffl^SB 
48x38x34 

67.5x38x33 

88x38 5x33 

107x38 5x33 

127x38.5x33 

147x38.5x33 

167x38.5x33 

^ ^ ^ ^ m 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

^̂ 1̂ 
61/110 

87/138 

112/167 

138/195 

164/224 

190/252 

216/279 

Meer Informatie? 
H u n t e r S a f e s 
Kelvinstraat 19,7575 AS Oldenzaal 
e-mail' hunter@kluis.com 
Tel: 0541-522315/06-49054239 
Fax:0541-522190 

ihUNTEfll 
Wm SAFES H l 

www.huntersafes.nl 

mailto:boomstamps@home.nl
mailto:mowbray.stamps@xtra.co.nz
mailto:hunter@kluis.com
http://www.huntersafes.nl


PHILAKOOPDAG 2007 
EEN DAVEREND SUCCES! 
Ruim 350 bezoekers hebben wij recent tijdens onze PHILAKOOPDAG 2007 mogen ontvangen... Werkelijk 
één groot feest! Zoveel mensen die zo enthousiast in ons ruime aanbod aan het snuffelen waren, ver boven 
onze verwachting. 
Onder het genot van een kopje koffie en echte Limburgse vlaai, hebben de vele bezoekers geprofiteerd van 
vele spetterende PHILAKOOP-aanbiedmgen en onze magazijnopruiming. 

Wij zien u graag volgend jaar weer tijdens onze PHILAKOOPDAG 2008! 
Alle medewerkers van Philamunt 

vlUNT 
Numismatiek & 
Filatelie 
Handelsstraat 34a 
6135 KL Sittard 
Telefoon: 046 - 420 16 50 
Telefax: 046 - 420 16 51 
www.philamunt.nl 
info@philamunt.nl 
Openingstijden: 
ma. t/m vrij. van 0̂ .00-17.30 uur 

LEUCHTTURM 
Insteekalbum 
Met 60 zwarte bladzijden LSP4/30 
Gewatteerd en voorzien van dub
bele schutbladen. Leverbaar in de 
kleuren blauw, rood, groen en 
zwart. 

50 voor Van €3 6̂ , 
of 4 albums voor 

€15 

^^^! % - , 

t - r 
ßÄ3t!0 

\ V*' 
^mnB 

1^32 zegels 
.iZeemé 

n kofinikiijbiiiuiueii 
.aoÊm 

zegels 
detail- eti/irootivaR(lel 

Randloze loep met licht 
Hoec kwaliteit acrvllcns < 

NVPH 244-247 Fostfris € I 7 5 , - ' 
NVPH 244-247 Ongebruikt € 4 5 r LP 12-13 Postfris ^ 3 / ! ^ B draal tci 
NVPH 244-247 Gestempeld € Z j / " LP 12-13 Gestempeld € 1 3 ^ 1 1 de lens. 

Vergoting: 2x. Werkt op 3X cell 
SR54 batterij (bijgeleverd). 
Voorzien van 2 extra ster- /'H 
kc LED lampjes. Voorzien 
van zachte fluwelen foe
draal ter bescherming van 

itze^ els 
3ankbi[)ettep. 

€19 

prkoop ' wS| 
punten en bankbiljetten: 

leK 
in- en veiküop detail 

http://www.philamunt.nl
mailto:info@philamunt.nl


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. 
Meer 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 
Bemepsfilatelisten 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax: 0223614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

P()sl/cf4ellian(kI 

\a.sle kliuiktikaan 

www.Filateliehpz.nl 
hpzh@planet.nl 

P 
Twee verschillende 

zegels 1,50 
FDC 7,95 

De Ruiter BV 
Numismat iek & Fi la te l ie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Eurointroductie Slovenië 

^ ^ . 

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

PostzegelsMuntenBankbiljetten 

fUlfVJMLftü 
Bezoek onze website Collect4AII.com voor: 

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

SALE met grote kortingen! 
Verder: telefoonkaarten, en nog veel nneer! 

Ell<e zaterdag aanwezig in onze zaak: 
VIJF CENT  boeken, vele partijen, FDC's 
en nog veel meer... Konn ook eens l<ijken! 

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

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

Tel: 070 3925409 Email: mbezemer(S)xs4all.nl 

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

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Dultsland 

Frankrijk 
Groot Brittannië 
Nederland 
Oostenrijk 
(Rep.)Suriname 

email: Ilbren2@planet.nl 
libren@home.nl 

Telefoon: 0455245256 

MICHEL SLOTOFFENSIEF 2007 
■Joord Amerika 2007/08, 

lOverzee 1/1 (USA, Canada) 49,— 
f Motiefcatalogus VOGELS Europa, 
ImetCD, in l<leur 69,— 
I Europa Kompakt, Lidstaten EU en EFTA 

v.a. toetreding, in l<leur 69,— 
Motiefcatalogus SPOORWEG Wereld met CD, in kleur 98,— 
Motiefcatalogus SCHEPENWereld met CD, in kleur 98,— 
JUNIOR catalogus Duitsland 2008, in kleur 9,90 
GERT Europa 2008, in kleur 40,— 
China catalogus 2008, Overzee 9/1 China, Hongkong, Macau, Tibet 49,— 
Handboekje "Masse oder Klasse?" 9,95 
"Briefmarken Highlights" over leuke, zeldzame, 
dure en goedkope postzegels 9,95 
Michel Rundschau jaargangen 20022006 op GD 29,80 
Michel Rundschau abonnement 2008, 12 nummers, 'Port Betaald' 47,80 

auf der heide 
www aufderheide nl  email aufderheide@hetnet nl 

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

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  lnfo@booklets.nl 

Postzegel en Muntencentrale 
Emmen 

Altijd meer dan 2500 kavels postzegel

partijen in onze kelder van 155m^. 
Grote voorraad Bankbiljetten en Munten, 

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 , M U N T E N , 
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: 
KERKPAD43 Dl T/M VR 09.30  17.00 UUR 
TEL: 0591640925 DO 09.3020.30 UUR 
FAX: 0591 648247 ZA 09.30  17.00 UUR 

INFO(g).PMCEMMEN.NL 
WWW.PMCEMMEN.NL 

LID N.V.P.H. 

Bezoek onze stand op de 
Eindejaars Beurs 

in Barneveld ^̂  ^̂  ^ ^ ^^^, 
op 27 en 28 december 2007 

Wederom hebben wij een zeer groot aanbod van postzegelboekjes van de gehele wereld. 
Ook hebben we een interessant aanbod van betere brieven van Nederland en Duitsland. 
Daarnaast een groot assortiment brieven vanaf 1,00 euro per stuk, van de gehele wereld. 
MMIOW IMllIJW MMIOW MÜIIIM 

Groot assortiment blokken van WestEuropa vanaf 1,00 euro per stuk 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

http://www.Filateliehpz.nl
mailto:hpzh@planet.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
http://Collect4AII.com
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Ilbren2@planet.nl
mailto:libren@home.nl
http://www.booklets.nl
mailto:lnfo@booklets.nl
http://www.pmc-emmen.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie m Den Haag 
De ofFiciele mededelingen van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen NBFV en de pagina s van 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 5254391 
Telefax 035 5240926 
Email philateiie@tip nl 
Website uiujui jilateiie uis 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 i349CGAlmere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 5384880 
in/o@burefludetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 025131 39 39 
Telefax 025131 04 05 
Mutaties viawww aboland nl 

Adreswijzigmgen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswi|ziging aan de admmistra 
tie (21e 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 
€24 30 (Nederland) €38 (buiten 
land standaard) of €60 (buitenland 
priority) Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand in het loopt minimaal een 
jaar (II nummers) Abonnements 
beëindiging zie Opzegging abon 
nement 

Belgische abonnees 
Woont u in België^ Dan kost een 
abonnement €25 30 Stort dit bedrag 
op rekening 000 0350882 33 t n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezondeni 

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

Losse nummers 
Nummers van de lopende jaargang kun 
nen (mits voorradig) voor € 2 50 per 
nummer (inclusief porto) worden be 
steld via postgiro 8591403 van Abon 
nementenland in Uitgeest vermeldde 
gewenste editienummers 

Bestuur 
uoorzitter 
GC van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H PG vanderLienden 
erenoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
© 2007 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het pos tkan toor 

Verzamelgebied Neder land 

Verzamelgebied België 

Bon voor het opgeven van kleine a n n o n c e s 

Maximafilie 

De Pos thoorn jaa rgang 56 d e c e m b e r 2007 

Au tomaa t s t roken 

Postzegelboekjes 

Bondspag ina s 

TNTPos t emiss ies op 2 januar i 2008 

Prins Philip niet populai r wel ge respec tee rd 

Pos twaardes tukken 

Neder land Frankrijk en de H u g e n o t e n 

Filatelistische evenementen 

Neder l andse s tempels 

Korte terugbl ik op de kers t en n ieuwjaarspos t 2006 

784/785 
786 

788 /789 

790/791 

791 

792 

794 /795 /796 /797 

7 9 8 

800/801 

802/803/804 

804 

806/807 /808 /809 

812/813 

814/815/816/817/818/819/820 

824/825 

825 

826 

Prins Philip 
Populair' Nee, dat 
IS het woord niet 

Gerespecteerd, 
dat kom meer 
m de buurt als 
het gaat om de 

manier waarop de 
Britten tegen 

'hun' prins 
Philip - dit jaar 

86 geworden 
- aankijken 

806 

KNJ-post 2006 826 

Doe m e e m e t de emdejaarspuzze l van Filatelie en win een m o o i e prijs 
828 /829 

Vervalsingen he rkennen 

Informat iepagina s van de NVPH 

W I J lazen voor u 

Verenigingsbladpri jzen 2007 u i tgere ik t in Ape ldoorn 

De geschiedenis van de Bond (deel 2) 

Nieuwe uitgiften 

Luchtpost /Tholent rofee 

T h e m a n s c h p a n o r a m a 

Kleine a n n o n c e s 

RH de voorpagina 
Tweemaal Calvijn op onze omslag diens 
standbeeld in Boedapest (Hongarije) en een 
Franse postzegel met zijn portret verwijzen 
naar een bijdrage elders in dit nummer over 
Nederland Frankrijk en de Hugenoten Gerard 
Geerts beschrijft de roerige en bloedige 
geschiedenis van de aanhangers van Calvijn 
in Frankrijk in de zestiende en zeventiende 
eeuw HIJ neemt ook hun relatie met Neder 
land onder de loep en hij doet dat alles aan 
de hand van veel filatelistisch materiaal 

Advertentie-index 

830/831 

832 /833 

834 /835 /836 

836 

840/841/842/843/844/845/846/847 

847 

850 

Onze redacteur 
moderne filatelie, 

Frans Hermse, 
staat in deze editie 

stil bij de oogst 
van de kerst- en 
nieuwjaarspost 

van 2006 
Toepasselijk, want 
de KNJ-post 2007 

ligt bij velen al 
weer op de mat 

Puzzel mee 
U bent er even mee 

bezig, met onze 
emdejaarspuzzel, 

maar er zitten 
dan ook veel 

vrije dagen in de 
maand december 

Los Paul van Beeks 
breinbreker op en 

scoor een mooie 
prijs als u geluk 
hebt, tenminste 

828 

Ackermann 
Apeldoornse 
Auf der Heide 
Bredenhof 
Brinkmann Fil 
Booklets Int 
Boomstamps pzh 
V d Bijl 
DAVO 
v Dieten 
Edel Collecties 
Eindejaarsbeurs 
Filagent Ned 
Helderse Postzh 
Herscheit Ron 
Hollands Glorie 
Hoekstra 
Howell Holding 

772 
787 
774 
851 
781 
774 
772 
850 
837 
852 
810 

822/823 
839 
774 
787 
778 
778 
774 

Huls 
Hunter safe 
Krokol pzh 
Leopardi pzv 
Luchtturm 
Librenphilatelie 
Lodewijk pzh 
Lokven pzv 
Meinhardt 
Mondial pzv 
Mowbray CoUectables 
Neef de 
Ned Postz ver 
Nijs de pzh 
NVPH 
Osselaar veiling 
Postbeeld 
Poveia 

787 
772 
787 
799 
805 
774 
781 

803/835/849 
780 
779 
772 
781 
770 
782 
827 
821 
781 
782 

Postzegelhoes t 782 
Postz enMuntencen t ra leEmmen 774 
Postzegel vereniging Voorschoten 778 
Philamunt 773 
PPC 811 
Rietdijk 793 
Ruiter de 774 
Sandafayre 787 
Safe Nederland 799 
Stamps DNS 771 
St Verz Ned 782 
Smith s phil 776/776 
Vergossen Ruud Fil 774 
Vhetpzh 778 
Wien pzh 772 
Zeist pzh 783 

ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

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

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
9088 Antigua en Bahamas Prijs: € 170,00 
Stockboek met voornamelijk postfris materiaal van Antigua en Batiamas. Bevat veel series en 
blokken, voornamelijk moderne zegels. 
9092 Aruba FDC's. Prijs: € 150,00 
Complete collectie FDC's Aruba E1-E112 (1986-2004). Cat. waarde 686 euro, in Davo FDC al
bum. 
9124 Australië 1913-1986. Prijs: € 160,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1986 in Stanley Gibbons album. Goed gevul
de collectie. 
9069 Australië 1913-1993. Prijs: € 150,00 
Gebruikte collectie Australië 1913-1993 in Davo album. Collectie bevat veel materiaal. Koopje! 
9067 Australië en Ierland. Prijs: € 170,00 
Twee Davo albums met voornamelijk gebruikte collecties Australië en Ierland. Redelijk gevulde 
collecties met ook wat postfrisse series van Ierland. 
9160 Australië. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met 35 poststukken van Australië, waaronder veel oud materiaal en wat oude 
Staten. 
9123 Australische Staten. Prijs: € 185,00 
Stockboek met ca. 1100 gestempelde zegels van diverse Australische Staten. Ideaal iot voor 
stempelverzamelaar of plaatfouten. 
9125 Bahamas en Bermuda. Prijs: € 185,00 
Twee stockboeken met postfris en ongebruikt materiaal van Bahamas en Bermuda 1937-ca. 
1990. Complete series en blokken met ook langlopende series. 
9099 België 1850-1974. Prijs: € 125,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1850-1974 in dik Kabe album. Collectie 
bevat o.a. veel spoorwegzegels. Veel materiaal, koopje! 
9128 Berlijn 1948-1980. Prijs: € 950,00 
Luxe postfrisse collectie Berlijn 1948-1980 in luxe Lindner album. Op twee series en 1 blok na 
compleet, dus veel goed materiaal zoals (Michel no's): 1-20 (hoge waarden gekeurd), 42-60, 
61-63,64-67,68-70 etc. etc. Schitterende collectie!! 
9096 Berlijn 1948-1985. Prijs: € 420,00 
Gebruikte collectie Berlijn 1948-1985 met zeer veel beter materiaal zoals roodopdrukken 
(Michel 21-34), UPU (35-41), Goethe (61-63), ERP (71), Philharmonie (72-73) etc. Mooie col
lectie, zeer hoge cat. waarde. 
9110 Brazilië 1960-2001. Prijs: € 550,00 
Postfrisse en gebruikte collectie Brazilië 1960-2001 in 4 Schaubek albums. Bevat enorm veel 
materiaal, waaronder ook heel veel blokken. Iets oudere blokken ook aanwezig, o.a. (Michel 
no's): 6, 7,10 etc. Hoge cat. waarde! 
9072 Brits Dominica. Prijs: € 210,00 
Stockboek met een postfrisse collectie Brits Dominica. Collectie bevat veel motiefseries en veel 
blokken. 
9087 Bund gebruikte stock. Prijs: € 200,00 
Gebruikte stock Bund tussen Michel 601 en 2149 in 3 erg dikke insteekboeken. Enorme hoe
veelheid zegels! 
9066 Bundespost en Berlijn. Prijs: € 380,00 
Davo album met een gebruikte collectie Bundespost en Berlijn en gebieden. Collectie bevat 
o.a. Bundespost 1949-1975 gebruikt compleet. Zeer hoge cat. waardel 
9106 Bundespost en DDR. Prijs: € 400,00 
Insteekboek met postfris en ongebruikt Bundespost en DDR. Collectie bevat zeer veel beter ma
teriaal zoals (Michel no's): Bund: 116*, 121-122*, 136*, 137*, 139-140*, 141-142*, 143-146*, 
147*, 150*, 153-154*, 156-159*, 161*, 173-176* etc. vanaf ca. 1960 tot 1984 vnl. postfris. DDR: 
248-249**, blok 8B * en **, blok 9B * en **, blok 13* etc. Zeer veel materiaal, zeer hoge cat. waarde! 
9111 Cayman Islands. Prijs: € 135,00 
Stockboek met postfris materiaal van Cayman Islands, waaronder ook langlopende series en 
blokken. Bevat tevens wat materiaal van Ascension. 
9139 Centraal Afrika 1959-1977. Prijs: € 170,00 
Map met albumbladen met een postfrisse en ongebruikte collectie Centraal Afrika 1959-1977. 
Veel beter materiaal met veel luchtpost. Hoge cat. waarde. 
9112 Cook Islands en Aitutaki. Prijs: € 210,00 
Stockboek met postfris materiaal van Cook Islands en Aitutaki. Bevat zeer veel series en blok
ken waaronder veel motief Hoge cat. waarde! 
9091 Cook Islands. Prijs: € 210,00 
Dik stockboek met een postfrisse collectie Cook Islands, waarin veel hoge waarden, o.a. dienst 
en motiefseries. Hoge cat. waarde! 
9071 Cuba. Prijs: € 125,00 
Postfrisse collectie Cuba in stockboek. Collectie bevat veel mooie motief series en blokken. 
9109 DDR 1945-1976. Prijs: € 335,00 
Postfrisse en gebruikte collectie DDR 1945-1976 in goed gevuld Schaubek album. Collectie be
vat wat Sovjet-zone, goed materiaal uit de jaren 1949-1953 en is vanaf 1965 veelal dubbel ver
zameld. Collectie bevat geen blokken. Hoge cat. waarde! 
9107 DDR 1949-1965. Prijs: € 240,00 
Postfrisse en gebruikte collectie DDR 1949-1965 in zeer goed gevuld Schaubek album. 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal uit de eerste jaren zoals (Michel no's):284-285o, 286-
288o, 327-331 etc. 
9117 DDR 1949-1974. Prijs: € 210,00 
Postfrisse en gebruikte collectie DDR 1949-1974 in een zeer goed gevuld Leuchtturm album. Col
lectie bevat niet de dure blokken, maar wel al de betere zegels uit de beginjaren. Hoge cat. waardel 

9098 DDR 1971-1980. Prijs: € 110,00 
Vrijwel complete, postfrisse collectie DDR 1971-1980 in Schaubek album. 
9085 Diverse landen. Prijs: € 225,00 
Stockboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse landen, zoals Groenland, 
Faeröer, Aland, Zweden etc. 
9090 Diverse landen. Prijs: € 170,00 
Stockboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse landen. Bevat aardig ma
teriaal, o.a. van Australië en Zwitseriand. 
9166 Duitse Gebieden. Prijs: € 110,00 
Stockboek met vnl. postfris materiaal van diverse Duitse gebieden uit rondzendboekjes. Bevat 
o.a. veei General Gouvernement. 
9086 Duitse Rijk 1933-1945. Prijs: € 750,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 1933-1945 in album. Collectie is deels 
dubbel (ongebruikt/postfris en gestempeld) en bevat ook beter materiaal zoals Chicagofahrt 
(Michel 496-498) gestempeld en München Riem blok (Michel blok 10) gestempeld. Cat. waar
de ca. 3500 euro. 
9161 Duitse Rijk. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van het Duitse Rijk uit rondzend
boekjes. Bevat veel beter materiaal zoals 716-729**. 
9165 Duitse Rijk. Prijs: € 600,00 
Stockboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van het Duitse Rijk uit 3 rondzend
boekjes. Bevat veel beter materiaal zoals 364-367**, 390-397** etc. Zeer hoge cat. waarde! 
9163 Duitse Staten en gebieden. Prijs: € 315,00 
Insteekboek met ongebruikt en gebruikt materiaal van Duitse Staten en gebieden uit rondzend
boekjes. Bevat heel veel materiaal, hoge cat. waarde! 
9121 Duitsland. Prijs: € 280,00 
Restantverzameling Duitsland in 3 albums. Collectie bevat Duitse Rijk met ongebruikt en ge
bruikt voornamelijk gewoner materiaal, Bund vnl. gebruikt gewonere zegels, Berlijn 1948-1985, 
goed gevuld, voornamelijk postfris, DDR 1949-1966, redelijk gevuld. 
9065 Engeland 1840-1983. Prijs: € 170,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Engeland 1840-1983 in Davo album. Collectie bevat ook wat 
beter klassiek materiaal. 
9100 Engeland 1840-1986. Prijs: € 1.200,00 
Uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1986 in 2 Victoria al
bums. Collectie bevat zeer veel,soms dubbel, materiaal inclusief boekjes, port, regionalen, gut
ter-pairs, liggende en kopstaande watermerken etc. Zeer hoge cat. waarde! 
9075 Engeland en kanaaleilanden 1967-1981. Prijs: € 380,00 
Postfrisse collectie Engeland en kanaaleilanden voornamelijk 1967-1981 in dik Kabe album. 
Bevat tevens wat gebruikt klassiek Engeland, waaronder beter materiaal. 
9159 Engeland perfins. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met 22 poststukken van Engeland met perfins. Voornamelijk ouder materiaal. 
9127 Engeland. Prijs: € 280,00 
Drie insteekboeken met voornamelijk postfris materiaal van Engeland. Veel veldelen en veel 
nominaal. 
9078 Engelse koloniën in Pacific. Prijs: € 325,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Engelse koloniën in Pacific. Bevat veel beter materi
aal, o.a. van Christmas Islands, Australian Antarctic territory, Norfolk Islands, Cook Islands etc. 
In twee stockboeken, hoge cat. waarde. 
9134 Engelse koloniën. Prijs: € 115,00 
Insteekboek met voornamelijk postfrisse gutterpairs van diverse Engelse koloniën. Leuke 
koop! 
9076 Engelse koloniën. Prijs: € 160,00 
Postfrisse collectie Engelse koloniën in dik blanco album. Voornamelijk modern materiaal van 
diverse landen. 
9077 Engelse koloniën. Prijs: € 245,00 
Postfrisse collectie Engelse koloniën in blanco album. Collectie bevat veel beter materiaal, o.a. 
van Gilbert, Cocos, St. Georgia etc. Hoge cat. waarde! 
9118 Europa. Prijs: € 840,00 
Zeer dik, oud Kabe album met diverse Europese landen tot 1945, Bevat vooral zeer goed 
Duitse Rijk zoals (Michel no's, alle gebruikt): 499-507,529-539,556-564,695-697, blok 4,5,6, 
7, 8, 9, 10, 11 etc. en Duitse staten/gebieden, zoals goed Baden, Bayern, Pruissen etc. Zeer 
hoge cat. waarde! 
9145 Europese landen. Prijs: € 245,00 
Drie insteekboeken met materiaal van diverse Europese landen. Heel veel zegels, waaronder 
klassiek. Bevat Spanje, Griekenland, Liechtenstein, Luxemburg, San Marino. 
9093 FDC's Nederlandse Antillen. Prijs: € 350,00 
Twee FDC albums met een collectie FDC's Nederiandse Antillen tussen E152-E360 (1982-
2004). Collectie is vrijwel compleet, cat. waarde 1950 euro. 
9141 Fiscaalzegels. Prijs: € 115,00 
Dik insteekboek met documenten met fiscaalzegels. Voornamelijk Italië. Veel materiaal, leuke 
koop. 
9146 Frankrijk 1853-1980. Prijs: € 280,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1853-1980 in Davo album. Veel materi
aal, koopje! 
9140 Frans Guinee 1892-1973. Prijs: € 125,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Frans Guinee 1892-1973 op albumbladen in map. Leuk 
klassiek materiaal en tevens wat moderner ongetand. 

http://WWW.FILATELIE.NET


9101 Gibraltar 1938-1994. Prijs: € 190,00 
Stockboek met voornamelijk postfris materiaal van Gibraltar 1938-1994. Collectie bevat veel 
betere (langlopende) series zoals (Michel no's): 112C*, 114o (4x), 116*, 149-162" (no. 161 
ontbreekt), 188-201" (2x), 246-275" (2x) etc. Hoge cat. waarde. 
9083 Groenland FDC's. Prijs: € 170,00 
FDC collectie van Groenland in 3 dikke FDC banden. Bevat in totaal ruim 300 stuks, inclusief 
wat doubletten. Zelden aangeboden, koopje! 
9084 Guernsey 1969-1997. Prijs: € 280,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Guernsey 1969-1997 in luxe Lindner falzlos album. Koopje! 
9149 IJsland 1876-1988. Prijs: € 225,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1876-1988 in Davo album. Collectie is re
delijk gevuld met ook wat beter materiaal. 
9064 Indonesië 1950-1978. Prijs: € 170,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Indonesië 1950-1978 in Importa album. Mooie collectie, 
koopje! 
9153 Indonesië interim. Prijs: € 400,00 
Stockboek met Indonesië interim-periode 1946-1948 in complete vellen en veldeeltjes. Zowel 
ongebruikt als gebruikt, cat. waarde ruim 3000 euro. 
9089 Iran. Prijs: €170,00 
Stockboek met een postfrisse collectie Iran, voornamelijk periode 1975-2000. Veel zegels, 
mooie kwaliteit. 
9129 Isle of Man 1973-1998. Prijs: € 175,00 
Postfrisse collectie Isle of Man 1973-1998.1973-1990 compleet inclusief blokken, daarna iets 
materiaal aanwezig. Ook veel complete (Europa) vellen aanwezig. In 3 Davo luxe albums. 
9104 Israël 1960-1986. Prijs: € 160,00 
Stockboek met een enorme hoeveelheid voornamelijk postfrisse fulltab zegels van Israël 1960-
1986. Ook wat half-tab en gebruikt aanwezig. Koopje! 
9120 Jaar van het Kind 1979. Prijs: € 225,00 
Mooie collectie Jaar van het Kind 1979 in 5 speciale albums. Twee albums met postfrisse se
ries en blokken en drie albums met onbeschreven FDC's. Koopje! 
9144 Jersey, Guernsey WO II. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met ongebruikt Jersey en Guernsey van WO II. Tevens gespecialiseerd Machins 
aanwezig. Leuk kavel! 
9108 Kerstzegels. Prijs: € 250,00 
Stockboek met een grote stock, voornamelijk oudere kerstzegels. Bevat veel doubletten en 
voornamelijk Denemarken. Zeer mooie partij, cat. waarde ca. 4000 euro. Koopje! 
9105 Liechtenstein 1960-2005 (!). Prijs: € 250,00 
Postfrisse collectie Liechtenstein 1960-2005 (!) met ook blokken in stockboek. Zeer hoge cat. 
waarde en nominale waarde! 
9143 Macedonië 1998-2002. Prijs: € 170,00 
Map met een postfrisse collectie Macedonië 1998-2002 op insteekbladen. Collectie bevat wat 
doubletten en veel velletjes en blokken, waaronder wat ongetand. 
9131 Malta 1882-1972. Prijs: € 150,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Malta 1882-1972 in Davo luxe album. Collectie be
vat wat beter materiaal zoals (Yvert no's); 3,10,23,24*, 128*, 214,215,255 etc. Leuke collectie. 
9132 Malta 1961-1990. Prijs: € 125,00 
Postfrisse collectie Malta 1961-1990, vanaf 1967 vrijwel compleet inclusief blokken. In luxe 
Safe album, mooie kwaliteit, hoge cat. waarde. 
9142 Midden Oosten. Prijs: € 210,00 
Map met insteekbladen met voornamelijk postfris materiaal van het Midden Oosten. Bevat o.a. 
veel modern Israël. 
9081 Nederland 1852-1940. Prijs: € 500,00 
Gebruikte, vrijwel complete collectie Nederland 1852-1940 in Davo album. Veel zegels, hoge 
cat. waarde, (iets gemengde kwaliteit) 
9094 Nederland 1852-1989. Prijs: € 450,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1989 in 3 Unie albums. Redelijk 
gevulde collectie zonder topnummers. 
9079 Nederland 1852-1995. Prijs: € 650,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Nederland 1852-1995 in 3 dure luxe Importa albums met cas
settes (met bladen t/m 2000). Collectie bevat veel materiaal, waaronder beter zoals 14,16,29, 
104-105,130 (dun), 356-373 etc. Zeer hoge cat. waarde! 
9082 Nederland 1900-1944. Prijs: € 550,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Nederiand 1900-1944 in Davo luxe album. Collectie bevat zeer 
veel beter materiaal, echter in gevarieerde kwaliteit. Bevat o.a. 48 (gerepareerd), 49,105,130 
(gerepareerd) 212-219*, 244-247, 356-373 etc. 
9070 Nederland 1960-1986. Prijs: € 150,00 
Complete, postfrisse collectie Nederland 1960-1986 in Davo luxe album. Collectie is compleet 
inclusief blokken. 

9080 Nederlanden koloniën 1852-1954. Prijs: € 125,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland en koloniën 1852-1954 in oud Erka album. 
Redelijk gevulde collectie. 
9169 Nederlandstempels. Prijs: € 150,00 
Insteekboek vol met Nederlandse zegels met stempels, zoals puntstempels, grootrondstem-
pels, kleinrondstempels, langstempels etc. 
9158 Nederland tram ansichtkaarten. Prijs: € 175,00 
Verzamelband met 94 voornamelijk oudere ansichtkaarten van Nederland met een tram in het 
beeld. Leuk lot! 
9138 Nederlands Indië. Prijs: € 130,00 
Map met albumbladen met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederiands Indië. 
Bevat tevens ongebruikt Nederiands Nieuw Guinea compleet (incl. Untea). 
9154 Nederlands Nieuw Guinea 1950-1962. Prijs: € 125,00 
Complete postfrisse en complete gebruikte collecties Nederlands Nieuw Guinea 1950-1962 in 
Davo luxe album. Beide collecties bevatten ook de Untea serie. 
9061 Nederlandse koloniën. Prijs: € 130,00 
Importa album met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse koloniën. 
Bevat Nederlands Indië, Nederlands Nieuw Guinea en Suriname. 
9062 Nederlandse koloniën. Prijs: € 450,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse koloniën. Collectie bevat alle gebie
den met ook veel beter materiaal. Mooie collectie, hoge cat. waarde! 
9063 Nederlandse koloniën. Prijs: € 200,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse koloniën. Collectie bevat o.a. veel 
postfris materiaal van de Nederiandse Antillen tot 1979. 
9102 Nederlands Indië vierkantstempels. Prijs: € 525,00 
Twee insteekboeken met ruim 1500 zegels van Nederlands Indië met vierkantstempels. Zeer 
veel mooie afdrukken, waarvan vele op briefstukje. 
9103 Nieuw Zeeland 1882-1994. Prijs: € 325,00 
Twee stockboeken met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Nieuw Zeeland 1882-
1994. Bevat veel postfris materiaal en veel blokken. 
9133 Noorwegen 1977-1995. Prijs: € 120,00 
Stockboek met een postfrisse collectie Noonwegen 1977-1995. Collectie bevat ook veel blok
ken. 
9152 Oostenrijk. Prijs: € 100,00 
Map met blanco albumbladen met gestempeld Oostenrijk port, krantenzegels en Oostenrijks 
Levant. Leuk lot, hoge cat. waarde! 
9164 Oostenrijkse gebieden. Prijs: € 170,00 
Insteekboek met ongebruikt en gebruikt oud materiaal van Oostenrijkse gebieden uit twee 
rondzendboekjes. Zeer hoge cat. waarde. 
9157 Saar 1947-1959. Prijs: € 1.750,00 
Mooie, gebruikte, complete collectie Saar 1947-1959 in Lindner album. Collectie is geheel com
pleet inclusief blok 1 (met eert.) en blok 2. Prachtige kwaliteit, cat. waarde 9500 euro. 
9114 San Marino. Prijs: € 120,00 
Stockboek met voornamelijk postfris materiaal van San Marino, waaronder wat betere zegels. 
9147 Scandinavië. Prijs: € 470,00 
Klein stockboek met voornamelijk ouder ongebruikt en gebruikt materiaal van Scandinavië. 
Bevat o.a. IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland etc. Stockboek bevat heel veel leuk klassiek 
en iets beter materiaal. Ideale uitzoekpartij! 
9095 Scandinavië. Prijs: € 400,00 
Partij Scandinavië in 5 stockboeken. Partij bevat Finland, IJsland, Faeröer en Aland, voorna
melijk modern postfris materiaal. Heel veel zegels, koopje! 
9074 Tsjecho-Slowakije 1968-1978. Prijs: € 170,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Tsjecho-Slowakije 1968-1978 in dik Kabe album. Ook wat 
gebruikt materiaal van voor 1968 aanwezig. 
9170 Wereld betere zegels. Prijs: € 1.500,00 
Safe showalbum met betere zegels van de hele wereld. Bevat o.a. Portugal (Yvert) 491-506, 
663-670*, blok 13 ongebruikt zonder gom, Nederland (NVPH) 332-349*, 518-537**, verder leuk 
Zwitserland, België, New Foundland, Oostenrijk etc. Zeer hoge cat, waarde! 
9150 Zuid Afrika 1910-1985. Prijs: € 170,00 
Gebruikte collectie Zuid Afrika 1910-1985 in goedgevuld zelfgemaakt album. Collectie bevat te
vens wat gebieden en iets beter materiaal zoals (Yvert no's): 12,13, 29, 30, 36 etc. 
9148 Zuid Korea. Prijs: € 115,00 
Insteekboek met een postfrisse collectie Zuid Korea waarin ook heel veel blokken. 
9113 Zwitserland. Prijs: € 600,00 
Dik stockboek met een grote stock Zwitserland. Bevat postfris, ongebruikt en 
gebruikt materiaal in aantallen. Zeer veel Pro Juventute, Pro Patria, luchtpost, 
portzegels etc. Zeer hoge cat. waarde. 

Onze openingst i jden: d insdag to t en met zaterdag van 10.00 to t 18.00 uur 
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AMPHILEX vellen 1967 

V 886/88 (pfr.) £ g n 
(Catw€150) ^ O '  

Verzendkosten altijd extra 
Openingstijden; Woensdag t/m 
Vrijdag 09.30 18.00, Zaterdag 

09.00 1700 (Op afspraak : 
maandag/dinsdag/doavond) 

KNOTS op Nederland 
Mooi Nederland 12 blokjes 2005 € 59,50 
Mooi Nederland 12 blokjes 2006 €39,50 
Mooi Nederland 12 blokjes 2007 € 39,50 

Molenreeks Enveloppen 
Mooi Nederland 2005 (10 FOC's) € 37,50 
Mooi Nederland 2006 (10 FDC's) € 35,00 
Mooi Nederland 2007 (10 FDC's) € 35,00 

Provincie  velletjes 
Complete serie 12 st. in carnet € 99,00 
Idem gestempeld € 99,00 
12 NVPH FDC's 12 Provincies € 37,50 

"Prestige Boekjes" 
PR1 Verzamelen € 1 S.

PR 2 Kon.Huis 1 € 22.

PR3 Spijker €13.

PR4 Kon.Huis tl € 1 S.

PR 5 Postztaal € 1 S.

PR 6 Natuurmon. € 1 S.

PR 7 Zilveren Jub.€ U . 

PR 8 MooiNed.l € U . 

PR 9 Dick Bruna € U . 

PR10 Schaatsen € 2 1 . 

PR11 Rembrandt € 49.

PR12 MOOI Ned.ll € 14.

PR13 Karel Appel €12.

PR14 Bedr Dieren€ 14.

PR15 Bloemetjes € 1 S.

P R « Scouting €13.

PR17 Koninklijk €13.

PR18MooiNedlll€13.

"Pseudo  Prestige Boekjes" (op=op) { 
Ajax €12,50 
PSV €12,50 
Feijenoord €12,50 
VUAmsterd. €12,50 

BZN €12,50 
Zonnebloem €12,50 
Jetixl €12,50 
Jetixll €12,50 

"Monster"  boekje (harde kaft) €19.50 
Andre van Duijn boekje (harde kaft) € 19.50 

Mailer Kind 2000 HB 192729 (€100.) NU €59.

Mailer Zomer 2001 HB 197072(€100.) NU € 59.

^ t j ^ Postzegel en Muntenhandel 
1 . * * 1 U o l l ' ^ n ^ l e « / ^ l ^ ^ v i / i « 
^^^ I i v r i i a i i u ; 9 V ^ I W I i C 

Camplaan 8 2103 GW Heemstede 
Tel 023 5477444 HG@Stampdealer.nl 

Postbank 4208936 ING 68 31 12 619 
WWW . stampdealer . nl 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN/PARTIJEN POSTZEGELS 

WINKELVOORRADEN 

In onze winkel, die geopend is van woensdag 
t/m zaterdag, vindt u regelmatig een aanbod van 
diverse verzamelingen en partijen, onder het genot 
van een kop koffie kunt u deze op uw gemak 
bekijken. 
U kunt bij ons op de zoeklijst komen te staan voor 
gebieden die wij u vrijblijvend kunnen aanbieden. 

Openingstijden van 10.00 t/m 17.00 
(ool< op afspraali) 

PHZ VAN VLIET 
Molecatenlaan 16 B 
7339 CK Ugchelen/Apeldoorn 
(Gratis parkeren) 
Tel. 0555416108 
info@pzhvanvliet.nl 

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE? 
Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende 

aanbiedingslijsten. Deze zijn interessant voor zowel de 
beginnende als de gevorderde verzamelaar 

(en ook voor de wederverkoper). 

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
de mogelijkheden. 

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens mijn lijst zenden? 
W.M. Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Vv'inschoten. 

tel. 0597430755  fax 0597431428  email: wmhoekstra@home.nl 

2« oudejaarsbeurs N\/p\/ 
29 december 2007 

Sporthal de Vliethorst  Voorschoten 
Burg. v.d. Haarplein 9 
10.00  16.00 uur 

Er is gratis vervoer van en naar het station Voorschoten 
gratis parkeren  toegang gratis 

Postzegels  brieven 

071  56 11 719 

mailto:HG@Stampdealer.nl
mailto:info@pzh-vanvliet.nl
mailto:wmhoekstra@home.nl


De Januariveiling. Bijna iedere dag komen er collecties en 
nalatenschappen binnen om door ons beschreven en verkaveld te worden. 
Deze keer ook veel leuke gespecialiseerde kavels Nederland w.o.stempels 
en variëteiten. Vele honderden albums en insteekboeken. Op verzoek van 
de inzenders verkavelen we een collectie, zodat U gericht kunt kopen wat 
in uw verzameling ontbreekt. Veel ook niet en wordt het aangeboden zoals 

het binnenkwam, zodat U veel avontuurlijke verzamelingen en partijen 
zult vinden. De prijs is laag, omdat U direkt bij de "bron" koopt. 

Bijvoorbeeld Nederland postfris voor 1940 ?! Vergelijkt U de prijzen 
en reken uw voordeel uit ten opzichte van reguliere aankopen. 

Dagelijks kunt U inzenden. 
'' Even Deventer bellen 

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

email info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 

mailto:info@mondialstamps.nl
http://www.mondialstamps.nl


P.W. Meinhardt 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

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

Nieuwe Michelcatalog! 
Overzee deel 1.1 NoordAmenka: USA & Canada 2008 
Nu met postzegel boekjes USA! 49,00 j 
Overzee deel 9.1 China 2008 incl. Talwan, Hong Kong & Macau49,001 

38,00 
9,90 

98,00 
69,00 
98,00 

Europa CEPT 2008 in kleur 
Junior Duitsland 2008 in kleur, nu als zakcatalogus! 
Europa Klassiek 18401900, gespecialiseerd met brieven e.d. 
Catalogus Vogels op zegels Europa 2008, kleur met CDROM 
Wereldcatalogus Treinen op zegels 2008, kleur met CDROM 
Wereldcatalogus Schepen op zegels 2008, kleur met CDROM 98,00 
MichelRundschau CDROM Jaargangen 20022006 compleet 29,80 

Vraag gratis de prijslijst catalogi aan! 

Philexlandencatalogi 2008 
Duitsland in kleur 17,50 België 19,75' 
Frankrijk in kleur 19,75 Israël in kleur 13,50 
GrootBrittannië, Kanaaleilanden & Isle of Man in kleur 19,75 
Luxemburg 12,50 Spanje in kleur 19,75 
Zwitserland & Liechtenstein, kleur 17,50 Oostenrijk in kleur 17,50 
Vaticaan in kleur 12,50 Verenigde Naties in kleur 13,50 
Europa CEPT 2007 (géén 2008) 19,75 Nederland 12,50 

_ ~ _ < . i . i ~ —__ e . 

' Catalogus Duitsland 2006/2007, in kleur 13,90 
Catalogus Duitsland 2004/2005, in kleur 7,90 
Europacatalogi 2006/2007 (verschenen in 2006), allen in Ideur: 
2 ZuidWest: Frankrijk, Portugal, Spanje 27,90 
3 Zuid: Italië, Vaticaan, Joegoslavië, Albanië, Malta 27,90 
4 ZuidOost: Bulgarije, Griekenland, Roemenië, Turi^ije, Cypms 27,90 
5 Noord: Scandinavië & Baltische Staten 27,90 
6 West: België, Nederiand, Luxemburg, GrootBrittannië, Ieriand27,90 
Catalogus Overzee deel 4 Noord & OostAfrika 2002 25,00 
Catalogus Overzee deel 5 WestAfrika 2002 25,00 
Catalogus Overzee deel 6 Zuidelijk & CentraalAfrika 2002 25,00 
Catalogus Overzee deel 8 Zuid & ZuidoostAzië 2003 25,00 

.Catalogus Overzee deel 10 Midden Oosten 2004 25,00 

Catalogi USA & Canada 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2008, in kleur 69,00 
Scott catalogus USA pocket 2008, in kleur 21,00 
Harris semispeciale catalogus USA & Canada 2008, in kleur 29,90 
US Postal Service catalogus USA 2008, in kleur 27,90 
Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2008, in kleur 42,90 
Unitrade speciale catalogus Precancels Canada 5e editie 2005 19,90 
Unitrade speciale catalogus fiscale zegels Canada, in kleur 21,95 

^ a m e l l spec, cat. Plaatfouten & Afwijk r 37,90^ 

Catalogi Scan'=sv!ë 
Facit speciale catalogus Scandinavië 2008, in kleur 65,00'' 
AFA spec. cat. Denemarken, Faeröer, Groenland 2008, in kleur 95,00 
AFA catalogus Denemari<en, Faeröer & Groenland 2008, kleur 39,90 
OFK speciale catalogus Noorwegen 2008, in kleur 74,90 
Lape speciale catalogus Finland & Aland 2008, in kleur 49,90 

iFacit catalogus Zweden 2007, in kleur 34,90 j 

Insteekboek wit 
Importa, 10 stroken per biz. 

Insteekboek zwart 
Importa, 10 stroken per bIz. 

Edelweiss 8 (16 bIz.) 
3 stuks 
Edelweiss 16 (32 bIz.) 
3 stuks 
Edelweiss 24 (48 bIz.) 
3 stuks 
Edelweiss 32 (64 bIz.) 
3 stuks 

5,80 ■ 
13.90 H 
8,80 ■ 

19,90 H 
13,30 ■ 
32,90 H 
16,80 ■ 
4 2 . 9 0 ^ 

Climax 8 (16 bIz.) 
3 stuks 
Climax 16 (32 bIz.) 
3 stuks 
Climax 24 (48 bIz.) 
3 stuks 
Climax 32 (64 bIz.) 

L.3 stuks 

7,60 
16,90 
12,55 
29,90 
16,80 
39,90 
22,10 
54,94 

AVA 

— "»riname 2008 
Zonnebloem Indonesië 2008 

11.90 

14,00 

N V P H speciale cat.iioqus N e d e H a n d 2 0 0 8 
met Overzeese Rijksdelen. Dit jaar met gratis blauwdruk no. 5 24,90 

OBP België & Gebieden 2008 25,00 

'^vertcatalogï 
Frankrijk 2008, in kleur 21,90 
Monaco, Andon^, TAAF & DOMTOM 2008, in kleur 21,90 
Franse Gebieden deei 1 tot onafhankelijkheid 2008, in kleur 33,00 
Franse Gebieden deel 2 na onafhankelijkheid Landen AL 2006 23,00 
Franse Gebieden deel 3 na onafhankelijkheid Landen MV 2008 23,00 
WestEuropa deel 1 Landen AG, editie 2006, in kleur 38,00 
WestEuropa deel 2 Landen EL, editie 2008, in kleur 44,00 
Overzee deel 1 Landen AB, editie 2005 33,00 
Overzee deel 2 Landen CD, editie 2006 33,00 
Overzee deel 3 Landen DG, editie 2006 33,00 
Overzee deel 4 Landen GL, editie 2008 (eind december) ca. 33,00^ 

APPI Prangko Indonesia 2008 32,50 

Scott Werefdcatalogus 2008 in kleur 
Wereldcatalogus het meest gebruikt in de USA, 6 delen in kleur 325,00 
Stanley Gibbons wereldcatalogus in 5 delen 2008 in kleur 340,00 | 

Aanbiedingen 
NVPH speciale catalogus Nederiand & Gebieden 2005, in kleur 9,90 
Mast catalogus Plaatfouten Nederiand 2005/2006, in kleur 14,90 
Michel speciale catalogus GrootBrittannië 2004 24,90 
ACS catalogus NieuwZeeland 2007, in kleur 7,00 
CEI speciale catalogus Koninkrijk Italië 2006, in kleur 14,90 
Afinsa speciale catalogus Portugal, /Azoren & Madeira 2007, in kleur24,90 
IS Malaysia, Singapore & Brunei 20052007, in kleur 19,90 
Yvert Jaaroverzicht wereld editie 1999, 2000, 2001 & 2002 per stuk 12,00 
Phiiexcatalogi editie 2007 beschikbaar vanaf januari 2008, 

J»rijs € 5,00 tot € 7,50 per stuk reserveer nu' 

:g^g^2iäM^B^MMäMiSB 

mailto:info@collectura.com


BRIEVEN GEHELE WERELD 
POSTWAARDESTUKKEN 

POSTHISTORIE NEDERLAND 
Nieuw aanbod 2 € stukken op de eindejaarsbeurs 

Aanwezig op de volgende beurzen: 
□ Eindejaarsbeurs Barneveld  27 en 28 December 
□ Oudejaarsbeurs Voorschoten  29 December 
□ Filateliebeurs Loosdrecht  25, 26, 27 Januari 2008 

'Rofl'erdaroNi^l^.n Haâ  

Bert Brinkman 
2806 CK GOUDA 

ONLINE BRIEVEN 

Burg. Martensstraat 10 
email bbfilatelie@planet.nl 

WWW.BRFIÏA.COM 

27,28 en 29 december: Allemaal naar Haarlem! 
15% korting 

op alle zegels en artikelen, alleen in onze winkel 

Onze hoofdsite met postzegels Onze gratis online wereldcatalogus 
en benodigdheden Op land en thema. 

Absoluut uniek! 
www.Post3eeld.com 

•pcata logue.com 

Onze inkooplijsten per serie. 
Nergens ter wereld uitgebreidere 

inkooplijsten! 

Ons postzegelwarenhuis in 
Haarlem. 

200m'po$tzegelwinkel! 
Winkelcentrum Cronjéstraat 68 

Haarlem, tei:0235272136 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 1 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

\ % 

Postzegelhande 
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, 

Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 1 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Pzh. N.DE N E E F 

Speciale aanbiedingen / partijtjes : 
F04d. 

F04b. 
F04e. 

F04f. 
F04g. 
F08. 

F02. 

_F06. 

IFOTB. 

Iporb. 
iFiraa. 

F09b. 

F09c. 

F09d. 

Fl 2a. 

F21. 

F21a. 
F21b. 
F21C. 
F31. 

F33. 

Nederland ca. 220 verschillende onbeschreven FDC's 
in goede kwaliteit, cat. waarde tenminste 500,

idem ca. 335 verschillende en zeker 1000, oat.waardf 
Nederland onbeschreven FDC's, jaargangen 
compleet (1967/1977) inol. anummers vanaf 1977 
Ned. FDC jaargangen compleet 1978 t/m 1993 
Ned. FDC jaargangen compleet 1994 t/m 1998 
Rep.Sunname verschillende onbeschreven FDC's 
in goede kwaliteit, cat. waarde tenminste 500,

Alle onderstaande verzamelingen bestaan uitsluitend uit 
complete posttrisse uitgaven In 100% kwaliteit, zonder 
doubletten, geleverd met een nieuw stockboek (16 biz. grf.) 
Nederland alle postfrisse combinaties uit boekjes 1/28 
compleet vigs NVPH (270 stuks, ruim € 800 cat.wrd.) 
Oud Suriname 1961/1975 compleet postfris 
(NVPH 354/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
Rep. Suriname, postfris uit de periode 19752000 
series en blokken, ruim 400, cat.waarde voor 
Rep. Suriname, complete postfrisse verzameling 
1975 t/m 1989, cat.waarde 1232, beperkt leverbaar 
Ned. Antillen, compleet postfns 1953/1960 
(NVPH 244/317), cat.waarde ca. 145,

Ned. Antillen, compleet postfris 1961/1981 
(NVPH 318/702), cat.waarde ca. 328,

Ned. Antillen, compleet postfris 1982/1991 
(NVPH 703/995), cat.waarde ca. 564,

Ned. Antillen, compleet postfris 1992/1999 
(NVPH 996/1297), cat.waarde ca. 712,

Nederland postfns compleet incl. de blokken, jaren 
1960/1969 (NVPH 736/938), cat.wrd. ca. 347,

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 

29,

95,

29,

39,

59,

33,

119,

29,

32.

123,

42.

30.

119.

239.

59,

Praoht restantverzamelingen, postfris, complete uitgiften. 
geen doubletten, alle ruim 400, cat.wrd.(NVPH, Zbl. of Michel 
en ook met het gratis nieuwe stockboek meegeleverd. 
Nederland 55, F21d. Rep. Suriname 
Ned. Antillen 39, F21e. Berlijn + Bund 
Indonesië 29, F21f. Bund (incl.pzb) 
Berlijn verzameling luxe postfris compleet de jaren 
19621990 (volgens hoofdnrs Michel, cw. ca. 940,), 
Far Oer verzameling postfris uit 197597 (ca. Mi 250,) 

35,

32,

29,

99,

25,

Bestellingen b.v.k. schnfteliik (of fax 0523610702). Tel. 0523614978 (v 
Franco boven 50,. Bij vooruitbetaling op giro 4335822: franco en 4% kc 
Nederland, Ned.Antillen, Aruba, Sunname, Rep.Suriname, Indonesië, 

P1I1.N 
i^^^HHi: i i m m 

. O E N E E R ^ ^ ^ K » POSTBUS 1 4 ^ ^ 
K 

m 

Postfrisse jaargangen 
Ned.Antillen Aruba 

1992 21,00 
1993 16,00 
1994 27,00 
1995 19,50 
1996 33,00 
1997 42,00 
1998 47,00 
1999 48,00 
2000 52,00 
2001 55,00 
2002 76,00 
2003 •* 69,00 
2 0 0 4 " 72,00 
2005 " 76,00 
2 0 0 6 " 93,00 

12,50 
13,00 
14,50 
16,00 
15,00 
24,00 
17,00 
21,50 
19,00 
16,00 
14,00 
15,50 
14,00 
23,00 
16,50 

** exol. pers.postzegels 
Nederland themaboek 2002 
12prov. (PTTprijs2; 
incl.2x 2065/76V 
De 12Prov.vellen: 
886/888 vellen 
1842/51velper3st. 
Suriname x/xx 
10aB 
11 (X) 16,50 
13 
23/28 
41/47 
59a (X) 50,00 
60/64 99,00 
84 X 3,00 
98 XX 21,00 
99 XX 7,70 
137/140 XX 39,00 
150 XX 10,00 
151/156 XX 37,00 
202/205 XX 39,00 
LP 24/26 XX 24,50 

,50), 
9,00 

54,00 
33,00 

7,50 
lestemp. 

10,00 
16,75 
7,00 
8,50 
5,90 

90,00 
4,25 
7,00 
1,75 
7,50 
0,40 
6,00 

rijdag, zaterdag en maandag van 
rting. Gratis prijslijsten op aanvras 
Berlijn, BRD en div. buitenland. 

7700 AC DEDEMSVAART 

Nederland postfris o.a. 
278 
327/331 
332/345 
356a/d 
474/489 
617/636+ b 
854 
1052paar 
1672 vel 
1678+81 vel 
Ned. Antillen 

153/157 
168/177 
234/238 
239/243 

1264/73a 
1534/35 (8w) 
LP 4/16 
LP 45/52 
Port 44/60 
Brugparen Ned 
1636/39 
1646/51 
1652/57 
1667/76 
1701/06 
1722/31 
Ned. Antillen 
LP 4/16 
LP 18/25 
Port 31/33 
Port 34/43 

33,00 
17,50 
9,00 

45,00 
69,00 

7,50 
9,90 
3,75 

10,00 
14,50 

postfris 
15,00 
6,60 

25,00 
20,00 

9,00 
15,00 
27,00 

7,00 
2,90 

Ant. pir. 
10,00 
13,00 
17,50 
20,00 
15,00 
25,00 

nette pi. 
8,00 

90,00 
120,00 
99,00 

Ned. Ant. mool gestempeld 
LP 17 7,50 
LP 18/25 99,00 
Nw. Guinea postfris 
38/81 
P I / 8 
Untea 1/19 

13.0022.30 uur). 
ig

ÜIHHHH 
i ^ ^ ^ ^ ^ l 

9,90 
2,50 

27,00 

Ned.Ant., A 
postfris e 
ooklnab( 

N E D E R L A N D 

Ned.lndlë 
Jap. Bezetting 
Java 1943: 
XX 1/4 7,50 
0 1/4 5,00 
X 5/12 9,00 
0 5/12 5,50 
Repoebllk Java&Mad.: 
XX 18 7,00 
(X) 25/27 2,00 
(X) 44/45 4,50 
(X) 45A 10,00 
XX 46/47A 9,50 
in pracht blok van 4: 
XX 23/24 30,00 
(X) 42 3,00 
(x) 44/45 17,50 
Repoebllk Sumatra: 
XX 8/9 39,00 
(X) 22/22A 8,50 
(X) 94 9,00 
in blok van 4: 
XX 8/9 150,00 
(X) 22/22A 34,00 
Indonesië diversen: 
2006: p.p. Slowakije 
oplage 2006 st. 11 + 
2007: Harry Potter 
(4 versch. vellen) 

samen voor 39,00 
Complete jaargangen 
Indonesië postfris 

2004 42,00 
2005 27,00 
2006 34,00 
overige op aanvraag 

0 mooi gebmikt 
(x) zonder gom 
X nette plakker 
XX postfris 

ruba, Rep. Sur., Indonesië 
n Nederland (FDC's) 
jnnement levertuar. 

& O.G. 

Nederland i 
mooi gebruikt o.a. 1 

84/86a 
163/165 
212/219 
244/247 
257/260 
261/264 
274/277 
296/299 
350/355 
568/572 
573/577 
607/611 
649/653 
671/675 
722/726 
766/770 
774/776 
LP 6/8 

1,50 1 

'̂°° 1 16,50 1 
19,00 1 
11,00 1 
7,50 1 
5,50 1 
1,90 1 
1,00 1 
7,00 1 
5,00 1 
4,00 1 
4,50 1 
9,00 1 
4,50 1 
1,90 1 
4,00 1 
3,00 1 

etc. ook modern T 
Hangverpakkingen 
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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 
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47,00 

365 00 
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89,50 

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

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

293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 
350-355 
356-373 
356a/d 
374-378 
379-391 
379a/d 
402-403 
402bl3b 
428-442 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
508-512 
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 
J3,75 
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 
56r-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 
683-692 
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 

55,00 
6,80 

13,20 
8,40 

10,40 
6,35 

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

11,25 
665 
8,05 

21,50 
6,25 

52,50 
6,70 
7,95 
2 40 
3,50 
9,75 
7,35 
9,90 
2,25 
5,25 

722-726 
727-728 
731-735 
738-742 
743-744 
747-751 
752-756 
759-763 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
786-790 
854 
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 

7,95 
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 

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

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

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

Rabobank: 10.77.01.766 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-maandeli)kse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieenservice 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel 0592-350486 
fax 0592-355861 
email j zinkstok@poveia nl 
http //www poveia nl 

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

|4//eeii deze maand: POSTFRIS sene 474-489 voor slechts € 82,50\ 

M»«Ö 
hi»100«SUVU«G 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

1 2 - 1 3 januari 2008 
VAN 9.30-17.00 UUR 

GROTE VEEMARKTHAL 

UTRECHT gelegen aan de Sartreweg, 
nabij rotonde "De Berenkuil" en A27 

680 kramen vol verzamelitems! ENTREE € 4,-
nlichtingen bij de organisator Frits Spee, (0317) 61 47 60 , of (06) 12 91 88 

v\^ww. v e r z a m e l e n d n e d e r l a n d . n l 
Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 

Een evenement dat u niet mag missen! 

782 

<^ -r^ 

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, FDCs, 
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) 

mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
http://nd.nl


Verkoop nooit uw postzegels 
Voordat u met ons contact heeft genomen. Verkopen is geen kunst, 

iedereen geeft u de hoogste/beste prijs en belooft u de beste 
resultaten bij verkoop!!! 

Postzegelhandel Zeist is een groeiend bedrijf met een steeds grotere 
klantenkring in binnen- en buitenland, onze succes formule is een snelle 

verkoop tegen een winstmarge van maar 15%. Bij verkoop op een 
gemiddelde veiling rekent de veilinghouder toch 20% voor de koper en 

20% voor de verkoper, bij een verkoop van 100,- euro krijgt u maar 
80,- euro en de koper betaalt 120,- euro, dit is 

50% meer als wat u krijgt!!! 
Mocht u overwegen uw collectie, verzameling of doubletten te willen 

verkopen, neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 
Tel +31 (0)346 351705 of mail ons. 

Mmm Postzegelhandel Zeist HMï 
Postzegelhandel Zeist geeft elke 5 weken een boekje uit met daarin honderden 

collecties, verzamelingen, partijtjes, losse nummers Nederland en O.G.D., 
restanten, dozen en mappen. Deze kunt u bij ontvangst rustig thuis bekijken of 

er iets van uw gading bijzit, mocht dit het geval zijn dan kunt u het na een 
telefoontje of mailtje binnen 24 uur in huis krijgen tegen de prijs zoals vermeld 
inclusief verzendkosten. Dit alles zonder risico, want mocht het ondanks onze 

secure omschrijving niet geheel naar uw wens zijn, dan kunt u het zonder 
problemen retour sturen. U kunt natuurlijk ook even langs komen. 

Elke vrijdag de gehele dag geopend, maar op de meeste andere dagen 
zijn wij ook aanwezig, inclusief zaterdag of desgewenst 's avonds. 

Wel even een telefoontje vooraf 

Wilt u ook ons gratis maandelijks boekje ontvangen 
bel, fax, e-mail of schrijf naar: 

postadres: Bachlaan 76,3706BD te Zeist. Tel 0346 - 351 705 Fax 030 - 656 02 77 
Of bezoek ons kantoor, vrijdag van 10 uur tot 17 uur, 

Stemerdingweg 12B te Soesterberg 
www.postzegelhandelzeist.nl @mail info@postzegelhandelzeist.nl 

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


S^WHfii E 
VPV FRIESLAND VIERDE 
90STE VERJAARDAG 

In september jl. vierde de 
Vereniging van Postzegel 
Verzamelaars Friesland 
uit Leeuwarden haar ne
gentigjarig bestaan. Deze 
belangrijke mijlpaal werd 
gevierd met het organi
seren van een speciaal 
filatelistisch evenement, 
Fricsland-Filfl. 
Deze grootste ruilbeurs 
uit de geschiedenis 
van de vereniging werd 
gehouden op 12,13 en 
14 oktober jl. in sporthal 
Kalverdijlqe in Leeuwar
den. Op 12 oktober werd 
de nieuwe plaatfouten-
catalogus van de heer 
W.J.N. Mast uit Dordrecht 

officieel gepresenteerd. 
Op de hierboven afge
drukte foto overhandigt 
de auteur van deze 
catalogus, die dit jaar zijn 
vijfde editie beleefde, het 

eerste exemplaar van zijn 
publicatie aan de voorzit
ter van de Vereniging van 
Postzegel Verzamelaars 
Friesland, de heer Dick 
Faber (links op de foto). 

EEN ZEGEL WAAR EEN 
LUCHTJE AANZIT 

Austria Post deed onlangs 
weer eens van zich spre
ken, ditmaal bij de vijf
enzeventigste verjaardag 
van de aardoliewinning in 
Oostenrijk. Het bewuste 
olieveld ligt bij Zisters-
dorf, ongeveer veertig ki
lometer ten noorden van 
Wenen. Het bijzondere zit 
hem in de herdenkings
postzegel van 75 cent die 
op 17 september jl. werd 
uitgegeven en die een 
zogenoemde jaknikker 
toont, met op de achter
grond de scheikundige 
formule voor aardolie. 
Linksboven is een drup
pel olie afgebeeld. Wie 

met zijn vinger over die 
druppel wrijft, maakt 
de typische geur vrij van 
aardolie; die bestaat 
voor een groot deel uit 
zwavelverbindingen,die 
per boorlocatie kun
nen verschillen. Niet 
iedereen kan het luchtje 
waarderen, lezen we in 
Das schwarze Gold: 75 Jahre 
Erdölförderung in Österreich 
(Die Briefmarke nr 9, sep
tember 2007). G.A. GEERTS 

ULRICH GYGI: 'SPREEK 
JE MOEDERTAAL' 

Ulrich Gygi (foto) is 
een man naar ons hart. 
Gygi is directeur van de 
Zwitserse posterijen en hij 
heeft er een pesthekel aan 
als er in zijn bedrijf (of 
door zijn medewerkers) 
onnodig met Anglicismen 
wordt gestrooid. 'Als we 
het in het Duits kunnen 
zeggen, dan dóen we dat 
ook,' is zijn motto. En het 
resultaat is nu zichtbaar. 
Hoofdkantoren heetten 
in Zwitserland vroeger 
Lead-Poststellen en dat is 
nu veranderd in Haupt
poststellen. En kom Gygi 
niet aan boord met een 
term als Corporate Deve
lopment: dat behoort in 
goed Duits Konzernent
wickelung te zijn. Zelfs 
het in computerkringen 

algemeen gangbare back
up moet eraan geloven: 
dat heet voortaan een 
Sicherheitskopie. 
Gygi houdt niet van half 
werk en hij heeft voor 
zijn mensen dan ook een 
aantal manuals - par
don: Handbücher - laten 
schrijven waarin precies 
staat beschreven hoe ze 
Engelse woorden kunnen 
vermijden. 

HET BESTUUR EN DE REDACTIE VAN 
HET MAANDBLAD FILATELIE WENSEN 

ALLE LEZERS VAN DIT BLAD 
PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN 

PRIMA JAARWISSELING! 

PHILAKOOPDAG TROK 
VEEL BEZOEKERS 

Op zaterdag 3 november 
jl. organiseerde Philomunt 
uit Sittard een landelijke 
Philakoopdag. Op deze 
'reis door de filatelisti-
sche en numismatische 
wereld' kwamen meer 
dan 350 bezoekers af, wat 
de organisatoren deugd 
moet hebben gedaan. 
De bezoekers konden 
in het bedrijfspand aan 
de Handelsstraat 34a de 
hand leggen op talloze 
koopjes en ze kregen kof

fie met Limburgse vlaai 
aangeboden. 
Er waren ruim 75.000 
brieven en ansichtkaarten 
te koop voor slechts één 
euro per stuk en daar
naast was ook de speciale 
albumaanbieding een 
grote trekker. 
Gezien het succes van de 
Philakoopdag wordt er 
volgend jaar weer zo'n 
evenement gehouden. 
Als u belangstelling hebt 
kunt u contact opnemen 
met Philamunt, telefoon 
046-4201650 (of kijk op 
www.philamunt. nl). 

Lekker snujfelen tijdens de Philakoopdag van Philamunt in Sittard. 

SUCCES EMAILVERKEER 
NEKT POSTKANTOREN 

Er worden in Groot-Brit-
tannië de komende tijd 
zo'n 2.500 postkantoren 
gesloten. Het heeft te ma
ken met plannen om het 
kantorennetwerk 'in het 
emailtijdperk op de juiste 
schaal te houden', zo 
meldt het postzegelblad 
Gibbons Stamp Monthly. 

Door de forse toename 
van het emailverkeer is 
er op de postkantoren 
steeds min
der te doen 
en dat kost 
geld: lande
lijk gezien 
verliest Post 
Office (zeg 
maar de En
gelse variant 
van 'onze' 

POST 
OFFICE 

Postkantoren bv) zo'n 5.9 
miljoen euro per week en 
dat is op lange termijn 

natuurlijk 
niet vol te 
houden. 
Niet dat 
de sluiting 
door 
iedereen 
van harte 
wordt toe
gejuicht: 

de bond van gepensi
oneerden in Engeland 
heeft al bezwaar aange
tekend; de organisatie 
vreest dat de sluiting 
vooral voor ouderen - die 
veel zaken op het post
kantoor doen - desastreus 
zal uitpakken. 
Welk kantoren er precies 
dichtgaan en op welke 
termijn dat zal gebeuren 
is nog niet bekend. 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

De volgende wijzigingen 
werden in de afgelopen 
maand doorgevoerd in 
het overizcht van vereni
gingen die bij Filatelie 
zijn aangesloten: 

Wassenaar: 
Postzegelclub Wassenaar 
heeft een nieuwe secre
taris: A.P.C. Kortekaas, 
Schoutstraat 5, 2241 BT 
Wassenaar, emailadres 
u)assenaer@aadcortecaes. nl. 
Weert: 
De secretaris van Filate-
lica Weert beschikt over 
een nieuw emailadres': 
flpahhendrikx@hetnet.nl. 
Wijk bij Duurstede: 
De secretaris van de Fila
telistenvereniging Wijk 
bij Duurstede heeft een 
nieuw telefoonnummer: 
06-40032186. 
Zwljndrecht: 
Het nieuwe secretariaats
adres van Postzegelver
eniging Zwljndrecht en 
omstreken is: G. Otten-
heijm, Campanulastraat 
38, 3333 EB Zwljndrecht, 
tel. 078-6120086, email 
5.0ttenheijm@0ranfle.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 
Filatelie van januari 2008. 

http://www.philamunt
mailto:flpahhendrikx@hetnet.nl
mailto:5.0ttenheijm@0ranfle.nl


Nu nog leeg, maar straks bomuol Jïlatelic: De Vliethorst m Voorschoten, 

OUDEJAARSBEURS 
WORDT HERHAALD 

Eind vorig jaar organi
seerde de Nederlandse 
Vereniging van Postzegel
verzamelaars (NVPV) voor 
het eerst een Oudejaars-
beurs in Voorschoten. 
Er kwamen ongeveer 
vierhonderd mensen op 
het evenement af, wat 
hoopgevend mag worden 
genoemd. 
Ook dit jaar wordt weer 
een Oudejaarsbeurs in Voor
schoten gehouden en wel 
op 2g december van lo tot 
i6 uur. 
De toegang tot de beurs 
is gratis en er is ook kos
teloos vervoer geregeld 
van het station naar de 
beurslocatie; Sporthal De 
Vliethorst, Burgemeester 

van der Haarplein 8 in 
Voorschoten. 
Met de beurs willen de or
ganisatoren de filatelie in 
de regio Den Haag en om
streken bevorderen, met 
als resultaat de totstand
koming van een grote, 
belangrijke filatelistische 
beurs die te vergelijken 
valt met de evenementen 
die jaarlijks in Loosdrecht 
en Apeldoorn gehouden 
worden. 
De NVPV wil verder nog 
duidelijker laten zien 
waartoe de vereniging in 
staat is. Wie het oude jaar 
op gepaste wijze filatelis-
tisch wil uiüuiden, kan 
dat doen door een bezoek 
aan de beurs te brengen. 
Meer informatie is ver
krijgbaar bij Cor Verlooij, 
telefoon 071-5611719. 

HEUMONDSE FUSIE: 
SAMEN STERK(ER) 

Postzegelverzamelaars
vereniging Helmond en 
postzegelvereniging De 
Helm uit Helmond gaan 
op I januari a.s. samen 
verder. Doel van de fusie 
is de krachten te bunde
len en vervolgens verder 
te gaan met datgene 
waarin de twee al vele 
jaren heel goed zijn; het 
bevorderen van de filatelie 
in de breedste zin van het 
woord. 
Met de instemming 

van de leden van beide 
verenigingen begon een 
commissie anderhalfjaar 
geleden met het voorbe
reiden van een fusievoor-
stel. Dat voorstel werd in 
augustus jl. aan de twee 
besturen voorgelegd en 
daarna goedgekeurd. Op 
woensdag 3 oktober werd 
het voorstel aan de leden 
van beide verenigingen 
voorgelegd, met als resul
taat dat is besloten om de 
twee verenigingen samen 
te voegen. 
Er ontstaat nu een nieuwe 
vereniging van bijna 

tweehonderd leden uit 
Helmond en omliggen de 
gemeenten. 
Op de algemene verga
dering in februari 2008 
wordt een nieuw bestuur 
gekozen en zullen nieuwe 
statuten en reglementen 
worden voorgesteld. 
Er zal verder een nieuwe 
verenigingsnaam en een 
nieuw beeldmerk komen, 
waarbij er op zal worden 
gelet dat zowel de lokale 
als de regionale functie 
van de nieuwe vereniging 
tot uitdrukking wordt 
gebracht. 

INITIATIEF 'POSTZEGEL VOOR STRIJDENDE TROEPEN 
IN IRAK': ROYAL MAIL LIGT DWARS 

Royal Mail wil er niet aan, 
maar de door de Engelse 
regering benoemde kun
stenaar die de verrichtin
gen van de Britse troepen 
in Irak in beeld moet 
brengen, laat zich er niet 
door ontmoedigen: hij wil 
dat er een postzegelserie 
komt waarop een aantal 
gevallen soldaten wordt 
herdacht èn afgebeeld. 
De bewuste kunstenaar, 
Steve McQueen (niet te 
verwarren met de acteur), 
diende zijn idee ofl5cieel 
in bij Royal Mail, maar 

daar luidde het antwoord 
dat het niet mogelijk was 
de emissie vóór 2009 op 
de rol te zetten. En dat 
is voor Steve McQueen 
onverteerbaar: 'Het lukt 
ze wèl om binnen enkele 
weken een postzegel uit 
te geven als Engeland een 
crickettoernooi wint,' 
merkt hij bitter op. 
De kunstenaar zegt dat de 
families van de omgeko
men soldaten zijn idee 
steunen. 'Het gaat hier 
om een uitgifte zonder 
pohtieke bijbedoelingen,' 

Vel Irakztgds van Steue McQueen. 

zegt hij. 'De zegels moe
ten gewoon mensen eren 
die hun land dienden en 
daarbij het leven lieten.' 

DEUTSCHLANDS 
VERDERBER 

Na de Tweede Wereld
oorlog, toen de post 
van voren af aan be
gon, gebruikte men in 
Duitsland en Oostenrijk 
zegels afkomstig uit de 
nazitijd. In Oostenrijk 
moesten op briefl<aarten 
de ingedrukte Hitier-ze-
gels onzichtbaar worden 
gemaakt. Men plakte 
dan bijvoorbeeld een 
goedgekeurde postzegel 
met de opdruk Österreich 
over Hitler heen. Zij die 
moeite hadden met de 
gewijzigde omstandighe
den deden dat ook, maar 
lieten de tekst linksonder 
(Der Führer kennt nur Kampf, 
Arbeit und Sor̂ e enz.) 
intact. Weer anderen 
plakten wel de postzegel, 
maar lieten een deel van 
de Hiüer-kop onbedekt. 
De posterijen maakten 
dat deel dan zwart. Dr. 
Hellwig Heinzel heeft 
hierover een interessante 
collectie opgebouwd en 
bespreekt deze in Die 
Briefmarke (9/2007) onder 
de kop Überklebunflen der 
Hitler-Postkarten und der 
Umgang mit NS-Re!ikten. 
Over hetgeen in Duits
land gebeurde schrijft 

Peter Fischer in Deutsche 
Brieftnarken-ReDue (6/2007) 
een vervolgverhaal met 
de nadruk op lokaal 
gebruikte postzegels (Von 
Altdöbern bis Wuppertal: 
Lokalauŝ aben 1945-1946). 
Plaatselijk werden veel 
postzegels van het Derde 
Rijk bruikbaar gemaakt 
voor hernieuwd postaal 
gebruik; er zijn zo'n 55 
plaatsen bekend met lo
cale uitgiften. Er werden 
ook wel niet-ambtelijke 
overdrukken aange
bracht (bijvoorbeeld Stadt 
Strausberg) die er er 'echt' 
uitzien. Wel echt gelopen 
hebben postzegels met de 
opdruk Deutschlands Verder
ber ('hij, die Duitsland ten 
gronde heeft gericht'). 
De postdirecteuren in de 
nieuwe DDR (Oost-Duits
land) waren vindingrijk: 
ze gebruikten etiketten 

van weckflessen, sluit-
stroken, delen van dou
ane-formulieren en ander 
materiaal als postzegel. 
Tegenwoordig gelden 
drie criteria voor zulke 
poststukken en zegels, 
willen ze voor erken
ning in aanmerking 
komen. Ten eerste: de 
uitgiften moeten door de 
posterijen voor gebruik 
zijn afgegeven aan het 
publiek. Ten tweede: 
gefrankeerde poststuk
ken, afkomstig van het 
publiek, moeten door de 
post zijn bezorgd, zonder 
dat in deze gevallen 
Strafport werd geheven. 
En tot slot: het mag geen 
filatelistisch maakwerk 
zijn. G.A. GEERTS 

ZOEKTOCHT MADDY: 
ROYAL MAIL DOET MEE 

Op 3 mei 2007 verdween 
Madeleine McCann (roep
naam Maddie) uit een 
slaapkamer van haar ap
partement in Praia da Luz 
in de Algarve (Portugal). 
De verdwijning leverde 
heel veel media-aandacht 
op. Beroemdheden, 
onder wie de voetballer 
David Beckham, deden 
een oproep waarin om 
haar terugkomst of een 
teken van leven werd ge
vraagd. Ook werd tipgeld 
ter beschikking gesteld 
door tal van organisaties, 
waaronder de krant Ncu;s 
of the World. 
Ook de Britse Royal Mail 
liet zich niet onbetuigd, 

zo meldt Willem Ho-
gendoorn uit Leiden: in 
haar stempelmachines 
nam Royal Mail de bood
schap Find Madeleine op, 
tot nu toe helaas zonder 
resultaat. De politie in 
Portugal denkt dat Mad
die dood is, gezien de 
bloedsporen die in haar 
kamer werden aangetrof
fen. En inmiddels is er in 
Portugal zelfs verdenking 
gerezen tegen de ouders 
van het meisje, zodat er 
nu kampen zijn ontstaan 
van enerzijds mensen die 
denken dat Maddie per 
ongeluk door de moeder 
is gedood en anderzijds 
mensen die voor de volle 
honderd procent in de 
onschuld van de ouders 
blijven geloven. 

p«tuj fe-* 

Brits poststuk met het dramatische ulâ stempel 'Find Madeleine'. 
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12 NOVEMBER 2007: 
WINTERBOMEN 

Dit jaar is het vijftig jaar 
geleden dat in Neder
land het 'Landelijk 
Comité Boomplantdag' 
werd opgericht (in 1980 
omgedoopt tot 'Stichting 
Nationale Boomfeest
dag'). Het doel van de 
Dag is kinderen en hun 
ouders te betrekken bij 
de natuur en hen er de 
waarde van te laten zien. 
Om het jubileum '50 jaar 
Boomfeestdag' te vieren, 
gaf TNTPost op 21 maart 
(lente), 21 juni (zomer) 
en 21 september (herfst) 
bijzondere postzegelvel
len uit die steeds twee 
boomsoorten tonen. Het 
kwartet bomenblokjes 
werd op 12 november jl. 
gecompleteerd. 
De zegels uit de vier vel
letjes kunnen uiteraard 

voor frankering worden 
gebruikt, maar het is ook 
mogelijk het viertal onder 
te brengen m het boek 
'Spaar de bomen', dat 
dankzij de medewerking 
van de Stichting Natio
nale Boomfeestdag werd 
samengesteld. 
Marlons Bervoets is 
de ontwerpster van de 
zegels. Over het velletje 
met de winterbomen zegt 
ze: 'Voor dit blokje koos 
ik een boomsoort die in 
de wmter een gedaante
verandering ondergaat, 
de schietwilg. In dit jaar
getijde wordt hij namelijk 
veelal geknot. De andere 
boom waar mijn keus op 
viel is de zwarte els, een 
veel voorkomende boom 
die je bijna over het hoofd 
zou zien, maar die er 
zeker bij hoort. 
De bomen staan promi
nent op de zegels, samen 
met kleine silhouetjes die 
de boom en bladvorm 
weergeven. Bij iedere 
foto staat informatie over 
de boom, over de totale 
hoogte, vorm van de bla
derkroon, vorm en bloei

tijd van de bloemen, vorm 
en grootte van het blad, 
voorkomen en grootte van 
de vrucht, kenmerken van 
de schors en herkomst 
van de boom. 
De zegels zijn zolang de 
voorraad strekt verkrijg
baar bij de CollectClub in 
Groningen, bij de online
winkel van TNTPost 
{www tntpost.nl) en bij de 
reguliere verkooppunten. 

EMiSSiEKALENDER 
JANUARI 2008 

2 januari: 
Tien uoor uw post Neder
land: hangblokje met tien 
verschillende postzegels 
van 44 c; mailer met 50 
zegels van 44 c. 
Vijf uoor de u;ereld (priority): 
hangblokje met vijf iden
tieke zegels van 92 c. 
Vijf uoor Europa (priority): 
vijf identieke postzegels 
en een mailer met 50 ze
gels; waarde zegel 75 c. 
Persoonlijke postzegels 2008: 
80 jaar NVPH en 100 jaar 
NBFV; vellen met tien 
identieke zegels van 44 c. 

2 2 NOVEMBER: 
DECEMBERZEGELS 

Kerst en nieuwjaar: ze 
zijn onverbrekelijke 
verbonden aan gezellig
heid. De op 22 november 
verschenen Decemberze
gel en Kraszegelvelletjes 
brengen dit perfect in 
beeld: 'Eindelijk weer 
sneeuw' wordt op het 
eerstgenoemde blokje 
verzucht, terwijl op het 
andere blokje een spette
rend vuurwerk te zien is. 
Verreweg de meeste men
sen brengen hun goede 
wensen voor het nieuwe 
jaar met een kaartje over. 
En dat is ook logisch: een 
kaartje kun je vasthouden, 
neerzetten of ophangen. 
Het herinnert je aan de 
afzender en aan zijn 
persoonlijke wensen voor 
jou en je familie. 

= De Decemberzegels van 
"2 TNT Post (ontwerp: Erik 
^ Kessels) zijn speciaal be
s doeld voor het versturen 
^ van kerst of nieuwsjaars
^ post en er hangt een sym
s: pathiek prijskaartje aan: 
S dit jaar kunnen we onze 
2 kerst en nieuwjaarskaar
= ten zelfs voor vijftien cent 

onder het normale tarief 
verzenden! 
Wat de Decemberzegels 
betreft: hier is de bood
schap in feite dat het met 
kerst eigenlijk behoort te 
sneeuwen. Lang geleden 

Eindeti)k weer si 
er \ 

nberzegels2007 €580 fflO®® s">« 

werd het verlangen 
naar een witte kerst al 
bezongen in de grootste 
kersthit aller tijden, Bing 
Crosby's I'm Dreaming of a 
White Christmas. 
Als het sneeuwt, krijgt je 
dagelijkse omgeving een 
volkomen ander, bijna 
sprookjesachtig aanzien. 
Het Decemberzegelvelletje 
van 2007 bevat tweemaal 
tien verschillende post
zegels met een frankeer
waarde van 29 cent. 

TNTPost lanceerde op 
22 november ook een 
opmerkelijk velletje met 

verrrassingzegels, beter 
gezegd: kraszegels. Kon je 
bij eerdere kraszegels van 
het postbedrijf uitsluitend 
goede wensen zichtbaar 
maken, nu vallen er 
prijzen te verdienen. De 
Decemberkraszegels heb
ben net als de 'gewone' 
Decemberzegels het voor
delige tarief van 29 cent, 
maar daarnaast moet per 
vel een inlegbedrag van 
3 euro worden betaald. 
Je koopt dus eigenlijk 
krasloten. De prijzen van 
de kraszegels kunnen nog 
tot en met 31 december 
2008 geïnd worden. 
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Jammer voor postzegel
verzamelaars: als je wilt 
weten of je prijs hebt, zul 
je de kraslaag moeten 
verwijderen... De Decem
berkraszegels worden 
uitgebracht in samenwer
king met De Lotto. 
Met zijn ontwerp voor 
de Decemberkraszegels 
wilde Erik Kessels de 
feestelijke ervaring over
brengen die ontstaat als je 
een prijs wint: 'Tegelijker
tijd moest er een link 
zijn met de feestdagen. 
Ik kwam toen vrij snel 
uit bij vuurwerk, dat van 
oudsher wordt geassoci

eerd met nieuwjaar. Het 
bijwonen van vuurwerk 
blijft een bijzondere 
ervaring.' 
Zowel de Decemberzegels 
als de Decemberkrasze
gels kunnen nog tot en 
met 4 januari 2008 voor 
het verzenden van kerst
en nieuwjaarskaarten 
worden gebruikt. Daarna 
blijven ze geldig, maar 
u moet dan wel bijfran
keren. 
De postzegels zijn zolang 
de voorraad strekt ver
krijgbaar bij de CollectClub 
in Groningen en bij de 
website u;u)iü.tntpost.nl. 

http://tntpost.nl


De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistische 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. 

KILOWAAR MET 2 0 0 4 / 2 0 0 5 / 2 0 0 6 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 11,00 
Oostenrijk grote sortering 17,50 
W Europa grote sortering en hoge waarden 11,50 
Skandinavie grote sortering met IJsland 12,50 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 9,00 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 10,50 
" ' ■ veel nieuw en met hoge waarden 6,50 

grote sortering 10,00 
vele landen (iets Europa) 11,50 

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

8,25 

2 5 0 gr 
27,00 
40,00 
25,00 
30,00 
20 00 
25,00 
15,00 
23,50 
26,00 

8,50 
11,00 
19,50 
7,00 
7,50 

90,00 
150,00 

90,00 
112,00 

77,00 
94,00 
52,50 
90 00 
92,50 

28,00 
40,00 
76 00 
25,00 
27,50 

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

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

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196ofSNS bank rek nr 821907 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingst raa t 5 5  6 2 4 5 G H EYSDEN  Tel. 0 4 3  4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGEN DENEMARKEN FAROER 

GROENLANDIJSLANDFINLAND ALAND 
POSTFRISGEBRUIKT POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, HflE 
6950 AA Dieren ^ 
Tel 0313419041 
Fax 0313413295 
email pzhronh@bart nl 

Davo Luxe albums nu met hoge korting alle ovenge Davo artikelen 1272% 
korting. Ook ImportaHartberger artikelen nu met minimaal 1272% korting, 

Nederland pfris 50% Kwrd 
Zie voor meer aanbiedingen op 

www.krokol.nl of email info@krokol.nl 
Tot ziens in de Gr.Spuist. 26 

Dordrecht 078 61 65 901 

ADVERTEREN 
IN FILATELIE? 

Bel Bureau de Troye! 

Telefoon 0365384528' ' 

DONT MISS OUT ON 
SANDAFAYRE'S 
GREAT NEW YEAR SALES 

Thousands of lots every month... 
A new sale closes every seven days 

Featuring Classic European Stamps and postal 
h i s t o r y including the "Cast le" collection of early Liechtenstein 

Featuring an extensive collection of 
N e w E u r o p e wi th a magnificent section of Russia classics, 

Provinces and Revolutionary Period issues 

Featuring Europe and former European colonies 
including superb Italy and colonies and a fabulous range of scarce offices in Levant 

Send the coupon today for your FREE 
introductory mailsale catalogues or access 
our online sales at: www.sandafayre.com 

THE W O R L D ' S M O S T EXCIT ING S T A M P SALES 
SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, W A I 6 8 X N , UK 

Tel 144(0)1565 653214 Fax 144(0)1565 651637 J^ 

PLEASE SEND ME MY FREE INTRODUCTORY 
SANDAFAYRE CATALOGUES 

Name 

Address 

Email 

My collecting interests are 

(NL) 

COLLECTORS REGISTER 
• See l o t s t h a t o n l y m a t c h y o u r i n t e r e s t s 

• N o u n w a n t e d c a t a l o g u e s • FREE t o r iq^* ' 
' Just email y o u r details t o iyre.com 

http://www.scandinavianstamps.nl
http://www.krokol.nl
mailto:info@krokol.nl
http://www.sandafayre.com
http://iyre.com
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziewon(a)xs4all.nl 
website: vvww.xs4all.nl/~dz1ew0n/fila/druktech.htm 

HANGBLOKJES MET TIEN 
BEATRIXZEGELS (VERVOLG) 

De Beatrixblokjes met 
tien zegels van 44 cent '' 
van dit jaar vertonen 
nogal wat vreemde 
kenmerken in het zwart. 
Ik wees hier al op in het 
novembernummer, maar 
recentelijk dook nog een 
variant op die al wijst op 
de ingebruikneming van 
een derde cilinder voor 
zwart! 

Bij de drie verschil
lende blokjes waarbij het 
mogelijk is om aan de 
linkerkant een afdruk te 
vinden van de Rotometrics-
slitplaatjes, waren aan
vankelijk geen 'velposi-
tiekenmerken' gevonden. 
Totdat begin september 
blokken opdoken waarbij 
op zegel 9 grote zwarte 
vlekken in het haar zaten 

en op zegel 2, onder de 
'A', kleine rode stipjes. 
Op een ander blok (uit 
de set van drie) zagen we 
een extra stip in het haar, 
een kenmerk dat er vóór 
die tijd (eind 2006/begin 
2007) niet was. Bij de 
meest recent gevonden 
blokken zitten op het 
blok met die extra rode 
stip in het haar zwarte 
krassen op zegel 6 en ook 
in de blanco ruimte tus
sen de zegels 6 en 9. Maar 

op de andere blokken uit 
de sets van drie is niets 
te zien van vlekken in het 
haar op zegel 9! En dat al
les bij blokjes uit de eerste 
van de vier kolommen van 
de drukcilinder, waarbij 
dus links de Rotome-
trics-afdrukken kunnen 
worden aangetroffen. Er 
zijn dus drie varianten in 
kolom i: 

I. geen extra rode stip in 
het haar op zegel 2, geen 

zwarte vlekken of krassen 
op enig blol<je uit de set; 
2. een extra rode stip in 
het haar op zegel 2; op 
de andere blokken uit 
de set zwarte vlekken op 
zegel 9; 
3. een extra rode stip in 
het haar op zegel 2 en 
op hetzelfde blok zwarte 
krassen op zegel 6. 

Onder: zwarte ulekken in het 
haar en dito krassen op en 
onder zê el 6. 

UKIN 
* * * * . 

PRESTIGEBOEKJE 'MOOI NEDERLAND 2 0 0 7 : ZEGELS WIJKEN 
AF VAN POSTZEGELS, AFKOMSTIG UIT NORMALE VELLETJES 

PRESTIGEBOEKJE MET PERSOONLIJKE ZEGELS 
'ANDRE'S FAVORIETE TYPETJES' 

Ook dit jaar verscheen 
weer een prestigeboekje 
met daarin alle tien dit 
jaar uitgebrachte zegels 
uit de reeks 'Mooi Neder
land'. Het boekje dat op 
17 oktober jl. verscheen, 
bevat vijf postzegelvel
letjes die steeds twee 
verschillende 'Mooi Ne-

derland'-zegels bevatten. 
Op het eerste gezicht is er 
geen verschil waar te ne
men tussen de postzegels 
in het boekje en die uit de 
'normale' blokjes met vijf 
postzegels. De raster
maten en rasterhoeken 
zijn namelijk identiek en 
de drukker was in beide 

gevallen Joh. Enschedé 
Security Printing in 
Haarlem. De tandingen 
verschillen echter wèl; de 
perforatie in het boekje 
valt veel grover uit dan 
bij de blokken het geval 
IS: 1372:125/4 (14 tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal). 

Hoewel ze gepland ston
den voor 6 november jl., 
waren al op Postex 2007 in 
Apeldoorn (oktober jl.) 
de prestigeboek met tien 
zegels met 'Andre's Fa
voriete Typetjes' verkrijg
baar. De hoofdpersoon 
van het boekje, de komiek 
André van Duin, kreeg 

het boekje al op vrijdag 20 
oktober, tijdens een uit
zending van de TROS TV 
Show, uitgereikt. Op Pos
tex kreeg iedere klant die 
in de stand van TNTPost 
voor meer dan vijftig euro 
aan zegels kocht, een 
exempaar van dit mooie 
boekje er gratis bij! 
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DE AUTOMAATZEGELS 
VAN HEEMSTEDE E.D. 

De gebeurtenissen bij 
de Nixdorfautomaten 
in Heemstede zijn nogal 
moeilijk te volgen. Ik 
schreefeerder al gek
scherend dat er eigenlijk 
een verzamelaar zou 
moeten worden aange

steld  bezoldigd  om de 
automaten permanent in 
de gaten te houden. Na 
een lange periode waarin 
op z'n minst een van de 
automaten defect was, 
behoorde er eigenlijk na 
april 2007 weer een perio
de aan te breken waarin 
er rust in de tent was. De 
installatie van nieuwe 

software gooide echter 
roet in het eten. 

Het is nu weer moge
lijk om zegels van een 
willekeurige waarde te 
trekken, althans zonder 
'priority'. IVlèt 'priority' 
bestaan de standaard
waarden 72 en 89 cent. 
De plaats van de waarde

aanduiding is gewijzigd. 
Houd er rekening mee 
dat in de illustratie met 
de afdrukken van i cent 
die met 'priority' nu niet 
meer mogelijk is. 
In oktober jl. meldde 
mijn collega Houdewind 
bij de barcodestroken 
voor pakketten nog dat 
het linkerapparaat een 

0 £ l « l . A N O WKM 
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Track&Tracecode afgaf, 
beginnend met 3SPPT00 
en een automaataandui
ding van PKooooooi (zes 
nullen) en het rechterap
paraat met 3SPPT01 en 
PK0000002 (zes nullen). 
Eind oktober jl. trof ik 
echter van het linkerap
paraat een strook aan met 
PKoooooi (vijf nullen) 
en 000002 (vijf nullen, 
zonder PK!). Het aantal 
stroken dat het laatste 
halfjaar is gebruikt is 
flink gestegen  van 
ruim 6.000 naar rond de 
12 000 per apparaat. Meer 
informatie: zie de rubriek 
'Automaatstroken' elders 
in dit nummer. 

Bomn deJoutieuE barcode 
Rechts met beKuIp van een 

sticker met de juiste code is de 
Joute productborcode a^edekt 
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PROBLEMEN MET DE 
TNT PAKKETZEGELS 

De drie soorten TNT
pakketzegels zijn los en 
in boekjes (met lox de 
basispakketzegels of 5X 
de beide 'zeker'zegels) 
te koop. Onlangs bleek 
dat de achterkant van de 
zegels van een foutieve 

bedrukking was voorzien: 
de achterkant van 'basis 
10 kilo' was verwisseld 
met 'zeker 10 kilo'. Het 
scannen van de product
barcode leverde een te 
laag bedrag op. Ook zijn 
er verschillen in de groot
te van de druk achterop, 
met name waar het gaat 
om de productbarcode. 

DIVERSE VERSCHIJNINGSVORMEN VAN 
PLAATFOUTEN OF VELPOSITIEKENMERKEN 

Om het belang van 'plaat
fouten' goed te kunnen 
inschatten, is kennis van 
de gebruikte druktech
niek onontbeerlijk. Vooral 
als geregeld nieuwe druk
vormen worden ingezet, 
kunnen zelfs de kleinste 
kenmerken van groot be
lang zijn; voorbeelden te 
over bij de Beatrixhang
blokjes van de afgelopen 
tijd. Als van deze zegels 
geen volledige documen
tatie bestaat in bijvoor
beeld het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag, blijft de productie
geschiedenis incompleet 
 althans zo zou men dat 
kunnen zien. 
Bij de makers van de re
cente plaatfoutencatalogi 
(W. Mast, respectievelijk 
J. van Willigenburg) is 

de neiging aanwezig om 
vooral te leunen op het 
modelvelmateriaal dat in 
het museum aanwezig is. 
Hoe onjuist dit is bleek 
wel uit het feit dat zelfs op 
de in het museum aanwe
zige modelvellen van de 
Beatrixzegels nauwelijks 
iets terug te vinden is dat 
op kenmerken lijkt. En 
toch zijn die er, maar ze 
zijn ontstaan op een later 
tijdstip dan dat van de 
druk van de modelvellen! 
In een ver verleden, toen 
de cilinders voor raster
diepdruk nog werden 
geètst (vóór iggi), werden 
nogal wat kenmerken 
opgemerkt die te maken 
hadden met verontreini
gingen tijdens de repro
ductiefasen van origineel 
naar cilinder. Berucht zijn 

de diverse 'sliertjes', die 
soms zelfs tijdens de re
productie licht van vorm 
veranderden. 

Een aardig voorbeeld 
vinden we bij de postze
gelboekjes 'Zomer 1984' 
(met de weidevogels). 
Sliertjes die zowel bij 
zegel 3 als zegel 4 van het 
boekje kunnen wor
den aangetroffen, zijn 
vanaf het begin aanwezig 
geweest in de desbetref
fende cilinders (voor 
cyaanblauw en magenta). 
Dat geldt ook voor de 
sliertjes in zegel 2. Dat de 
laatstbedoelde sliertjes 
niet per ongeluk in het 
ontwerp thuishoren 
bewijst het fragment uit 
zegel I (op onderstaande 
foto linksboven). 

O 
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DUOSTAMPS EN DE 
DISCUSSIE DAAROVER 

Op I oktober jl. zoals 
gezegd een nieuwe zegel 
met een posthoorn, voor
zien van de aanduiding ' i ' 
(huidige frankeerwaarde: 
52 cent). Dit betekent dat 
er weer een stortvloed op 
ons afkomt van aangepas
te 'Duostamp'zegels die 
verkrijgbaar zijn in vellen 
van vijftien (voor 14.99 
euro) of in hangboekjes 
met vijf zegels (voor 4.99 
euro). Al deze zegels zijn 
normaal te koop in de 
winkels van De Post. Dat 
geldt ook voor de zegels 
met aanhangsel die wor
den verkocht samen met 
de enveloppen en kaarten 
van Hallmark. 

In Nederland woedt 
momenteel een discus
sie over de verzamel
waardigheid van de daar 

verschenen 'persoonlijke 
postzegels'. Waar het 
in Nederland gaat om 
het aanbrengen van een 
persoonlijk cachet op 
de zegelszelf, betreft 
het in België slechts een 
aanhangsel. Toch zijn 
sommige argumenten 
die worden aangevoerd 
'tegen erkenning' (geen 
algemene verkrijgbaar
heid en prijzen boven 
nominaal) best de moeite 
waard om ze eens nader 
te beschouwen. 

Algemene uerknĵ baarfieid: 
Zowel in Nederland als 
in Belgiè is het bedoelde 
materiaal prima verkrijg
baar voor wie dat wenst. 
Althans, voor zover het 
de zegels betreft die zijn 
vervaardigd door of in 
opdracht van aan De Post 
gelieerde bedrijven zoals 
Hallmark en de uitgevers 
van Disney en Kuiflepro

ducten. In Nederland gaat 
het dan om de in samen
werking met Rekaja ver
vaardigde producten en 
ten dele om de zegels die 
samen met Muntpost wor
den geproduceerd. Strict 
genomen zijn dit geen 
'persoonlijke zegels'. De 
verkrijgbaarheid van dit 
materiaal valt volledig te 
vergelijken met die van de 
door De Post uitgebrachte 
andere postzegels. Voor 
wat betreft de mogelijk
heden tot postaal gebruik 
is er geen enkel verschil. 
De titel 'persoonlijke 
zegels' of'gepersonali
seerde zegels' is exclu
sief voorbehouden aan 
de door u, door mij of 
door bedrijven bestelde 
postzegels met een eigen 
cachet. Bij deze laatste 
zegels is er natuurlijk 
geen sprake van een alge
mene verkrijgbaarheid. 
Bij bestelde aantallen 

van soms slechts 10 of 
15 zegels lijkt me dat wel 
duidelijk! Qua postaal 
gebruik zijn het echter 
gewoon postzegels, zoals 
alle andere. 

Prijzen bouen nominaal 
De prijzen die voor de 
zegels betaald moeten 
worden liggen ver boven 
nominaal  tweemaal of 
meer  en dat is een om
standigheid die postaal 
gebruik volgens som
migen slechts in theorie 
denkbaar maakt. Of dat 
in Nederland zo is, is 
maar de vraag, maar voor 
België is het in ieder geval 
aantoonbaar onjuist. Alle 
gepersonaliseerde zegels 
worden er op grote schaal 
gebruikt  ook voor doel
einden die zonder twijfel 
metfilatelistisch zijn, 
zoals voor corresponden
tie met verzendhuizen. 
Dit geldt in België niet al

leen voor de Hallmark en 
cartoonzegels maar ook 
voor de in de privésfeer 
gemaakte zegels  zie de 
afgebeelde voorbeelden. 
De 'hoge' prijs van de 
zegels (dubbel nominaal) 
is in België althans geen 
enkel obstakel gebleken 
voor normaal postaal ge
bruik. En daarmee vervalt 
ook dat bezwaar tegen de 
erkenning van de zegels 
als filatelistisch verzamel
waardig materiaal. 

Verzamelaars zijn grosso 
modo  van nature conser
vatief Niemand verplicht 
iemand om iets van De 
Post af te nemen. Zeker 
niet als het om het resul
taat van nieuwe ideeën 
gaat. IVlaar verzin dan niet 
onhoudbare argumenten 
om verzamelaars te ont
moedigen die wèl plezier 
beleven aan het verzame
len van dit materiaal! 



DE LAATSTE EMISSIES VAN BELGIË IN 2 0 0 7 : 
KUNST VAN DE POST EN KERSTMIS/NIEUWJAAR 

In de maand december 
geeft De Post geen nieuwe 
emissies uit. Daar staat 
tegenover dat er in de af
gelopen maand, novem
ber 2007, toch nog een 
uitgifte blijkt te zijn toe
gevoegd. Óp 12 november 
verscheen namelijk een 
blok van tien zegels onder 
de titel 'Kunst van De 
Post'. De emissie staat 
los van het vervolg op 
de langlopende zegels 
die nodig waren na de 
frankeersysteemwijziging 
van I oktober 2007. 

Kunst van De Post 
Op 12 november jl. kwam 
dus een ingelast blok uit, 
met daarin tien zegels 
(tweemaal vijf) met de 
waardeaanduiding ' i ' 
(momenteel 52 cent) en 
gewijd aan de jaarlijkse 
tentoonstelling die de 
Sociale Dienst van De Post 
organiseert om perso
neelsleden de gelegen
heid te geven met hun 
artistieke gaven maar 
voren te treden. Dit jaar 
is de zegel gewijd aan 
het werk De wegen van de 
urijheid  de reis van Thierry 
Merget. De samenstelling 

van de zegel is verzorgd 
door Jean Libert. 
De zegels zijn gedrukt op 
de tweede Goebel pers 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen (rasterdiepdruk 
aan de rol). Het zegel
formaat is vierkant: 35.0 
bij 35.0 millimeter. Er is 
scheerperforaat gebruikt, 
met als perforatiemaat 
11V2 (20 tanden horizon
taal, 20 tanden verticaal). 
De korte zijde van het 
blok vertegenwoordigt 
de cilinderomtrek. De 
blokken zijn in drie 
panelen naast elkaar op 
de drukcilinder geplaatst. 
De perforatie loopt zowel 
in de linker als in de 
rechterblokrand door. 
Op de rechteronderrand 
is de productbarcode 
aangebracht. 

Kerstmis en Nieuwjaar 
Een andere emissie die 
op 12 november jl. ver
scheen was 'Kerstmis en 
Nieuwjaar': een blok met 
tien zegels (vijfmaal twee) 
met de waardeaandui
ding ' i ' (momenteel 52 

1 cent). Er kwam ook een 
' bijbehorend hangboekje 
1 met zelfklevende zegels 

uit. De afljeelding op de 
zegel toont een versierde 
kerstboom (zie Filatelie 
van november jl., pagina 
708). Niet eerder gemeld 
werd dat de boekjes tegen 
een gereduceerde prijs 
worden verkocht: tien ze
gels voor de prijs van ne
gen! En dat geldt ook voor 
het aparte boekje 'Kerst 
Internationaal' met tien 
zegels van 80 c. met een 
blauwe linkerkant waarin 
een 'A' is geplaatst. Dat 
boekje kost slechts 7.20 
euro. Het aanbod geldt 
tot 15 januari 2008 of tot 
het moment waarop de 
zegels zijn uitverkocht. 

ANDER TARIEFSYSTEEM 
PER 1 OKTOBER 

Het algemeen assorti
ment werd na i november 
jl. verder uitgebreid: 
 op I oktober jl. ver

scheen een posthoorn
zegel met de waarde
aanduiding ' i ' ; 

 op 15 oktober jl. kwam 
een rouwzegel (waarde
aanduiding 'i') uit; 

 op 12 november versche
nen twee hangboekjes 
met elk tien zegels voor 
speciale gelegenheden, 
zoals als geboorten (met 
aparte ontwerpen voor 
jongens en meisjes) en 

huwelijken; 
 ook op 12 november: 

een vogeltjeszegel van 
40 cent (ransuil). 

De zegels 'posthoorn' en 
'rouw'zijn verzorgd door 
het intern ontwerpbureau 
van De Post, MVTM (de 
initialen staan voor My
riam Voz en Thierry Mar
tin). Jan van der Veken 
tekent voor de ontwerpen 
'geboorte' en 'huwelijk'. 
André Buzin ontwierp de 
zegel 'ransuil'. 
De posthoornzegel wordt 
slechts gebruikt in sa
menhang met de 'geper
sonaliseerde' zegels (zie 
de pagina hiernaast). 
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WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FIUTELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken: per 

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht. 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 

1 Om annonces op te geven 
ä maakt gebruik van onder

staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie is verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

AHENTIE! 

Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

I 10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 
zijn/haar eigen bank of gironummer. 

1 

(handtekening). 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie*. 
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MOOI NEDERLAND 

Frans Hermse verraste 
me met een zelfgemaakte 
Ierse maximumkaart 
met een Nederlandse 
connectie. Hij maakte 
de kaart op zijn reis naar 
Ierland, in verband met 
de expositie Ierse post-
historie in Dublin. Kaart 
[i] toont zijn in juni heilig 
verklaarde streekgenoot. 
Pater Karel. De Ierse 
post bracht een zegel uit 
van de nog jonge pater 
met op de achtergrond 
zijn geboortehuis en de 
congregatiekerk op Mount 
Argus. Karel Houben werd 
in 1821 in Munstergeleen 
geboren en werkte zijn 
leven lang in Engeland en 

Ierland, waar hij bekend 
staat als Father Charles met 
de helende handen. Hij 
verlichtte het lijden van 
velen en redde enkelen 
van een vermeende dood. 
De kaart toont de pater 
op rijpere leeftijd. In het 
stempel de congregatie-
kerk in Dublin waar hij in 
1893 begraven werd. 

De in juli verschenen ze
gel van Den Helder in de 
serie Mooi Nederland stelde 
teleur. Wat het fregat De 
Ruyter [2] te maken heeft 
met Nederlands schoon 
ontgaat me. Dan werd vo
rig jaar met de combinatie 
Rembrandt/Leiden beslist 
een creatievere prestatie 
neergezet. De postzegel 

van Lelystad toont meer 
recent (steden)schoon 
met onder meer het mo
derne poldermuseum en 
het gemeentehuis [3,4]. 
De waaiers van steden-
schoon op de velletjes 
van Den Haag en Utrecht 
maken gelukkig alles 
weer goed. De zegels zijn 
juweeltjes van miniatu
ren, maar ze mogen, nee 
moeten beslist groter, 
zodat we er allemaal echt 
van kunnen genieten. De 
vergrote zegel van Den 
Haag [5] toont de ver
schillende elementen wat 
beter; andere zijn deels 
verborgen, maar toch 
herkenbaar. Wie kent 
niet het torentje van onze 
premier [6], het middel

punt van Neerlands poli
tieke macht. Daarnaast de 
Mauritspoort, een van de 
toegangen tot het Binnen
hof [7]. Op de voorgrond 
de ooievaar die het wapen 
van Den Haag siert en de 
Gouden Koets. Daarach
ter de torens en het topje 
van de Ridderzaal, die de 
contouren van de Nieuwe 
Kerk aan het Spui [8] net 
niet aan het oog onttrek
ken. Daarnaast de koepel-
tjes van het Scheveningse 
Kurhaus en daarboven 
de nieuwe Haagse skyline 
met de Hoftoren [9]. 
Hetzelfde geldt dus voor 
het velletje van Utrecht. 
Bij de detailopname [10] 
is met opzet een deel van 
het velletje links meege

nomen om de afbeelding 
van Paushuize [11] in de 
spiegel te kunnen tonen. 
De Dom en de grachten 
[12] domineren al eeuwen 
de stad en de Dom doet 
dat ook op de postze
gel. Links daarvan is de 
top van het voormalige 
hoofdkantoor van de 
Nederlandse Spoorwe
gen te zien. Dit grootste 
bakstenen gebouw van 
Nederland [13] heeft als 
bijnaam de mktpot en biedt 
nu onderdak aan Prorail. 
Verder afgebeeld zijn 
de stellingmolen aan de 
Adelaarstraat en de hui
zen aan de Vismarkt. In 
het TNTPost-persbericht 
bij de uitgifte wordt het 
kleine torentje rechts op 
de postzegel aangeduid 
als dat van de Janskerk, 
maar daar lijkt het beslist 
niet op - wèl op dat van 
het academiegebouw op 
het Domplein [14,15]. 
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1919 Rietdijk 
^ m j^L^ HOHO m^ 

Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 

2007 

London 

Overtuig u van de voordelen: 
* Ruim 89 jaar ervaring; 

U krijgt een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
Een renteloos voorschot tot 60% behoort tot de mogelijkheden; 
Uw collectie wordt deskundig verkaveld; 
Uitstekende presentatie in een luxe uitgevoerde catalogus met 
uitgebreide full-color fotobijlage, ook op internet; 
Extra publiciteit bij importante objecten; 
Voor grote collecties bezoeken wi j u desgewenst 
thuis of in de bankkluis; 
Gratis verzekering; 

brengsten van veiling 389 

zie ook www.rietditk-veilinqen.nl voor meer informatie. 

U kunt nu inzenden! 
Ga met Rietdijk als partner op recordjacht. Dé 
manier om een goede pri js voor uw collectie te 
kri jgen. Tienduizenden tevreden inzenders gingen u 
voor sinds 1919! Onze 3 8 9 ^ veil ing van november j l . 
was een geweldig succes. Vele zegels en brieven 
wisselden voor recordprijzen van eigenaar. Laat ook 
uw verzameling optimaal renderen via onze vei l ing! 

Bel voor meer in format ie of het maken van een afspraak: 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

Onze vei l ingen vormen een " j ach t te r re in " voor ( in ter )nat ionale kopers. 
Profiteer hiervan en geef uw collectie of voorraad de perfecte etalage. 
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Rietdijk Veiiingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegeiveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdijl(-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

» 89 jaar in dienst van de filatelie 

http://www.rietditk-veilinqen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl
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SIHOORN Redactie adres De Coedemeent i 1447 PT Purmerend telefoon 0299463850 
M m V Willeke ten Noever Bakker Jan Bakker Daan Koelewijn en Toon Oomens 
Administratie en adreswijzigingen Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon 0183403952 
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KERSTMAN OP DE SKI'S 

In Estland vieren ze 
meestal wel een witte 
kerst De kerstman heeft 
geen problemen om met 
de arrenslee zijn cadeau
tjes te brengen Soms 
heeft hij zin om eens lek
ker gek te doen HIJ bindt 
dan zijn ski's om en 
vliegt over de bergen en 
heuvels Zie je dat hij op 
zijn rug ook nog een zak 
met cadeautjes heeft' 

EIGENWIJZE IERSE KATTEN 

Cool Cats zijn nog jong 
Ze hebben een mobiele 
telefoon en iPod en zijn 
dol op elkaar De stoere 
Kilkenny Cat is dol op de 
nationale sport van Ier

Tekenaar Martyn Turner 
heeft zich kunnen 
uitleven Hij mocht van 
de Ierse post een paar 
postzegels ontwerpen 
met katten als onder
werp Het werden lekker 
eigenwijze katten Zo is 
er de deftige Fat Cat met 
zijn dikke buit en nette 
pak In zijn hand heeft 
hij een golfclub, want 
golven IS zijn lievelings
sport Heel anders is de 
Keltische Tijger Ze is een 
pittige dame die gek is op 
winkelen en de duurste 
merkkleding draagt De 

HET IS NIET ALTIJD GOUD DAT BLINKT 

land, hurling Hurling is 
een snelle ploegensport 
Het IS een combinatie 
van rugby en hockey De 
kat draagt het shirt van 
zijn favoriete club Met 

zijn hurling stick kan hij 
elk moment zijn slag 
slaan In het echt worden 
spelers en fans van de 
hurlmgclub in Kilkenny, 
Kilkenny Cats genoemd 

Als je arm bent, doe je 
bijna alles om maar een 
beter leven te krijgen. 
In Colombia waren 
er geruchten dat er 
in een mijn goud was 
gevonden. Meteen gin
gen allemaal mensen 
graven in de mijn. Maar 
de gevolgen waren heel 
erg. De mijn stortte in 
en 26 mensen vonden 

de dood. Midden in de 
19e eeuw gingen veel 
mensen naar Nieuw 
Zeeland om daar goud 
te vinden. In het plaats
je Thames werd voor 
het eerst goud gevon
den in 1867. En er bleek 
heel veel goud te zitten. 
Het kleine plaatsje werd 
een welvarende stad 
met 18.000 inwoners. 
Ook op andere plaatsen 
werd goud gevonden. 
Met een zeef gingen 
goudzoekers dag in dag 
uit aan de gang om hun 
slag te slaan. In beken 
en rivieren bleek goud 
te zitten. En er werden 

en gevaarlijk 
werk om daar 
het goud 
uitte halen. 
Nieuw Zee

serie postze
gels uit met 
oude foto's uit 
die tijd. Op een 
van die zegels 
zie je een goudzoeker 
met zijn zeef. Het 
grappige is dat als je 
over de zegel wrijft er 
opeens klompjes goud 
verschijnen. Een an

dere postzegel laat een 
: goudtransport zien. De 
• dure lading wordt goed 
: in de gaten gehouden 
I door mensen van de 
; Bank van NieuwZee

: land en de politie. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de abonnees van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, veranderingen in abonnementen, etc. 
doorgeven aan de ledenadministratie van De Posthoorn: 
Aria Sprangers, Provinciale weg Noord 128,42I6 EE Almkerk 
telefoon: 0183  40 39 52 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uit De Pc 
maar alleen met bronvermelding. 

sthoom is t 

graag 

oegestaan, 

DE KERSTMAN EN ZIJN VROLIJKE DIEREN 

~ De postdienst van 
■= ZuidAfrika gaf vorig jaar 
^ een vrolijke serie zegels 
^ uit met een bijzondere 
^ kerstman Als je goed 
3 kijkt zie je dat het met 
^ de kerstman is, maar 
^ een leeuw die zich als 

— ^ ^ kerstman heeft verkleed 
TQjj De dieren die zijn kar
I '^ retje trekken zijn met 

de bekende rendieren 
Herken je ze' Deze 
kerstman wordt getrok
ken door een springbok. 

een wrattenzwijn, een 
zebra en een nijlpaard 
Kortom, typisch Afrikaan
se dieren In Afrika Zit de 
kerstman overigens niet 
m een arrenslee, maar 
in een karretje Dat is 
natuurlijk omdat er in 
Afrika geen sneeuw 
valt En zo worden 
wereldwijde tradities 
aangepast aan de 
plaatselijke omstan
digheden 

LICHT IN HET DUISTER 

hf In de donkere dagen voor kerst hebben we allemaal t 
behoefte aan gezelligheid. We branden dan kaarsen t ■ '■•■ 
om in de echte kerstsfeer te komen. In de noordelijke l 
landen van Europa hoort een lantaarn bij die kerst \ 

sfeer In 2006 gaven zowel t 
■• Noorwegen als Estland een \ 

postzegel uit met zo'n lantaarn. Ci;;^^?' 
Misschien verwijzen deze zegels { 

; ook wel naar een oud verhaal. 
Daarin komt een zekere Hans een heel volk met kleine 
mensen tegen. Ze hebben een lantaarn in hun hand en 
zeggen hem dat ze "het nieuwe jaar" zijn. 

NORGE A .' 



In de donkere maand 
^ is het tijd 

1 voor 
muziek! 

In november en 
december zingen 
we wat af 
Ga maar na: op n 
november hebben we 
de Sint Maartenlied
jes. Dan komt rond 
i6 november de Sint 
in het land. ja, dan 
zingen we allemaal 
Sinterklaasliedjes. Hij 
is nog niet vertrokken 
of we horen Kerstlied
jes. Op deze zegel zie 
je een Kerstkoor: De 
Regensburger Dom-
spatzen. 
Dat betekent: de mus
jes van de Domkerk 
van Regensburg. En 
mooi dat ze zingen!! 

Houd jij van 
muziek? 
Natuurlijk doe je dat. 
jij hebt vast ook een 
MP3speler. Zit jeop 
muziekles of pianoles? 
Dat is een goede 
reden om daarover 
postzegels te ver
zamelen. Nooit aan 
gedacht zeker? 

Klassieke muziek 
Een paar honderd jaar 

geleden was muziek 
heel serieus. Bach 
en Beethoven waren 
beroemde componis
ten (bedenkers van 
muziek). Mozart was 
een beetje vrolijker, 
maar daar schrokken 
de mensen van. Hij 
bedacht voor die tijd 
héle grappige muziek. 
De muziek van vroe
ger noemen we nu: 
klassieke muziek. 

Traditionele 
muziek 
Heb je wel eens ge
probeerd om op een 
doedelzak te spelen? 
Hoeft niet: je krijgt er 
niet één toon uit. Het 
lijkt heel makkelijk, 
maar nee. De doe
delzakspelers gingen 

Htfiland Gathenog 
NaGeamannan 

vroeger ook mee naar 
de oorlog. Ze liepen 
voorop en speelden 
vrolijke deuntjes. Ze 
deden of ze niet bang 
waren. Zo brachten ze 
de vijand in verwar
ring. 

Jazzmuziek 
Op deze zegel zie je 
Benny Goodman en 
Louis Armstrong. Zij 
speelden jazz, dat is 
muziek van de Ameri
kaanse negers. Eigen
lijk was dit popmuziek 
van de tijd rond de 
Tweede Wereldoorlog. 

Een moderne 
minstreel 
Nu komt er een mooi 
verhaal. Op deze 
postzegel zie je een 
minstreel afgebeeld. 
Een minstreel was 
in de middeleeuwen 
een rondreizende 
zanger. Hij reisde 
langs de kastelen 
en hij speelde zijn 
liedjes. Iedereen was 
blij en opgewonden 
als de minstreel langs 
kwam! Hij zong over 

Deze man was een 
moderne Turkse 
minstreel. Toen hij 7 
jaar was kreeg hij pok
ken en daardoor werd 
hij blind. Dat was 
verschrikkelijk. Toch 
ging het later goed 
met hem. Hij leerde 
de baglama spelen en 
hij zong er prachtig 
bij. Op die manier 
is hij heel beroemd 
geworden. 

Dansmuziek 
Tegenwoordig heet 
het House, of Dance, 
maar het bestaat 
al eeuwen: Muziek 
waar je goed op kan 
dansen. We noemen 
dit volksdansen en de 
muziek is altijd vrolijk 
van aard. Zo zie je: 
disco bestond vroeger 
ook al, maar ze noem
den het anders! 

De grote drums 
Als jij zo'n grote 
drum krijgt, ga je 
direct trommelen. De 
meeste mensen vin
den dat een heerlijke 

bezigheid: ritme slaan. 
In alle muziek die je 
hoort zit ritme, en dat 
ritme moet geslagen 
worden. Misschien wil 
jij graag de drum spe
len? Dan mag je eerst 
wel je kamer geluid-
dicht maken. Tenslotte 
willen je ouders goede 
vrienden blijven met 
de buren. 

De musical 
Als je in groep 8 zit, 
dan weetje het. Aan 
het eind van het jaar 
speel je in een musical. 
Zoiets deden de 
mensen vroeger ook 
al: de opera. Maar er 
is één verschil. In een 
musical wordt gepraat 
en gezongen. In een 
opera doen ze alles 
zingend. En denk maar 
niet dat dat makkelijk 
is, hoor. Je mag het 
een keer proberen, het 
klinkt het mooist als je 
onder de douche staat. 

Samen zingen 
Ik eindig waar ik mee 
begon: december is 
een muziekmaand. En 
omdat je niet de hele 
dag zingt, heb je hier 
een goed idee voor 
een verzameling. Veel 
succes! 795 

G/toe*e^^*^ U)Ji<t* 



'])e/^yt(9ie/twaalf 
LETLAND EEN "NIEUW" LAND 
MET LANGE GESCHIEDENIS 

In 2004 werden tien nieuwe landen lid van de Europese Unie. Een 
daarvan was Letland, dat in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet 
Unie. Het land heeft sindsdien een flinke inhaalslag gemaakt en is 
hard op weg een modern land te worden. Letland heefl een lange 
geschiedenis vol bezetting en onderdrukking. Het is daarom niet zo 
raar dat het land graag lid wilde worden van de democratische EU. 
Wie de postzegels van Letland bekijkt, kan een deel van die geschie

denis met eigen ogen zien. 

Achterkant 
Vele jaren geleden kocht 
ik op een veiling een heel 
dik insteekboek met wer
kelijk honderden zegels 
van Letland uit de peri
ode 19181940. Het werd 
de basis van mijn verza
meling "Onafhankelijk 
Letland 19181940", want 
al snel bleek dat met deze 
postzegels veel meer te 
ontdekken viel dan enkel 
de afbeeldingen van die 
postzegels. Op het eerste 
gezicht zaten er heel 
veel dubbele zegels in 
het album. Maar bij veel 
zegels uit de beginpe
riode IS de achterkant 
net zo belangrijk als de 
voorkant. Vanwege pa
pierschaarste werden de 
postzegels namelijk op 
allerlei landkaarten 
gedrukt. Geen zegel ^/S^^^. 
IS dus hetzelfde. '^'^^■i'JS: 

papiersoorten, stempels 
en wat al meer. 

Maar er is veel meer, 
In het album zat een 
scala aan verschil
lende drukken, diverse 
tandingen, watermerken. 

Wisselingen 
Wat de geschiedenis 
van Letland betreft: het 
behoorde staatkundig tot 
Rusland, maar was door 
de taal, de handel en het 
Lutherse geloof sterk 
verbonden met de oude 

Duitse staten. 
Postzegels zijn 
getuigen van die 

S j ^ f ,% geschiedenis. De 
' j». . oudere zegels 

waren Russisch 
met Russische afstempe

lingen van bijvoorbeeld 

de oude Hanzestad 
Riga (PNTA). Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog 
werd Letland veroverd 
door Duitsland. Dat was 
in 1915. Er kwamen toen 
Duitse zegels met de op
druk "Postgebiet Ober
Ost". In 1918 kwam het 
land weer in Russische 
handen, maar de Letten 
wisten zich met succes te 
verzetten. Er kwam een 
onafhankelijk Letland. 
In 1940 werd Letland 
gedwongen om het Me
melgebied aan Duitsland 
af te staan. Niet lang 
daarna werd het hele 
land bij de Sovjet Unie 
ingelijfd. Maar in 1941 
kwam het gebied weer in 
Duitse handen. Nu kwa
men er ook weer Duitse 
zegels met opdruk, deze 
keer was het "Ostland". 
In 1944 werd Letland 
"bevrijd" door de Sovjet 
Unie en tot 1991 was het 
een van de socialistische 
sovjetrepublieken. Door 
het uiteenvallen van de 

Emscfareiben 
Drucksache 
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Sovjet Unie kon Letland 
weer een vrij en onafhan
kelijk land worden. 

Geld 
Al deze wisselingen had
den veel gevolgen voor 
het land. Het Russische 
geld met roebels en 
kopeken werden Duitse 
marken en pfenningen. 
Deze werden op hun 
beurt weer Letse rublis 
en kapelkas en vanaf 
1923 lats en santimi, in 
1941 kwamen daarvoor in 
de plaats weer marken en 
pfeningen om na korte 
tijd vervangen te worden 
door al weer roebels en 
kopeken. En nu zijn het 

weer lats en santimi, 
maar misschien worden 
betover met al te lange 
tijd euro's en eurocenten. 

Stempels 
Ook op het gebied van 
afstempelmgen was het 
een chaos. We zien Rus
sische afstempelingen op 
Letse of Duitse zegels, 
maar ook andersom. Op 
postzegelbeurzen ben ik 
daar extra alert op. Vind 
ik uit bepaalde perioden 
zegels met "verkeerde 
stempels" dan is mijn 
beursbezoek zeker met 
voor niets geweest. 

]an Bakker 
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ONVERGETELIJKE DAG VOOR JEFFREY EN EDWIN 

MIJN THEMA (3) 
Ik verzamel postzegels 
van sport. Iedereen sport 
wel eens. De een houdt 
van voetbal, de ander van 
turnen, anderen weer van 
tennis, of van hockey, zo 
kan je een heleboel sporten 
opnoemen! Deze maand 
ga ik het hebben over 
tennis. 
Tennis is een balsport 
voor twee (enkelspel) of 
vier (dubbelspel) spelers, 
waarbij een tennisbal met 

een racket over een net 
gespeeld moet worden. 
Tennissen doe je voor 
het plezier of voor 
een wedstrijd. Bij een 
wedstrijd moet de bal 
binnen de speelhelft van 
de tegenstander(s) worden 
geslagen met als doel het 
de tegenstander onmoge
lijk te maken de bal terug 
te slaan over het net en 
tussen de lijnen. 

Marlies Reuke 

WIST JE DAT., 

17 oktober was een dag die 
Jeffrey Hertogs en Edwin 
Lanza van de ZHPV-De 
Ruilkelder niet snel zullen 
vergeten. In het Mu
seum voor Communicatie 
mochten zij de eerste twee 
Mooi Nederland-verza
melvelletjes in ontvangst 
nemen. Edwin mocht 
zelfs op kosten van TNT 
met zijn hele klas naar 
het museum. Zo kreeg 
het 25-jarig jubileum van 
de Montessorischool in 
Houtwijk een extra feeste
lijk tintje.Titus Yocarini, de 
directeur van het museum 
onthulde samen met Di-
mitra Keramidas, die TNT 
Post vertegenwoordigde, 
de twee velletjes. Jeffrey 
kreeg een ingelijst velletje 
voor zijn club, Edwin kreeg 
er een voor zijn school. Na 
afloop ging het tweetal op 
de foto alsof ze filmsterren 
waren. En daarmee was 
het nog niet afgelopen. 

Binnenkort kunnen jullie 
een Interview met Jeffrey 
lezen in Collect, het blad 
van TNT Post. Mevrouw 
Keramidas van TNT Post 
was zo onder de indruk 
van zijn verhaal over zijn 
bijzondere verzameling 
loketstrookjes, dat ze vond 
dat heel Nederland daar 
meer over moet weten! 
De presentatie van het ver-
zamelvelletje was ook het 
startschot voor de opening 
van een speciale tentoon
stelling in het Museum 
voor Communicatie. Die 
tentoonstelling gaat over 
de Mooi Nederland-vel
letjes die sinds 2005 zijn 
uitgegeven. Elk jaar wordt 
een ander ontwerpbureau 
gekozen, maar wie alle 
velletjes naast elkaar legt 
zal zien dat de horizon 
blijft doorlopen. De 
tentoonstelling is nog tot 
en met 17 februari 2008 te 
bezoeken. 

...deze toren geen trap 
heeft? In het centrum 
van Kopenhagen staat 
de "Ronde Toren" die 
gebouwd is in 1642. 
En het gekke van die 
toren is dat er geen trap 
en geen lift is. Maar 
hoe kun je dan boven 
komen? 
Ze hebben gewoon 
een spiraalvormige 
straat aangelegd van 
200 meter lang en 4 
meter breed. Als je die 
oploopt kom je boven 
op een platform dat op 
35 meter hoogte ligt. 
Daar heb je een mooi 
uitzicht over de oude 
stad. 
Bovenop de toren staat 
nog een klein observa
torium met een heel 
oude sterrenkijker. Over 
de toren wordt wel ver
teld dat in 1716 de Rus
sische Tsaar Peter de 
Grote met zijn vrouw 
op bezoek waren. Hij 
ging te paard naar bo
ven, zijn vrouw volgde 
hem in een koets ge
trokken door 6 paarden. 
Later, in 1902, reed de 
eerste auto naar boven. 
Tegenwoordig worden 
er wel wedstrijden met 
éénwielers gehouden. 
De Ronde Toren van 
Kopenhagen is dus wel 
heel apart. (TC) 

PUZZEL DECEMBER 2007 
Terug van weggeweest, de puzzel! Hier zijn de vragen 
van deze maand. Stuur de antwoorden voor 1 februari 
2008 naar de redactie van de Posthoorn, de Goede-
meent 1,1447 PT Purmerend. Voorwaarde is wel dat 
je filatelistisch frankeert met een of meer gelegen-
heidszegels met een eurowaarde. 
De vragen zijn; 
1. Welke opdrukken kregen Duitse zegels die be

stemd waren voor Letland in de ie en 2e Wereld
oorlog? 

2. Welke componist maakte vrolijkere klassieke mu
ziek dan Bach en Beethoven? 

3. Welke soort muziek speelde Louis Armstrong? 
4. In welk land komt de kerstman op de ski's? 
5. Waar werd in 1867 goud gevonden? 
6. Welke sport is populair in Kilkenny? 
7. In welke stad staat een toren zonder trappen? 
8. Waar werden de Mooi Nederland-verzamelvelletjes 

gepresenteerd? 

ANTWOORDEN PUZZEL FEBRUARI 2007 
1. Lord Baden-Powell; 2. Wereldnatuurfonds; 3. on
geveer 1 euro per dag; 4. koffie; 5. 1799; 6. oranje; 
7. Bram Stoker. Na loting heeft Reinhold van der 
Snoek uit Boskoop een prijsje gewonnen. Hartelijk 
gefeliciteerd! 

MIJN MOOISTE POSTZEGEL 
Mijn mooiste postzegel 
is deze. Ik vind hem 
mooi omdat ik zelf een 
kat heb. Hier op deze 
postzegel zie je een kat, 
die met een andere poes 
of kat aan het vechten is. 
Ik vind hem mooi, want 
het lijkt net alsof het 
mijn eigen kat is. En het 
is leuk om ze te verza
melen. 
De stempel zit niet zo in 
de weg en hij zit er geluk 
kig niet helemaal op. 
Anders zou ik hem ook 
niet gekozen hebben. 

Amber Partouns 
(Jeugdpostzegelclub 

Sir Rowland Hill, Weert). 

Meer dan nooo jongens en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub van JFN op internet: 

de StampKids Club 
Surf naar www.stampkids.org 

http://www.stampkids.org
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NEDERLAND 

Zeldzaamste uitgifte van 
TNTPost in 2006 
In de TNTPostpostwinkel in Nij
megen produceerden de Wincor
NixdorfPropostfll 2000automaten 
in de periode van 10 november 
tot 31 december 2006 automaat
stroken in de waarden 0.39, 
0.69 en 0.85 euro voor brieven 
tot 20 gram naar respectievelijk 
Nederland, Europa (priority) en 
Overzee (priority). 
Op 1 januari 2007 werden de 
posttarieven verhoogd tot 
respectievelijk 0.44, 0.72 en 
o.8g euro; in de TNTPostpost
winkel is het niet mogelijk uit 
de Propostaiautomaten via een 
'voorfrankeringstruc' na i januari 
2007 alsnog de oude waarden 
van het tarief van 2006 te laten 
afdrukken. 
De oplagen zijn helaas niet per 
automaat vastgelegd, maar aan 
de hand van de productie aan 
barcode en pakketpoststroken 
kan wel een schatting worden 
gemaakt van de oplage per 
automaat. 
In de periode 10 november31 
december 2006 werden uit auto
maat TNTooooi 862 barcodestro
ken verkocht en uit automaat 
TNT00002 778 barcodestroken. 
De omzet uitautomaatTNTooooi 
was zo'n tien procent hoger 
omdat het de eerste automaat 
(dicht bij de ingang) is. Voor 
een overzicht: zie het tabelletje 
hieronder. 

Raming verkochte stroken 

Waarde 
0.39 euro 
0.69 euro 
0.85 euro 

Totale oplage 
1974 
1222 
8l2 

De TNTPostautomaatstroken uit 
Nijmegen in de hier genoemde 
tarieven zijn dus de zeldzaamste 
(en voor 'echt' gebruik bestem
de) TNTPostpostzegels van het 
jaar 2006! 

Nieuwe software Propostal
automaten in het in postkantoor 
Medio augustus 2007 werd in 

de Propostfll2000automaat 
PK000002 in Heemstede op proef 
nieuwe software geïnstalleerd. 
De oude software was nogal 
storingsgevoelig; daarom was in 
Apeldoorn een uitgeklede versie 
geïnstalleerd (zie mijn artikel in 
Filatelie van november 2007). 
Na een succesvolle proefperiode 
in Heemstede werd deze nieuwe 
software ook geïnstalleerd in de 
overige Postkantoorautomaten: 
op 18 september jl. gebeurde 
dat bij de automaat PKoooooi in 
Heemstede en op 25 september 
jl. in de automaten PK000003 en 

' PK000004 in Apeldoorn. 
! De nieuwe software is gebruiks

vriendelijker: men krijgt de 
keuze 'wegen en frankeren' of 
'losse postzegels'. Deze laatste 
mogelijkheid is nieuw; je kunt 
meteen kiezen voor de gewenste 
postzegels, zonder dat het 
nodig is eerst een poststuk op 
de weegschaal te leggen. Er kan 
worden gekozen uit 0.44, 0.88, 
0.72, 0.67 en 0.89 euro en uit de 
bijfrankeerwaarden 0.05 en o.io 
euro; verder kan elke gewenste 
waarde tussen o.oi en g.99 euro 
worden afgedrukt. 
Met behulp van de winkelwagen 
kun je in één transactie (maxi
maal 5) verschillende waarden 
verkrijgen en via de 'meer' toets 
per waarde maximaal 10 stuks. 
Bij de optie 'wegen en franke
ren"moet een poststuk op de 
weegschaal worden gelegd, 
waarna het gewicht wordt be
paald en vervolgens het bekende 

TNTooooi 
1036 
642 
426 

TNT00002 
938 
580 
386 

traject: 'past wel/niet in de brie
venbus', 'land van bestemming', 
'priority of standaard' en 'wijze 
van betaling: pin/chip of contant' 
wordt doorlopen. 

Wederom bestaat de mogelijk
heid tot bijfrankering van al 
gefrankeerde zendingen: zo kan 
een buitenlandse brief met een 

StJt ionsstraat 1/8 
7311 MJ Apeldoorn 

PK000004 
19IOOÏ 
16:2? 

01 Brief Nederland 
01 Brief Nederland 
01 Brief Prio Europa 
01 Brief Stnd Europa 
01 Brief Bglten Europa 
Totaal 
BTW 0,00« 

m t /u ur 9 0018 00 
zaterdag 9 0013 30 

Bedankt en tot ziene 

0,44 
0,86 
0,?2 
0,6? 
0,89 
3,60 

0 00 

zegel in het oude tarief (69 c.) 
bijgefrankeerd worden met een 
priorityautomaatstrook van 3 c. 

BJ * 
v3 * 
B3 * 

n LAND 

€0.03 1 

De automaatstroken hebben een 

andere bedrukking: de afstand 
I tussen de waarde en het IDnum
j meris vergroot van 3.5 naar 8.5 

millimeter; hierdoor valt het ID
nummer keurig in het witte vlakje 
van de voordruk. Ook de afstand 
tussen het prioritylogo en het 
euroteken is aangepast: van 10 

I naar 7 millimeter; het priority
I logo valt nu niet meer over de 

fosforbalk 
De opdruk is in ieder geval zoda
nig veranderd dat hier sprake is 
van een nieuwe variant. 
De barcode/pakketzegels heb
ben nu de juiste aanduiding, 
met vijf in plaats van zes nul
len: PKoooooi, PK000003 en 
PK000004; alleen Heemstede 
heeft nu nog vijf nullen: 000002 
(dus zonder de aanduiding PK) 
De kwitanties hebben echter de 
meeste wijzigingen ondergaan: 
er is een kleiner lettertype ge
bruikt en de tekst is nu linkslij
nend (zie de tabel hieronder). 

Kwitantieonderdeel 
Breedte 'postkantoor' 
Postcode 
Tekst bi| zegel o 44 euro 
Tekst bi) zegel 0 67 euro 
Tekst bi] zegel o.8g euro 
Productvermeldmg 
Spelling 'Voorwaarden' 
Dag en uuraanduiding 
Datumnotatie 
Slottekst 

Oud 
23 mm 
2101JJ 
Briefbinnenland 
Briefstand. Eur 
Brief Buiten Europ 
Barcodezegel 
Voorwaarden 
Za 10 00 
21062007 
Bedankt en tot ziens' 

Nieuw 
17 mm 
2121 Jl (foutief!) 1 
BriefNederland ' 
Brief Stnd. Europa 
Brief Buiten Europa 
Antwoordnr Nederland 
Voorwarden 
zaterdag 10 00 
191007 
Bedankt en tot ziens 

poitltanloor 

Stltloniitrlit US 
1311 KJ A» Hoorn 

PKOOOOOJ 
2106ZOOI 

oa 31 

1 Bircodozoeil ! 0,00 
Totll l ( 0.00 
B1U 0.00« f 0,00 

Ni t / l vr 9 0016 00 
a 09 0013 30 

Birtoili 
3SH>I0Z001?0 

Vtrvoor door M Post ondor 
de AigeRtnt Voorwiirden 

voor opjodnstn fo9tv»n;o»r, 
i l l to t * veriill 

fitsr inforlitle 
NMN tntpott nl 
Virïondotitufi 

MMN tricktric« nl 

, 

Stitlomslrul 118 
?3II U iMldooni 

Pfaolff)i 
1910 0? 
IS 2! 

01 Mlwordnr IhdirlinJ f 0,00 
3StlO20249B 

Totlll i 0,00 
BIW 0 001 « OÓD 

•1 t / i « r 9 0016 00 
iitirdat 3 0013 30 

Vorvoir door IKI Pojt ondir 
d« Al9Mini Voorttirdin 
voor opttdrijifi Potlvirvoer 
l l t u t i vorsl* 

Koor InforHtli 
NHH tntpost nl 
Variindstltos 
M« Iriclitrtct nl 

Sidamil m tot l\m 

BinnonM«? 209 
2101 11 Hoexltdo 

PK0OOOO2 
2106200! 

12 53 

I Bntf binnonllnd f 0,44 
Total ! 0,44 
BTU 0,00« i 0,00 

Hl t / t vr 9 001? 30 
2i 10 0013 30 

Bidinlil »n tot n e n e ' 

BlnntMi 209 
2121 JJ H«Htid< 

PK000002 
21090? 
16 39 

OIBrlof Ntdirluid 
lotul 
BlU 0,0« 

• I t/ivrgOOITSO 
l l t t rdi t 10 00 13 X 

Bodinlit in tot zlin« 

( 044 
f 0 45 

I ooo 
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in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

•KIJKDAGEN: maandag 17 december t/m donderdag 20 december 
van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 21 december van 10.00 tot 19.00 
uur. Zaterdag 22 december van 8.30 tot 12.30 uur. 

•VEILING: vrijdag 21 december vanaf 17.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 22 december vanaf 13.30 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

•Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
•Veiling 153 wordt geiiouden op 8 en 9 februari 2008 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

Onmisbare testapparatuur Brochure Hotl ine 
Tel 0104143077 
Fax 0104149499 

tronie W B Signoicope Tl 
De wereld's enlije 
Elektronische tanding meter 

■est.nr. 9150 
(inclusief 220 V adapter) 

De wereld "s eerste optisch 
elelttronische watermerk 
Zoekker 

Best.nr. 9186 
(220V adapter apart 
bijbestellen) 

SHPE UVAAuIti SflFi press 
Lange golf lamp 
met ingebouwde loupe 

t.nr. 1060 4 
O V adapter apart bijbestellen| 

De elektronische Droog Press 
met warme lucht circulatie 

.nr. 9893 
laar Britse Royal 

I "innovation" 
erschelding 1998) 
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NEDERLAND 

Zwalkend beleid 
Eerst negatief reageren op 
persoonlijke postzegels 
(NVPH: flepersomjiceerde 
ja, het staat er nog steeds 
 zegels komen niet in de 
catalogus; NBFV: durf er 
niet mee op een tentoon

stelling te komen, want 
dat accepteren we niet), 
maar dan op 2 januari wel 
zélf met velletjes persoon

lijke zegels komen! De 
leeftijd (NVPH 80, NBFV 
IOC jaar) knaagt kennelijk 
aan de standvastigheid... 

Andre's typetjes 
Voor een postzegelboekje 
geldt onder andere dat 
de zegels er een vast deel 
van moeten vormen. Het 
onlangs verschenen velle

tje met tien 'typetjes' van 
André van Duin wordt in 
bedwang gehouden door 
een klemstrook  dus 
geen postzegelboelqe. 
Voor wie alleen het velle

tje wil: je betaalt wel 14.95 
euro voor 4.40 euro aan 
postzegels. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
5oJaarin de ruimte 
Dat op 4 oktober 1957 
voor het eerst een satelliet 
de aarde verliet, wordt 
op 2 oktober ook door 
Australia Post herdacht. 
De serie van zes zegels 
(Spoetnik 1957, ruimte

wandeling 1965,voet op 
maan igög. Voyager 1977, 
internationaal ruimte

station 1998 en Hubble

ruimtetelescoop) leidt 
ook naar twee boekjes. 
Een boekje van $ 5.00 
bevat tweemaal de serie 
van vijf zegels van 50 c. 
Een prestigeboekje is er 
o o k . Het kost $ 10.95 

= en schetst de geschiede

° nis van de ruimtevaart in 
^ woord en beeld. 

J Caravans door dejaren heen 
■^ Het gebruik van de cara

= van door de jaren heen 
^ leidde in Austrahë op 16 
^ oktober niet alleen tot een 
S serie van vijf postzegels, 
"■ maar ook tot de uitgifte 

OAA ^^" zeven (!) postzegel

Q Q Q boekjes. Pas in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw 
werd de caravan in Au

stralië populair. Aanvan

kelijk klein en eivormig 
en met maar weinig facili

Kqft van het Caravanmgboekje 

teilen is het nu een com

fortabel tweede huis op 
wielen met veel keus aan 
parken in het gehele land. 
De serie is chronologisch 
van opbouw: een caravan 
uit de jaren vijftig, zestig, 
zeventig en tachtig en een 
uit de nou^hties. De vijf 
zegels zijn elk verkrijg

baar in boekjes van tien 
zegels van 50 cent. Een 
zesde boekje bevat twee 
series en een prestige

boekje vertelt uitvoerig 
de geschiedenis van de 
caravan, met foto's, tekst 
èn een aantal zegels. Prijs 
van dit boekje: $ 10.95. 

Vijftigjaar kerstze^els 
Op de kerstzegels van 
dit jaar staan afbeel

dingen van kerstzegels 
uit de afgelopen vijftig 
jaar: 1957,1977,1984, 
1990 en 1996. En het 
zou Australië niet zijn 
als daar geen boelqes bij 
ontstonden. Eén boekje 
met twintig zegels van 45 
cent (Madonna met Kind, 
zegel van 1996), één met 
twintigmaal 45 cent (Ge

boorte, zegel van 1990) en 
een prestigeboekje met 
de hele santekraam. Prijs 
$ 10.95, uitgiftedatum 
I november. 
Alle boekjes met tien 
en twintig zegels zijn 
ook verkrijgbaar in een 
zogenaamd chequebook: 
een ingebonden boek van 
twintig normale boekjes. 
Maar ook in Australië 
vindt bijna niemand dit 
nog verzamelwaardig. 

Azoren (Portugal) 
Jaarboekje 2006 
Evenals van 2004 en 2005 
gaf de postdienst van 
Azoren (net als Madeira 
een autonoom deel van 
de republiek Portugal) 
een prestigeboekje uit 
met daarin alle dit jaar 

I verschenen zegels met als 

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

extra een kleurenproef 
van de Europazegels. Het 
boekje geeft veel extra 
informatie in woord en 
beeld van alle uitgiften. 
De oplage bedraagt 9.000 
boekjes. De uitgifteprijs 
is 9.89 euro, gelijk aan 
de nominale waarde der 
zegels. Zie ook Madeira. 

Canada 
Bedreigde diersoorten 
Canada Post noemt het een 
boekje, maar het is eigen

lijk een 'hangblokje'. Het 
is met een lichte inspan

ning nog wel te vouwen, 
zodat ik er toch maar in 
mee ga. 
Van de meer dan 50o(!) 
bedreigde planten en 
diersoorten in dit land 
zijn vier dieren in dit 
boekje te vinden: de 
Noordkaper (walvis). 
Witte Steur, Noordelijke 
Krekelkikker en de Leder

rug Schildpad. Het boekje 
(blokje) bevat tweemaal 
de vier zegels van 52 
cent en verscheen op i 
oktober. 

Vier kerstbockjes 
Een simpel gestileerd 
plaatje van een springend 
rendier is het beeld van de 
meest gebruikte kerst

zegel dit jaar. De zegel is 
sinds I november alleen 
verkrijgbaar in boekjes 
van twaalf stuks. Ze 
hebben de aanduiding P 
(staat voor 'Permanent'), 

Hrt rendier: ook op het kajtje 

het basistarief voor bin

nenlandse brieven. De 
prijs ervan is momenteel 
52 cent. 
De andere drie kerstze

gels hebben een religieus 
trekje en geven uitdruk

king aan gevoelens van 
hoop, vreugde en vrede. 
Afgebeeld zijn het kerst

tafereel (hoop), een engel 
met de bazuin (vreugde) 
en een witte duif (vrede). 
Hoewel de drie boekjes 
één serie vormen, hebben 
de drie ontwerpers van 

De dne in hoekjes verkrijgbare 
Canadese kerstzegels. 

geheel verschillende tech

nieken gebruik gemaakt: 
'digitaal' houtsnijwerk, 
gescande en gedigitali

seerde olieverfschilde

rijen en gefotografeerde 
papierkunst. Inhoud van 
de boekjes is twaalfmaal P 
(52 cent), zesmaal 93 cent 
(post naar de Verenigde 
Staten) en zesmaal $ 1.55 
(post voor overzee). 

Duitsland 
44/45 inlcepm^en 
Van het boekje 1000 Jahre 
Fürth (2 januari jl.) kwam 
in september een herdruk 
uit. Het enige verschil zit 
'm in de kaftrug: de eerste 
oplage heeft 48/49 inke

pingen, de nieuwe 44/45. 
Wel lastig tellen, hoor! 

Nieuioe Markensets 
Speurwerk leverde op 
dat de sinds enige tijd 
geopende PostPoints 
(minikantoortjes in ge

wone winkels) een scala 
aan nieuwe producten 
leveren. Daarbij zijn vijf 
Blisters (karton met plastic 
omhulsel) met boekjes: 
tienmaal 45 cent Fürth, 
tienmaal 55 cent Saar

land, tienmaal 90 cent 
narcis, tienmaal 145 cent 
gouden zegel en viermaal 
220 cent kastelen en 
tuinen in Pruisen. De 
eerste vier zijn complete 
boekjes, de laatste een 
deel van een boekje. 
De andere zes Blisters 
hebben in klemstroken 
gevatte zegels (losse, 
strips en velletjes): zes

WWMilH!I3 D«itsd»Posl <S)f 
BriafinBitanSwvtca. 

maal 65 cent, zesmaal 
70 cent, tienmaal 100 
cent, zesmaal 200 cent, 
tweemaal 40,100,100 en 
200 cent, en een velletje 
met viermaal 5,10 en 
tweemaal 20 cent. 

Frankrijk 
Ecobockjes 
Op 15 januari van dit jaar 
kwam Frankrijk voor het 
eerst met een zogenaamd 
écoboekje: kaft vervaar

digd van milieuvriendelijk 
verkregen hout en gom 
zonder schadelijke op

losmiddelen. De boekjes 
bevatten twaalf Marianne

zegels zonder waardeaan

duiding (huidige waarde: 
54 cent). 

Op I oktober verscheen 
nummer 3 in de reeks. De 
kafttekst spoort verzame

laars aan het tiende vel

letje (en boekje) Portraits 
de Regions aan te schaf

fen. Kort daarop volgde 
in oktober zo'n boekje 
met reclame voor het 
verzamelen van nieuwe 
Franse postzegels. Num

mer 5 Icwam uit op 22 
oktober. Op de kaft staat 
het portret van de Franse 
communist Guy Móquet, 
die op 22 oktober 1941 
door de Duitsers werd 
gefusilleerd. 

Markenset met Furtlibockje 

Ecoboekjc van 1 olrtober 

Mananne de Chefèr 
De langlopende Franse 
series laten koketteren 
zonder uitzondering met 
een jeugdige Marianne. 
Oude ontwerpen komen 
soms terug in moderne 
boekjes: dat begon in 
2003 bij het eeuwfeest 
van de zaaister van Roty 
en vervolgens ontwerpen 
van Alger (2004), Dulac 
(2005) en Gandon (2006). 
Dit jaar is  vanwege de 
veertigste verjaardag 

Cheffer aan de beurt. Het 
op 12 november versche

nen boekje bevat zesmaal 
Marianne van Cheffer en 
zesmaal de moderne Ma

rianne van Lamouche. 

Rode Kruis 
Het jaarlijkse RodeKruis

boekje verscheen inmid

dels op 26 november. De 
tien zegels zijn zonder 
waardeaanduiding, en 
zijn bestemd voor bin

nenlandse brieven (54 
cent). Het boekje kost 
7.10 euro, waarvan 1.70 
euro bestemd is voor het 
Rode Kruis. 



Tien Franse zegels uoor de kerst- en nicuuyaorspost. 

Beste wensen 
Het laatste boekje dit 
jaar - uitgiftedatum ook 
26 november - bevat tien 
zegels voor binnenlandse 
brieven (54 cent) met 
wensen voor de komende 
feestdagen. 

Groot-Brittannië 
Kerstboekjes 
De Engelse kerstzegels 
verschenen dit jaar op 6 
november. Twee ervan 
zijn ook in boekjes te
rechtgekomen. Afge
beeld zijn engelen van 
de Italiaanse kunstenaar 
Marco Ventura. Het gaat 
om twee boekjes: twaalf-
maal iste klas (£ 4.08) 
en twaalfmaal 2de klas 
(£2.88). 

mmm mmm\ w w w . » W W ! 

De beide Engelse kerstbockjes. 

James Bond 
Op 8 januari wordt lan 
Fleming vanwege zijn 
honderdste geboortejaar 
geëerd met zes zegels, 
een velletje èn een presti-
geboekje. De zegels heb
ben een nogal afwijkend 
formaat (60 x 21 mm) en 
laten steeds vier covers 
van een boek zien. 
Het prestigeboekje, dit 
keer gedrukt door De La 
Rue, bevat vier velletjes; 
achtmaal iste klas Eliza
beth in goud, 
James Bondzegels: iste 
klas Casmo Royal, 54 p. 
Goldfinger en 78 p. For Your 
Eyes Only, 
James Bondzegels: iste 
klas Doctor No, 54 p. Dia
monds Arc Forever en 78 p. 
From RussiaWith love, 
viermaal iste klas vlag 
(White Ensyn en Union 
Jack). 
De prijs van dit totaal 
bedraagt £7.40. 

Ierland 
Kerstboekje 
Het op 8 november ver
schenen Ierse kerstboekje 
bevat zesentwintig kerst
zegels van 55 cent. Ze zijn 
bestemd voor kerstkaar
ten tot 100 gram. Alleen 
voor verzending binnen 
Ierland. Erbuiten kan 
ook, maar dan met bij-
frankering. Eén kerstze
gel is gratis. 

Korea (Noord) 
Boekjes 2007 
Er ging iets niet goed bij 
de informatievoorziening 
van de post van Noord-
Korea. Nog zonder 
verdere details kan ik 
wel melden welke zegels 
er dit jaar in boekjes 
verschenen. Zoals al jaren 
gebruikelijk zijn de boek
jes met geperforeerde en 
ongeperforeerde inhoud 
verkrijgbaar. 
5 maart: vlinders, 
10 maart: werelderfdeel, 
I juli: vissen, 
20 juli: fossielen, 
3 augustus: orchideeën, 
26 september: gezamen
lijke uitgifte met Rusland. 

Madeira (Portugal) 
Jaarboekje 2006 
Net als de Azoren kwam 
ook Madeira in oktober 
met een prestigeboekje 
waarin zich alle in 2006 
uitgegeven zegels bevin
den plus een kleurenproef 
van het velletje met Eu
ropazegels. Prijs van het 
boekje is 9.89 euro. 

Oostenrijk 
Persoonlijke zegels 
De verzamelaar van Oos
tenrijkse boekjes wordt 
de laatste jaren bedolven 
onder de boekjes met per

soonlijke zegels. Daarbij 
bescheiden boekjes met 
enkele zegels, maar ook 
grote boekwerken met 
kartonnen kaft en prijzen 
totwel2oeuro. 
Klapstuk dit najaar is wel 
een twaalftal boekjes met 
steeds een teken van de 
dierenriem. Voor motief
verzamelaars verschenen 
er dit jaar ook erg interes
sante boekjes: Legenden 
unter Damp/(treinen), 
Fussballlegenden, Best oj 
Operette (met CD!), Deutsche 
Sportwagen, Jugendstil, Nar-
nia, Shrek...Om er maar 
een aantal te noemen. 
Wel even bij een tentoon
stelling informeren of de 
Bond ook deze boekjes 
verbiedt! 

Terres Australes et 
Antarctiques Frangaises 
Carnet de voyage 
De Franse Zuidelijke 
en Antarctische Gebie
den (dus het hierboven 
geplaatste kopje op z'n 
Nederlands) bestaan uit 
een stel vulkanische ei
landen in het zuiden van 
de Indische Oceaan, het 
zuiden van Afrika en een 
deel van Antarctica. Het is 
een overzees gebied van 
Frankrijk met - volgens 
de internetencyclopedie 
Wikipedia - maar liefst 
zeventig inwoners. Maar 
die hebben kennelijk ook 
postzegels nodig en, om
dat herhaaldelijk naar het 
postkantoor glijden lastig 
is, eveneens postzegel
boekjes. Op 8 november 
verscheen nummer 7. 
Het is een grootformaat 
prestigeboekje gewor
den (dus toch gewoon 
voor verzamelaars) met 
zestien postzegels en veel 
informatie en plaatjes 
van het indrukwekkende 
landschap. Prijs van het 
boekwerk: 20 euro. 

Kajtje uan het vmde Carnet de 
Voyage uan TA AF. 

Verenigde Staten 
Breiwerkjes op kerstzegels 
Geïnspireerd door Noor
se sweaters en gebreide 
kerstsokken kwam de 
Amerikaanse post op 25 
oktober met kerstzegels 
waarop kleurige breipa-
tronen staan afgebeeld. 
Het resultaat van het 
breiwerk van ontwerpster 
Nancy Stahl zijn vier ze
gels met afbeeldingen van 

-is**"" 
USA 41 > USA 41 

USA 41 USA 41 
De breiiuerkjes van Nanct). 

een rendier, een kerst
boom, een sneeuwpop en 
een beer. 
Drie boekjes vergezellen 
de uitgifte: een vouw
boekje met twintigmaal 
41 cent, een automaat
boekje met dezelfde in
houd en een ATM-boekje 
met achttien stuks. 
Daarnaast is er ook nog 
een kerstboekje met 
twintigmaal 41 cent met 
een afbeelding van de 
Madonna met het Kind 
(Bernardino Luini, 1515). 

Zuid-Afrika 
Herdruk bloemenboekje 
Het Zuid-Afrikaanse 
boekje met tien bloemen-
zegels (standaardtarief 
voor binnenlandse post) 
verscheen voor het eerst 
in 2001. Vijf herdrukken 
volgden tot in 2004. Lezer 
A.A. Brugge uit Dordrecht 
stuitte kortgeleden op een 
nieuwe herdruk met als 
datum 2007.03.12. 

Zweden 
Kinderfiguren op kerstzegels 
Drie door Astrid Lindgren 
bedachte kinderfiguren 
(onder wie Pippi Langkous) 
spelen de hoofdrol op 
de Zweedse kerstzegels 
van dit jaar. Ze zijn sinds 
8 november ook per tien 
verkrijgbaar in boekjes. 
De zegels hebben geen 
waardeaanduiding, maar 
de tekstJulpost 2007 (= 
5kr)-

Saami-cultuur 
Een tweede boekje dat 
op 8 november ver
scheen, bevat tweemaal 
drie zegels van 11 k. met 
verschillende uitingen 
van de Saami-cultuur. 
De leden van dit van oor
sprong nomadische volk 

De drie zegels en een kajtgedecltc 
van het Zujeedse boekje 

wonen in het noorden van 
Scandinavië en worden 
- zéér tegen hun zin - ook 
Lappen genoemd. Op de 
zegels staan twee kunst
werken in zilver en glas, 
een ceremoniële drum 
en de vlag van de Saami 
(ook wel Sami of Saamen 
genoemd). 

Zwitserland 
Kinderen ontwerpen kerst
zegels 
De Zwitserse post heeft 
het ontwerp van de Pro 
Juventute-zegels dit jaar 
aan kinderen overgela
ten. Al in januari werd er 
door meer dan honderd 
schoolkinderen in drie 
workshops gestart met 
het maken van collages. 
Bezigheden en plezier 
tijdens de vakantie was 
het thema. Een jury koos 
er drie uit voor de postze
gels. Twee ervan kwamen 
ook in een boekje terecht: 
854-40 (camping) en 
ioo-t-50 (zonneschijn). 
Het boekje bevat zes van 
beide postzegels en is 
sinds 20 november te 
koop voor 17 f. 

Kaft en inhoud van het Zuiitscrsc 
Pro Juventute boekje 

http://www.%c2%bbWW
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We maken ons op om 
het eeuwfeest van de 
georganiseerde filatelie 
in Nederland te vieren. 
Honderd jaar lang een 
liefhebberij die je begon 
als kind in een school
schrift. Zoals dat ging, 
zo'n eeuw geleden. Een 
fascinerende, niet te dure 
tijdsbesteding, een hobby 
die de wereld bij je in huis 
bracht. Je kon er je eigen 
beelden bij maken. 
De maatschappij veran
derde. De wereld werd 
'kleiner'. De media brach
ten andere beelden, soms 
minder romantisch - de 
hobby veranderde mee. 
Er is ook veel verbeterd 
in al die jaren. Prachtig 
materiaal, mooie albums, 
allerlei goede hulpmidde
len en enorm veel zegels. 
Er is tegenwoordig echter 

veel meer keus om tot een 
liefhebberij te komen. 
Toch zijn er anno 2008 
nog heel veel Nederlan
ders 'verzamelaars', ook 
van postzegels! Ook nu 
nog blijken meer dan een 
miljoen mensen geïnte
resseerd te zijn in deze 
tijdloze, fantastische 
hobby. Alle aanleiding 
dus om het eeuwfeest te 
vieren. 
En dat gebeurt met 
projecten en met de 
aandacht trekkende 
tentoonstellingen. Want 
wat is er leuker dan je 
verzamelingen te laten 
zien? Er komen in 2008 
maar liefst tien tentoon
stellingen, verdeeld over 
het gehele jaar, verdeeld 
over het land en dat alles 
onder het motto '10 keer 
raak!'. Metals achterlig-

190S-2008 
100 Jaar 

gende gedachte om uit te 
stralen hoeveel plezier en 
voldoening het verza
melen van postzegels in 
verenigingsverband kan 
hebben. Hoeveel creativi
teit, verdieping en andere 
nooit gedachte dimensies 
je kunt ontwikkelen in 
een op te zetten verzame
ling. En door te laten zien 
dat zo'n vrijetijdsbeste
ding nog steeds heel goed 

past in deze tijd. Tien 
postzegelevenementen, 
voor elk wat wils. 
De uitdaging zit hem 
vooral in de presentatie 
naar buiten. Het bereiken 
van mensen, het laten 
kennis nemen door men
sen van heel veel moois 
en van de vele mogelijk
heden. Alle organisatie-
comités zullen proberen 
met eigentijdse middelen 
en veel creativiteit dat 
doel te bereiken. Er wordt 
heel veel energie - van 
talloze vrijwilligers! - in 
de organisatie gestopt. 
Loon naar werken is er 
pas wanneer velen komen 
kijken en wanneer velen 
worden gestimuleerd. 
Ik wens ons dat in ons 
jubileumjaar 2008 al
lemaal toe. Daarbij heel 
veel sociale contacten en 
heel veel plezier. 

Ties Koek 
Voorzitter NBFV 

DE BONDSSPELD, EEN ERETEKEN VOOR 
VERDIENSTELIJKE PERSONEN 

Kent u iemand in uw 
vereniging die zich 
bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt voor die 
vereniging? En vindt u dat 
deze persoon daarvoor 
beloond moet worden 
met een Bondsspeld? 
Neem dan contact op 
met het bestuur van uw 
vereniging. 
De Bondsspeld kan wor
den toegekend in goud, 
zilver of in brons. Het 
ereteken is een draag-
speld. De toekenning 
wordt gedaan door het 
Bondsbestuur. Het be
stuur van een bij de Bond 
aangesloten vereniging 
kan voorstellen doen tot 
toekenning van deze on
derscheiding. Deze voor
stellen moeten tijdig (ten 
minste vier maanden voor 
de gewenste datum van 
uitreiking) schriftelijk en 

met redenen omkleed bij 
de secretaris van de Bond 
worden ingediend. Een 
vereniging moet ten min
ste vijfjaar bij de Bond 
zijn aangesloten voordat 
een onderscheiding voor 
een van haar leden kan 
worden aangevraagd. 
Het aantal gouden spel
den wordt in beginsel tot 
maximaal drie maal per 
jaar beperkt. Uitreiking 
geschiedt bij voorkeur 
door de Bondsvoorzitter 
of diens plaatsvervanger, 
ter gelegenheid van een 
verenigingsbijeenkomst 
waarbij degene die is 
voorgedragen gehuldigd 
wordt. 
De zilveren Bondsspeld 
kan door de Regiovoor
zitter worden uitgereikt 
en de bronzen door de 
voorzitter van de vereni
ging. Het aantal jaarlijks 

uit te reiken onderschei
dingen in zilver en brons 
is niet aan een maximum 
gebonden. 
In de jaren 2005 en 2006 
hebben de volgende 
personen een Bondsspeld 
ontvangen: 

2005 

Goud: 
H.J. Grasdijk, Hoogezand 
Mw. A.C. Hoogerhuis-
van Schellen, Amsterdam 
H. Nieboer, Sappemeer 
P. Walraven, Amersfoort 
J.C.A.M. Willems, Weert 

Zilver: 
H.J. Brouns, Simpelveld 
M.M. Claassen, Nijmegen 
J. Duine, Amersfoort 
J. Ellenbroek, Purmerend 
F. Grizell, Benschop 
H. Haken, Raalte 
G.C. Heemsbergen, 
Almere 
G.A. Kraak, Barendrecht 
J. Spermon, Goirle 

H. Zwertbroek, Purmer
end 

Brons: 
Mw. M.C. Blonk-Weerts, 
Nieuw Lekkerland 
Mw. T. Teelink-Bak, 
Heemskerk 

2006 

Goud: 
Mw. H.Th. Jansma-Barn-
hoorn, Papendrecht 
J.R. Niehof, Appingedam 
O.J. Verkerk, Leiden 

Zilver: 
H. vis, Enschede 
G.J.J.M. Voesten, Geleen 

Brons: 
R. Blommers, Klimmen 
J.H.L. van den Bosch, 
Klimmen 
H.J. Marselje, Veldhoven 
P. Oderwald, Klimmen 
H.G.M. Raes, KHmmen 
M.G.H. Winthagen, 
Klimmen 

DE NBFV OP TOERNEE 
DOOR NEDERLAND 

In 2008 zal ter gelegen
heid van '100 jaar geor
ganiseerde filatelie in 
Nederland' op alle tien 
locaties waar dit jubi
leum wordt gevierd een 
expositie van 66 kaders te 
zien zijn. 
In de maand augustus 
2008 strijkt deze expositie 
neer in het Museum voor 

Communicatie in Den 
Haag. 
Er is een keuze gemaakt 
uit alle collecties van in
zenders die in Nederland 
hebben deelgenomen aan 
wedstrijdtentoonstellin
gen en die in hun klasse 
bijzonder veel indruk 
hebben gemaakt door 
kwaliteit, originaliteit en 
vormgeving. 
De Bondsdiensten nemen 
ook aan de tournee deel: 

ze 'vertellen' in één kader 
wat hun doelstellingen 
zijn en hoe ze deze willen 
bereiken. 
Verder heeft een aan
tal gespecialiseerde 
verenigingen een eigen 
kader gevuld met daarin 
specifieke informatie 
over hun vereniging. Ter 
verlevendiging van het ge
heel is een aantal kaders 
voorzien van gesproken 
informatie. 

BONDSBUREAU 
EVEN DICHT 

Het Bondsbureau is in 
verband met de kerstva
kantie gesloten van maan
dag 24 december 2007 
tot donderdag 3 januari 
2008. Het Bondsbestuur 
en zijn medewerksters 
wensen iedereen pret
tige feestdagen en een 
voorspoedige start van het 
nieuwe jaar. 

http://2m0ve.nl
mailto:benmol@12moue.nl
mailto:alrawn.exquis@casema.nl
mailto:iesten@hccnrt.ni
http://www.nbf%c3%bc.nl
mailto:e.kniese@planct.nl
http://net.nl


HONDERD JAAR NBFV BEGINT 
IN HEERHUGOWAARD 

Het eerste evenement 
in het jubileumjaar van 
de NBFV vindt plaats in 
Regio 3 (NoordHolland). 
Onder de titel Filamanifes
tatie 2008 wordtonderan
dere een tentoonstelling 
in categorie 3 gehouden, 
die op ig en 20 janu
ari 2008 te zien zal zijn. 
Bijzonder is de speciale 
categorie 'Zet NoordHol
land in een kader'. Met de 
inzendingen in deze ca
tegorie wil de organisatie 
proberen belangstelling 
voor Filamanifestatie 2008 
te genereren. 
Bezoekers kunnen via de 
filatelie kennisnemen van 
de ontwikkeling van hun 
woonomgeving. Een in
zending laat bijvoorbeeld 
de diligenceverbinding 
zien tussen Alkmaar en 
Hoorn. 
Maar ook is er een expo
sitie van ansichtkaarten 
en foto's van Heerhugo

waard, vroeger en nu. 
Verder een overzichtsten
toonstelling over de ont
wikkeling van het vervoer 
in NoordHolland van 
trekschuit tot stoomtrein. 
Daarnaast is een keur 
aan postzegelhandelaren 
aanwezig. 
De tentoonstelling wordt 
gehouden in de aula van 
Scholengemeenschap 
Huygenwaard, Mid
denweg 76 in Heerhugo
waard. Het evenement is 
op zaterdag geopend van 
10.30 uur tot 17 uur en op 
zondag van 10 tot 16 uur. 

Voor de reeks tentoon
stellingen in 2008 is een 
stempel ontworpen dat 
voor alle evenementen 
gelijk van uitvoering zal 
zijn. Alleen de plaats
naam en de datum 
worden aangepast aan het 
desbetreffende evene
ment. 

De envelop 
Op nummer i uit de reeks 
jubileumenveloppen is 
de houtzaagmolen van 
Cornells Corneliszoon uit 
het dorp Uitgeest afge
beeld. De houtzaagmolen 
is een unieke uitvinding, 
die volgens velen het 
'Nederlandse' succes van 
de Gouden Eeuw mo
gelijk maakte. Cornells 
Corneliszoon woonde 
aan de overkant van de in 
1573 door de Spanjaarden 
verwoeste meelmolen 'De 
Krijgsman', aan de Mei
dijk. Hij moet de herbouw 
van de molen in 1678 als 
timmerman van professie 
met veel interesse gevolgd 

hebben. Waarschijnlijk 
heeft hij zijn ervaring met 
molenbouw hier opge
daan en uitgebreid. In 
ieder geval trouwde hij de 
dochter van de molenaar. 
Cornells was een man 
die altijd aan het expe
rimenteren was. Met 
molenaarszoon Dirck 
bracht hij verschillende 
vernieuwingen aan in de 
molens. Hij vroeg daar 
in totaal vijf octrooien op 
aan, het belangrijkste in 
1593. Met de toepassing 
van dit octrooi werd het 
mogelijk wel dertig keer 
sneller dan met de hand 
planken uit stammen te 
zagen. Hij bedacht een 

constructie waarbij een 
krukas een op en neer 
gaande beweging van de 
zagen mogelijk maakte, 
aan de buitenkant van een 
waterwipmolen. Met dit 
principe werd het moge
lijk om veel sneller dan in 
omliggende landen sche
pen te bouwen. Zo kon 
in Uitgeest de industriële 
revolutie een aanvang ne
men en de Gouden Eeuw 
van start gaan. 
De complete envelop, 
dus met de bijzondere 
postzegel '100 jaar NBFV' 
en gestempeld met het 
bijzondere poststempel, 
is in Heerhugowaard te 
koop voor 1.50 euro. 

Links: enuelop nummer 1 en het speciale stempel van Heerhugoivaard. Rechts: Cornells Cornelisz van Uitgeest. 

GASTPRESENTATIES IN 
DE BONDSBIBLIOTHEEK 

Alle Bondsdiensten geven 
in het jubileumjaar van de 
Bond acte de presence. 
Elke maand (behalve 
in juli en augustus) 
laat een Bondsdienst 
op een woensdag (zie 
het overzichtje) in de 
Bondsbibliotheek zien 
welke activiteiten zoal 
worden verzorgd. Deel
nemers zijn het Audio
visueel Centrum (AVC), 
de Bondskeuringsdienst 
(BKD), de Commissie 
Filatelistische Vorming 
(CFV), 'Verzekeringen via 
de Bond' (Verzekeringen) 
en uiteraard de Bondsbi
bliotheek zelf 
Het AVC laat een van de 
nieuwste presentaties 
uit zijn collectie zien. De 
BKD zal aanwezig zijn 
voor kleine 'eenvoudige' 
keuringen en voor het 
geven van adviezen. 
Voor meer informatie 
kunt u alvast terecht op 
de website van de BKD 
(u)u;u).nbfü.nl;klikop 

'Bondsdiensten') of bij 
de secretaris van de BKD, 
de heer H. Veen, 2e Sta
tionsstraat 258, 2718 AC 
Zoetermeer. 
De CFV toont de volledig 
vernieuwde cursus BBF in 
de uitgeprinte versie: een 
boek van 158 bladzijden 
vol duidelijke aftieeldin
gen van 'alles wat een 
filatelist moet weten.' 
Voorts kunnen Power
Point'presentaties over 
de thematische filatelie en 
de PRJC worden bekeken. 
Niet alleen voor filate
listen is het programma 
interessant, ook voor be
stuurders is dit een mooie 
gelegenheid te 'winkelen' 
voor de invulling van het 
verenigingsseizoen. 
Voor informatie over 'Ver
zekeringen via de Bond' 
zal een assurantieadviseur 
aanwezig zijn, die u de 
nodige informatie en 
uideg over de beschikbare 
verzekeringen kan geven 
(zie ook de website van 
de Bond, bij 'Bondsdien
sten'). 
De Bondsbibliotheek 

zorgt voor koffie. Met 
de in de Bibliotheek 
aanwezige filatelistische 
boeken en tijdschriften 
kunt u uren doorbrengen. 
Het team wijst u hierbij 
graag de weg en ook de 
computer geeft talloze 
mogelijkheden tot het 
vinden van wat u zoekt! 

9 januari: 
BKD en Verzekeringen 
20 februari: 
AVC, BKD, CFV en Verze
keringen 
12 maart: 
BKD en Verzekeringen 
16 april: 
BKD en Verzekeringen 
21 mei: 
BKD en Verzekeringen 
18 juni: 
AVC, BKD, CFV en Verze
keringen 
17 september: 
BKD en Verzekeringen 
8 oktober: 
BKD en Verzekeringen 
12 november: 
AVC, BKD, CFV en Verze
keringen 
10 december: 
BKD en Verzekeringen. 

BEKRONINGEN OP 
POSTEX 2 0 0 7 

Postex 2007 in Apeldoorn 
(19, 20 en 21 oktober 
jl., categorieën 2 en 3) 
leverde twee hoge bekro
ningen op. De heer S. Zuhr 
behaalde met zijn inzen
ding Berlijn: een stad met een 
jonfle geschiedenis (categorie 
3) 85 punten, wat hem 
een gouden bekroning 
opleverde. Uit handen van 
de heer L. Louwerse, co
ordinator Postex, ontving 
hij de bronzen medaille 
van de NBFV als ereprijs. 
De heer A. Hulkenberg 

kreeg voor zijn inzending 
Twee eeuiuen Danzî er post 
uan 1670 tot 1875, het 
Groschentijdperk (categorie 
2) 86 punten, eveneens 
goed voor goud en daar
naast de zilveren medaille 
van de Bond. 
NBFVvoorzitter Ties 
Koek reikte tijdens Postex 
de Kortewegtrofee uit 
aan de heer J. van Alten 
(foto), voor zijn collectie 
De Dickhojf dansers (over de 
serie van NederlandsIn
dië die werd uitgegeven in 
1941,1945 en 1948, beter 
bekend als 'Inheemse 
dansers'). 
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GROOTS EVENEMENT IN SPOORWEGMUSEUM 
UTRECHT: 'FIUTELIE CENTRAAL' 

Op 29 en 30 maart 2008 
organiseert Regio 11 
in samenwerking met 
Jeugdfilateiie Nederland 
(JFN) een groots evene
ment in het Spoorweg
museum in Utrecht; dat 
gebeurt onder de naam 
Filatelie Centraal. Dit is een 
van de evenementen die 
in 2008 ter gelegenheid 
van het honderdjarig be
staan van de NBFV zullen 
worden gehouden. 
Tijdens Filatelie Centraal 
viert JFN haar jaarlijkse 
Dag van de Jeugdfilateiie, 
terwijl ook de verenigin
gen 'Het Postmerk' uit De 
Bilt-Bilthoven en 'Postfris 
'68' uit Vleuten-De Meern 
hun veertigjarig bestaan 
vieren. 
Er valt veel te beleven bij 
Filatelie Centraal. JFN zorgt 
voor jeugdactiviteiten, zo

als de Filamarathon en de 
bekende jeugdboek. Het 
Spoorwegmuseum toont 
zijn collectie Post en Spoor 
en een unieke collectie 
particuliere post Beieren. 
De Belgische spoorwe
gen (NJVIBS) tonen een 
eveneens unieke collectie, 
die nog niet eerder in Ne
derland is tentoongesteld. 
De Bond zorgt voor een 
zestigtal kaders die o.a. 
door gespecialiseerde ver
enigingen zullen worden 
gevuld. In totaal zullen 
collecties in zo'n vierhon
derd kaders te zien zijn. 
Samen met de inbreng 
van het Spoorwegmu
seum en hun prachtige 
collectie is Filatelie Centraal 
een evenement om naar 
uit te zien. Hou daarom 
29 en 30 maart vrij in uw 
agenda. 

Linksonder en hicrboucn: het Spooruieämuscum in Utrecht uerleent m 2008 ̂ asturijhcid aan Filatelie Centraal. 

Wilt u ook uw collectie 
(categorie 3 en propa
ganda) op Filatelie Centraal 
tonen, dan kunt u zich 
hiervoor nog aanmelden. 
Nadere informatie vindt 
u op de site van de Bond 
iwww.nhjv.nl) onder 
'NBFV IOC jaar.' 

Maliebaanstation 
Het Spoorwegmuseum is 
gevestigd in het 125 jaar 
oude IVlaliebaanstation. 
Het station werd op 10 
juni 1874 geopend en is 

waarschijnlijk ontwor
pen door architect A.L. 
van Gendt. Het werd 
gebouwd in opdracht 
van de Hollandsche IJzeren 
Spooriueflmaatschappij 
(HIJSM) en was tot 15 
oktober 1939 als station 
in gebruik. 
De genoemde spoorlijn 
vormde de verbinding 
tussen Utrecht en Am
sterdam via Hilversum en 
werd de Oosterspoorweg 
genoemd. Vanaf 1940 
werd het station alleen 

nog als rangeer- en 
goederenstation gebruikt. 
Na de oorlog kwam het 
gebouw er enige jaren 
verlaten bij te liggen. In 
1954 werd het station in 
gebruik genomen door de 
Stichting Nederlandsch 
Spoorwegmuseum, als 
vaste locatie voor haar 
collectie materieel en voor 
de bibliotheek. Het Malie
baanstation - dat in 2004 
geheel werd gerestau
reerd - is nu een Rijks- en 
gemeentemonument. 

TNTPOST-EMISSIES 2 JANUARI 2 0 0 8 : 
BASISASSORTIMENT, NBFV EN NVPH 

Op 2 januari 2008 ver
schijnt weer een aantal 
nieuwe Nederlandse 
postzegels (voor een wat 
uitgebreider overzicht: 

zie de emissiekalender op 
pagina 786 van dit num
mer). Bij het ter perse 
gaan van dit nummer van 
Filatelie ontvingen wij van 

TNTPost afbeeldingen 
van de nieuwe zegels. 
Die laten we u natuurlijk 
nog graag even zien (zie 
hieronder). 

TROTS OP UW VERENIGING? 
OF KAN HET NOG BETER? 

Overal in Nederland leun 
je ze vinden: postzegel
verenigingen. Ze zijn 
er in alle maten: klein, 
middelgroot en groot. 
Vrijwel zonder uitzonde
ring gaat het om clubs 
die hun uiterste best doen 
om hun leden tegen een 
schappelijke prijs zoveel 
mogelijk waar voor hun 
geld te geven. 
Maar lukt dat ook? An
ders gezegd: kunt u, als 
bestuurslid, trots zijn op 
uw vereniging? Of denkt u 
dat het (nog) beter kan? 
Filatelie stuurt in 2008 
een rapporteur op 
stap die - als u dat wilt 
- onaangekondigd een be
zoekje brengt aan uw ver
enigingsavond of-mid

dag. Onze man brengt 
verslag uit in Filatelie. 
Hij is kritisch, geeft zijn 
mening onomwonden en 
deelt rapportcijfers uit. 
Verenigingsbestuurders 
die niet bang zijn om 
onze rapporteur op hun 
dak te krijgen, kunnen 
ons dat per e-mail laten 
weten (philatelie@tip.nl) 
of een kaartje sturen aan 
Filatelie, Klipper 2,1276 
BP Huizen. Zij krijgen 
dan een deelnameformu-
lier toegezonden. Zodra 
uw formulier ingevuld in 
ons bezit is, staat u op de 
lijst voor een verrassings-
bezoek van onze rap
porteur. En dan maar af
wachten hoe het oordeel 
van 'onze man' uitvalt... 

http://iwww.nhjv.nl
mailto:philatelie@tip.nl
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PRINS PHILIP: NIET POPULAIR, 
WEL GERESPEQEERD 

PrinS'gemaal groeide met succes in zijn rol 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Op 20 november waren koningin 
Elizabeth en prins Philip precies 
zestig jaar getrouwd, een jubi
leum dat in Engeland uiteraard 
werd herdacht [1-4]. Zesentach
tig is prins Philip inmiddels. 
Hij is het oudste nog levende 
acnterkleinkind van koningin 
Victoria en de jaren gaan tellen 
[5-6]. Toch heeft de hoogbe
jaarde prins nog steeds een volle 
agenda en rust nij niet op zijn 
lauweren. Dat is kenmerkend 
voor de man die altijd meer 
een doener dan een denker is 
geweest. Als echtgenoot van de 
koningin is hij inmiddels 55 jaar 
in dienst van het Britse volk en 
het Gemenebest. Decennia lang 

!06 

Vorige maand, om precies te zijn op 20 november, vierden 

de Engelse koningin Elizabeth en prins Philip hun diaman

ten huwelijk. Jeffrey Groeneveld beschrijft het leven van 

een prins-gemaal die nooit echt populair werd, maar die 

zich wel het respect van velen wist te verwerven. 

stond hij in de schijnwerpers 
en dat voor een man die op lo 
juni 1921 niet bepaald onder 
koninklijke omstandigheden 
- op een keukentafel - ter wereld 
kwam [7]. Philips ouders waren 
prins Andreas van Griekenland 
en prinses Alice van Battenberg, 

een kleindochter van de Britse 
koningin Victoria. De Griekse 
koninklijke familie beleefde begin 
jaren twintig van de vorige eeuw 
roerige tijden. Koning Constan-
tijn I [8] werd gedwongen afstand 
te doen van de troon en prins 
Andreas werd door het revo

lutionaire bewind veroordeeld 
wegens hoogverraad. Dankzij 
ingrijpen van koning George V 
kon de familie gered worden [9]. 
De kleine Philip werd vervoerd in 
een sinaasappelkist. 

ENGELSE FAMILIE 
Het gezin vestigde zich in bal
lingschap in Panjs, maar het hu
welijk van Philips ouders liep op 
de klippen. Philip bracht een deel 
van zijn jeugd door bij de familie 
van zijn moeder in Engeland. 
Vooral zijn grootmoeder en zijn 
oom, prins Louis Mountbatten 
[lo], ontfermden zich over hem. 
Hij kreeg zijn schoolopleiding op 
Cordonstoun School in Schotland. 

Links en hierboven. 1-4. Het huwelijk van pnnses Elizabeth met Philip Mountbatten was in 1948 geen reden voor de Britse post om een postzegel 
uit te geven Er werd slechts een speciaal vlagstempel gebruikt met de letters Een P Het zilveren en gouden huwelijk waren wel goed voor een 

herdenkingsuitgifie Bij de diamanten bruiloft pakt Royal Mail stevig uit een sene van zes postzegels en een velletje zorgen ervoor dat het feest ftlatelistisch 
met ongemerkt voorbij gaat 

Onder 11 'Us Four' koning 
George VI en zijn gezin, koningin 

Elizabeth en de pnnsessen 
Elizabeth en Margaret Rose 

10 Lord LOUIS Mountbatten ontfenvde zich 
over zijn neef Zij behielden een nauwe band 
tot Mountbatten in 1979 door IRA terronsten 

werd vermoord 
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Hieronder en links 12 13 De twee prinsesjes 

werden tijdens hun bezoek aan Dartmouth Naval 
College begeleid door een kadet die grote indruk op 

Elizabeth maakte 

Boven 14 De lange tiß die Elizabeth zonder Philip 
moest doorbrengen in zuidelijk Afnka maakte haar 

duidelijk dat hun relatie serieus was 
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Deze kostschool legde de nadruk 
meer op karaktertraining dan op 
de intellectuele ontw/ikkeling. Het 
regime was er strak en sober en 
hoewel de gewone schoolvakken 
niet werden verwaarloosd, lag 
het accent toch vooral op sport 
en buitenactiviteiten. Na zijn 
schooltijd ging Philip naar de 
marineopleiding in Dartmouth. 

IDIOOT 
In 1939 brachten koning 
George VI en zijn gezin een be
zoek aan Dartmouth [n]. Philip 
werd aangewezen om de twee 
jonge prinsesjes te begeleiden. 
De aantrekkelijke Philip maakte 
indruk op de dertienjarige 
Elizabeth door over de netten op 
het tennisveld te springen [12-13]. 
Een dag later probeerde hij met 
zijn roeiboot m het kielzog van 
het koninklijk jacht te blijven. De 
koning mopperde dat hij een 
damned fooi was, maar Eliza
beth was verkocht. Hun wegen 
scheidden zich echter en de 
Tweede Wereldoorlog brak uit. 
Philip diende op verschillende 
schepen in de Middellandse Zee, 
waar hij betrokken was bij zware 
gevechten, zoals in de Slag om 
Kreta. Langzaam maar zeker 
maakte hij carrière bij de Royal 

Navy. Aan het eind van de oorlog 
werd hij gepromoveerd tot 
eerste luitenant en kreeg hij het 
commando over HMS Whelp, 
die toen Japan de capitulatie 
ondertekende in de Baai van 
Tokio lag. 

MAN VAN HAAR LEVEN 
Kerstmis 1943 werd Philip 
uitgenodigd om de kerstdagen 
met de koninklijke familie door 
te brengen. Elizabeth speelde 
toneel en Philip was een be
langstellende toeschouwer. Het 
tweetal schreef elkaar brieven, 
maar koning George VI vond zijn 
dochter nog veel te jong om zich 
aan een man te binden. In 1947 
maakte de koninklijke familie 
een lange reis door zuidelijk 
Afrika [14]. De koning hoopte 
dat de verliefde Elizabeth Philip 
uit haar hoofd zou zetten, maar 
het tegendeel werd bereikt: 
de prinses besefte dat zij niet 
zonder deze man kon leven. 
Haar besluit stond vast: Philip 
moest haar echtgenoot worden. 
Kort na terugkeer in Engeland 
werd de verloving van het stel 
aangekondigd [15]. Voor die 
gelegenheid deed Philip afstand 
van al zijn koninklijke titels en 
van de Cnekse nationaliteit. Hij 

kreeg in ruil daarvoor het Britse 
staatsburgerschap en nam een 
verengelste versie van zijn moe
ders naam aan: hij liet zich Philip 
Mountbatten noemen. Het was 
een gebaar dat meteen een eer
betoon aan zijn oom Louis was, 
die hem altijd met raad en daad 
terzijde stond en die volgens 
sommigen een flink aandeel had 
in het koppelen van zijn neef aan 
de prinses. 

UITERLIJK VERTOON 
Gezien de barre economische 
situatie in het naoorlogse 
Engeland had koning George VI 
aangekondigd dat de bruiloft van 
Elizabeth en Philip sober zou 
zijn, maar de publieke opinie 
wilde iets anders. En zo werd op 
de huwelijksdag toch nog alle 
koninklijke pracht en praal uit de 
kast gehaald. Duizenden men
sen stonden langs de route toen 
het paar naar Westminster Abbey 
reed en het hele land zat aan de 
radio gekluisterd. Ter gelegen
heid van het huwelijk hadl<oning 
George VI zijn schoonzoon in 
de adelstand verheven en hem 
hertog van Edinburgh, graaf van 
Merioneth en baron Greenwich 
gemaakt. 

GEORGE VI OVERLIJDT 
Binnen het jaar werd het eerste 
kind, prins Charles, geboren en 
in 1950 zag prinses Anne het 
leven [16-17]. H^* P^ î" genoot 
van een paar onbezorgde jaren. 
Philip zette zijn carrière bij de 
marine voort en werd gestatio
neerd op Malta, waar de prinses 
zich bij haar man voegde en het 
leven leidde van een gewone 
oflRciersvrouw [18]. Helaas kon 
dit idyllische bestaan met lang 
voortduren. De gezondheidstoe
stand van de koning ging snel 
achteruit en steeds meer werd 
een beroep op het paar gedaan 
om koninklijke verplichtingen op 
zich te nemen. Een koninklijke 
reis naar Australië en Nieuw-
Zeeland was al eens uitgesteld 
en een tweede keer uitstellen 
vond men ongepast. Dus werd 
besloten om Elizabeth en Philip 
te laten gaan, in plaats van het 
koninklijT< paar. Op weg naar Au
stralië stond een tussenstop in 
Kenia op het programma. Daar 
nam het paar het huwelijksca
deau van de bevolking van Kenia 
in ontvangst, een rustiek gelegen 
buitenverblijf. Er was volop 
gelegenheicf om te ontspannen 
en te genieten van de natuur. 
Tijdens een safari overnachtte 

Onder 7 Op lojura 7921 werd 
Phiiip geboren op het Cnekse 

eiland Koifii 

Boven 5-6 Bij 'Troopine the Colour^, de officiële vienng van de verjaardag 
van de koningin, verschijnt pnns Philip altijd in het kolonelsuniform van 
de Grenadier Guards Nu de jaren gaan tellen njdt hij met meer mee te 

paard, maar begeleidt hij zijn echtgenote in net rijtuig 

H^ y 

i'l lil 
i y f'é 

^ -KJ 

y 
'M 

E7*/4ar;-APx.1.50 

Boven 8 Na de gedwongen 
troonsaßtand van koning 

Constantijn I moest het gezin 
van zijn broer Andreas vluchten 

naar het buitenland 

Boven 9 Koning Ceorge V 
stuurde een oorlogsschip naar 
Koifu om zijn Cnekse jdmilie 

te helpen 

Onder 15 Luitenant Philip Mountbatten 
werd op Buckingham Palace aan het 

volk voorgesteld Op 20 novembenc)4y 
vond de huwelijksvoltrekking plaats in 

een feestelijk Londen 

Onder i8 Malta heefi 
altijd een aparte plaats in de 

harten van net koninklijk paar 
behouden Ter gelegenheid van 
hun diamanten huwelijksfeest 
brachten koningin en pnns een 

ongewoon pnvébezoek aan 
het eiland, waar ze ooit eens 
als officiersechtpaar hadden 

gewoond 
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modernisering op tal van gebie- nieuwe koningin aantrad. Het 
den, waarmee hij veel vijanden was een klap in het gezicht van 
maakte binnen de hofhouding. Philip, die verwachtingen had op 
Daar liet hij zich echter niet dat gebied, 
door weerhouden, hoewel de Natuurlijk bleef hii de steun en 
weerstand enorm was. De hof- toeverlaat van de Koningin, die 
houding werd gereorganiseerd, op zo jonge leeftijd tot de troon 
koninklijke ceremonies werden was geroepen en zwaar leunde 
in een moderner jasje gestoken op de adviezen van de mensen 
en mensen uit allerlei lagen van rondom haar. Hij bemoeide zich 
de maatschappij, die voorheen met voorbereidingen van de kro-
nooit ten paleize zouden komen, nmg, die groots en onvergetelijk 
werden op de lunch uitgenodigd zou worden [24-25]. Hij verge-
[21]. zelde de koningin tijdens de vele 

bezoeken die ze in het land en 
BELEDIGING het Gemenebest zou afleggen. 
De functie die Philip te vervullen maar een echte dagtaak zat er 
had als prins-gemaal bleef echter voor hem met in. De weerstand 
onduidelijk. Prins Albert, de die hij bovendien bleef onder
echtgenoot van koningin Victo- vinden, maakten het nodig om 
ha, had alle vrijheid gekregen en enige afstand te nemen, 
had een flinke vinger in de pap 
bij regeringszaken [22]. Zo'n rol GEGROEID IN ROL 
ambieerde Philip niet en dat zou Met instemming van de ko-
trouwens ook met geaccepteerd ningin ging Philip op reis. Van 
zijn: de tijden waren veranderd. oktoben 956 tot februari 1957 
Bovendien moest hij accepteren toerde hij door het Gemenebest 
dat op voorspraak van Eliza- en deed landen als Nieuw-Zee-
beths grootmoeder, koningin land, Ceylon, Gambia en de 
Mary [23], de regering besloot Falklandeilanden aan [26-27]. 
om de bestaande naam van het De lange afwezigheid van huis 
koninklijk huis te behouden en leidde echter tot speculaties over 
met te veranderen in Mountbat- een op handen zijnde scheiding 
ten. Dat was in het verleden van het koninklijk paar. Philip 
wel anders geweest als er een werd gedwongen vervroegd 

het paar in een hotel dat in de 
bomen gebouwd was. Die nacht 
overleedde koning in zijn slaap. 
Toen het nieuws bevestigd was, 
werd het overgebracht aan Phi
lip, die de zware taak kreeg om 
het doodsbericht aan zijn vrouw 
te vertellen [19]. 

WEERSTAND 
Het gezelschap keerde onmid-
delliJK terug naar Londen, waar 

een volk in rouw de nieuwe 
koningin en haar echtgenoot 
opwachtte [20]. Voor Philip bete
kende het feit dat zijn vrouw nu 
koningin was, dat hij zijn carrière 
bij de marine met kon voortzet
ten. Alles zou voortaan om 
Elizabeth draaien en dat was niet 
eenvoudig. Aan het hof berust
ten veel dingen op traditie en in 
de ogen van Philip was dat niet 
altijcTeven efficiënt. Hij bepleitte 

TORTHE FIflSrTIME IN THE HISTORY OF THE WOBID A YOUNG GIRL CUMeED INTO TREETOPS OME PAYAPRINCESS 

T U D SHE CLIMBED DOWN FROM THE TREE THE NEXT DAY A Q U E E N - G O O BLESS HER 



terug te keren en de koningin 
verwelkomde hem persoonlijk 
op het vliegveld, maar in het 
vliegtuig en pas toen zij stralend 
lachend naar buitenkwam, was 
men ervan overtuigd dat er geen 
vuiltje aan de lucht was. Een dag 
later vertelde de minister-presi
dent dat Philip, die nog steeds 
werd aangesproken als de hertog 
van Edinburgh, zich voortaan 
prins Philip mocht noemen. 
Met hernieuwde energie stortte 
Philip zich op een aantal zaken. 
Het bezoek aan de Zuidpool had 
grote indruk op hem gemaakt 
en hem doen realiseren dat de 
invloed van de mens desas
treuze gevolgen voor het milieu 
kon hebben. In 1961 werd hij de 
eerste voorzitter van de Britse 
afdeling van het Wereldnatuur-
fonds. Hij zette verder een 
programma op dat jongeren 
moest ondersteunen in hun 
besef dat zij 'verantwoordelijk 
zijn voor zichzelf en de gemeen
schap waann zij leven'. Nog 
steeds knjgen jaarlijks verschil
lende jongeren, die zich op dit 
gebied hebben onderscheiden, 
de Duke of Edinburgh Award 
[28]. Verder legde de prins grote 
belangstelling aan de dag voor 
industriële vernieuwing en voor 

de ruitersport [29]. Van 1964 tot 
1986 was hij voorzitter van de 
Internationale Ruiterfederatie. 
En hoewel hij zijn carrière bij de 
marine had moeten beëindigen, 
bleef hij altijd nauw betrokken bij 
het reilen en zeilen van de strijd
krachten. Sinds 1952 heeft Philip 
meer dan vijfduizend toespraken 
[30] gehouden en vervulde hij het 
voorzitterschip van zo'n 1.500 
bijeenkomsten. Als geen andere 
prins-gemaal is hij met succes in 
zijn rol gegroeid. 

ONBEGREPEN HUMOR 
Met al dit werk heeft Philip het 
respect van het Britse volk ver
worven. Echt geliefd is hij daarbij 
nooit geworden. Zijn soms wat 
korzelige gedrag wordt niet altijd 
gewaardeerd en zijn humor 
wordt verkeerd geïnterpreteerd 
[31-33]. Tijdens de economische 
crisis van de jaren tachtig merkte 
hij bijvoorbeeld op: 'Eerst klagen 
ze over gebrek aan vnje tijd en 
nu ze geen werk hebben klagen 
ze nog'. In China zei hij tegen 
een groep Britse studenten: 
'Pas maar op dat jullie hier niet 
te lang blijven, anders krijgen 
jullie ook spieetogen'. En na 
een optreden van een steelband 
op een dovenschool kregen de 

jongeren te horen: 'Logisch dat 
jullie doof zijn'. Het deed zijn 
reputatie allemaal geen goed. 
Dat is jammer, want daarmee 
wordt prins Philip tekort gedaan. 
Langzaam maarzeker komt het 
besef dat de Britse monarchie in 
de tweede helft van de twintigste 
eeuw veel aan hem te danken 
heeft. Zonder veel ophef heeft 
hij daadwerkelijk gezorgd voor 
modernisering van een eeuwen
oud instituut. Zijn inspanningen 
voor het milieu, die al begonnen 
op een moment toen menigeen 
nog de problemen ontkende, 
zijn van groot belang geweest. 
Zijn betrokkenheid met jongeren 

IS iets wat je niet van een man 
als Philip verwacht. De koningin 
verwoordde het bij hun gouden 
huwelijk ais volgt: 'Regelmatig 
hebben wij vooraf mijn toespra
ken doorgesproken en, zoals u 
zich kunt voorstellen, zei prins 
Philip openhartig wat hii ervan 
vond. Hij is niet iemand die 
makkelijk complimenten in ont
vangst neemt, maar hij is al deze 
jaren mijn steun en toeverlaat 
geweest en ik, en zijn hele gezin, 
en dit land en vele andere landen 
zijn hem meer dank verschul
digd dan hij ooit zou willen 
toegeven of wij ons ooit zullen 
realiseren' [34-37]. 

26-27 In ^%6 en 7957 maakte Phihp een reis naar 
een aantal Cemenebestlanden Tijdens de reis deed 
hl] inspiratie op voorziin relais echtgenoot van de 
koningin Het was onder andere het begin van een 

levenslange passie voor de natuur en het milieu 
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23 Koningin Mory wist met 
succes te voorkomen dat de 

naam van het koninklijk huis zou 
veranderen in Mountbatten 
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24-25 Als eerste onderdaan zwoer prins 
Philip zijn trouw aan de koningin, 

waarbij hij voor haar knielde en haar 
wang kuste De vermoeienissen van de 
kroningsdag zijn het paar aan te zien 
op de foto die gemaakt werd na de 

officiële plechtigheden 

Ï2.00 

\ / ^ % y ^ ? BAHAMAS 

28 De Duke of Edinburgh's Award wordt jaarlijks uitgereikt aan jongeren die 
iets bijzonders hebben gepresteerd Al sinds het midden van de jaren '50 worden 
jonge mensen gestimuleerd om zich in te zetten voor de maatschappij om zo 

zichzelf en hun omgeving een dienst te bewijzen 

Onder 37 Het koninklijk gezin eindjaren 'jo, van links 
naar rechts de prinsen Edward en Charles, pnnses Anne, de 

koningin, prins Philip en prins Andrew 

Hierboven ^-36 Bij hun gouden huwelijk wees de 
koningin op de verdiensten van prins Philip, die met 

door iedereen werden gezien Bij het diamanten 
huwelijksfeest lijkt de waardenng eindelijk te komen 
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Postzegelverzameling Nederland 
PROMOAANBIEDING 
A • oude complete sets 
Nederland (in perfecte 
gestempelde kwaliteit) 
B : de officiële post

zegelcatalogus 
2007 van Nederland 
C : DAVO album 
(periode 18521949) 
D : officiële Blauw

druk "Rembrandt" 

Totale waarde 
is € 50,

Nu voor slechts 

€9,95 
Op = op! 

Sensationele promotie van een schitterende start verzameling Nederland. 
Nu van € 50, voor € 9,95. 

Postzegels ''Mooi Nederland" 
Set "Mooi Nederland" 
Eerste Dag Enveloppen 
2007: 

• Den Haag 
• Den Helder 
• Edam 
• Lelystad 
• Utrecht 

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

Oplage slechts 500 com

plete sets. Dus op = op. 

Ook de eerste set (met 
de Eerste Dag Enve

loppen van de Ie helft 
van 2007) is nog beperkt 
verkrijgbaar. 

De prachtige postzegels waarvoor heel Nederland warm loopt. Nu eenvoudig 
vanuit uw luie stoel te bestellen. Prijs voor de complete set slechts € 19,75. 

Stuur uw bestelbon aan: Edel Collecties, Antwoordnummer 1616, 
3740 WG Bunschoten. Of bel: 0332982353 

^^WÊ 

Grote wijnkist 
vol postzegels 

Nieuw aanbod! Een wijnkist... niet met wijn, 
maar bomvol met interessante en veel betere 
postzegels! 
De komende avonden heeft u gezellig werk: lek

ker de postzegels uitzoeken, snuffelen in deze 
grote partij, zegels sorteren en bij elkaar leggen 
en in uw eigen verzameling doen! 
In elke kist vindt u een keur aan schitterende uit

giften. Naar schatting ruim 3000 verschillende 
postzegels! Gigantisch veel motiefzegels, bijzon

dere uitgiften, gelegenheidsuitgiften, oude histo

rische zegels, toeslagzegels, jubileumzegels, etc. 
etc. Veel duurdere zegels en series met hoge cata

loguswaarden. 

Een pracht partij om van te genieten. 
En nu voor een extra lage prijs. 

De normale winkelprijs voor een 
dergelijke partij ligt al gauw op € 250,

Nu als stuntverkoop voor slechts € 99, I 

Op = op. Reageer dus zo snel mogelijk. 
Slechts 1 kist per klant. 
Stuur uw bestelbon op 
of bel 0332982353 

€99, 

y-' VOORDEELBON fl WWF Munt in puur zilver 
Ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis: 

L I X Promotieaanbieding Postzegelverzameling Nederland 

LJ X Set Eerste Dag Enveloppen "Mooi Nederland" 

I J X Orote wijnkist vol postzegels (maximaall kist per klant) 

□ X WWF Munt "Panda" 

Naam: 

Adres: 

Postcode/plaats:. 

hr/mw 

Telefoonnummer: 

■f € 3,95 als bijdrage in de porto en verpakkingskosten 

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik: 

LJ via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a u b uw bank of giro rekenmgnr invullen) 

U met de bijgesloten acceptgirokaart (+ 0,45 euro voor bankkosten) 

Bank/Cironummer I I I I I I I I I I 

X 

Puur zilveren WWF 
Panda munt in de hoogste 
kwaliteit; 
• proof uitvoering 
• diameter: 38 mm 
• gewicht 20 gram 
• zuiver .999 zilver 
• geleverd met kristalhel

dere beschermcapsule 
• certificaat 
Normaal € 32,

nu voor € 12,50 

€12,

EDEL COLLECTIES 
Tel. 0332982353 

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

http://www.edelcollecties.nl
mailto:info@edelcollecties.nl
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www.pQstzegelpartijence,ntrale.nl 
.* Allé partijen zijn volledig gefotografeerd. 

(piet uit!zonderinmg van de dozen) . • • 
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kunt 24 uur per dag k 
'̂  eningstijden: maandag t/m zaterdag 9:00 -17:00 uur 

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

iNFORMATIEBON 
Naam: Tel: 
Adres: E-mail: 
Postcode: Interessegebieden: 
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Adres: Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl Een Wereld in Zegels. 
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SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

Ook dit jaar is weer een 
briefkaartenserie 'Vroeger 
en Nu' verschenen. Tien 
kaarten met op de voor
zijde een oud stads of 
dorpsgezicht en in het 
zegelbeeld een moderne 
foto van dezelfde locatie. 
De kaarten zijn genum
merd van BK20072A 
totenmetBK20072j; 
afgebeeld zijn de plaatsen 
Bousval, Damme, Die
penbeek, Gooik, Hannut, 
Redu, SaintSymphorien, 
SintMartensLatem, 
Walcourt en Westmalle. 
Uitgiftedatum 3 septem
ber 2007, prijs 52 cent per 
stuk. 

De tentoonstelling 'Het 
meesterlijk atelier', ge
houden in het kader van 

de manifestatie Europalm, 
werd op 15 oktober onder 
de aandacht gebracht 
door de uitgifte van drie 
briefkaarten. Onder
werpen zijn 'Galerij 
van kardinaal Silvio 
Valenti Gonzaga', 'De 
heilige Gregorius met 
drie scriptores' en 'Buste 
van een leunende man' 
van Nicolaas van Leyden 
[i]. Kaartnummers 
BK200703A tot en met 
BK200705C. Dit zijn de 
eerste briefkaarten met de 
waardeaanduiding ' i ' , in 
het kader van het nieuwe 
Belgische frankeersyteem 
dat inging op i oktober. 

Omdat de Europese Unie 
in 2007 uitgebreid werd 
met twee landen, heeft 
De Post op 12 november 
2007 twee nieuwe witte 

briefkaarten uitgegeven. 
Briefkaart BK200704A 
heeft als onderwerp 
de neobyzantijnse 
Alexandre Nevskikathe
draal in Sofia (Bulgarije) 
en brieflcaartBK200704A 
toont het klooster van 
Sucevita (Roemenie, [2]). 
De zegelbeelden geven 
een vergroot fragment 
weer uit de afbeelding. 
Beide kaarten hebben de 
waardeaanduiding ' i ' en 
blijven permanent geldig. 
Verkoopprijs 52 cent. 

Briefkaart BK200705, 
eveneens verkrijgbaar 
sinds 12 november, heeft 
als onderwerp 'Jari', een 
creatie van striptekenaar 
Raymond Reding [3]. Ze
gelbeeld koning Albert II 
met waardeaanduiding 
' i ' , verkoopprijs 52 cent. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Een winters landschap 
siert de beeldzijde en het 
portbetaaldzegelbeeld 
van de kerstbrieflcaart die 
op Aland werd uitgegeven 
op 9 oktober 2007. Voor 
het eerstedags tempel 
is een christelijk motief 
gebruikt: drie engelen. 
De kaart heeft een oplage 
van 15.000 stuks en kost 
1.30 euro. 

Canada 
Canada Post is voor zijn 
voorgefrankeerde enve
loppen overgeschakeld op 
milieuvriendelijk gepro
duceerd papier. De enve
loppen met zegelbeelden 
'Canadese bloemen' en 
'Toeristische attracties' 
zijn daarom sinds deze 

herfst voorzien van maar 
liefst drie keurmerken: 
'Environmental Choice', 
'Recycling' en 'Biogas 
energy'. 

Duitsland 
Twee nieuwe Messeganz
sachen verschenen op 11 
oktober 2007. 
Ter gelegenheid van de 
io8e Duitse Filatelisten
dag in Wolfsburg, werd 
een kaart uitgegeven met 
als ingedrukte waarde 
de zegel van 55125 cent 
'Volkswagen Kever' uit de 
weldadigheidsserie van 
2002 [4]. Wolfsburg is de 
stad van de Vollcwagen
fabrieken. Links op de 
envelop staat een foto van 
het Con r̂essPark Wolfsburg. 
Verkoopprijs go cent. 
De 25 e postzegelbeurs in 
Sindelfingen leverde een 
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kaart op met in het zegel
beeld een reconstructie 
van een Romemse wacht
toren langs de Limes [5]. 
De Limes, de noordgrens 
van het Romeinse Rijk, is 
door de Unesco op de We
relderfgoedlijst geplaatst. 
Links op de envelop is een 
stuk van het verloop van 
de Limes afgebeeld, met 
enkele archeologische 
vondsten. Verkoopprijs 
65 cent. 

Roemenië 
Ook in Roemenië werd 
'100 jaar Scouting' op 
postwaardestukken 
herdacht. De enveloppen 
025/2007 en 026/2007, 
met zegelbeeld 50 bani 
'Scoutingembleem', zijn 
verlucht met tekeningen 
met daarop afgebeeld 
meisjes en jongens
scouts [6,7]. 

Rusland 
Voor verzamelaars die 
compleetheid nastreven, 
is het handig dat men in 
Rusland de briefkaarten 
tegenwoordig een volg
nummer geeft. De zeven 

kaarten van de expositie 
St.Petersburg 2007 waren 
genummerd van 2007100 
toten met 2007106. 
Onlangs ontving ik drie 
kaarten met de nummers 
2007108 tot en met 2007
110, die ook tijdens de 
tentoonstelling versche
nen zijn en die voorzien 
zijn van afbeeldingen van 
postbodes uit vroeger tijd 
[8]. Over kaart num
mer 107 heb ik nog geen 
informatie. 

Enueloppen äroot/ormaat 
met zê elbeeld 'A' met bestel
datum op de achterzijde: 
50 jaar kosmodroom 
'Plessezk' (31102006); 
Held van de Sovjetunie 
piloot M.P. Dewjatajew 
(26012007); 
40 jaar film en concert
zaal 'Kosmos'in Jekateri
nenburg (12022007); 
20oste herdenking van de 
overwinning in de Slag bij 
Athon (15022007); 
Kloosterkerk Tambow 
(ig022007); 
300 jaar stad Klintzi (27
022007); 
Boulevard van de Over

winnaars in Pestschano
kopskoje (27022007); 
Landing van piloot M. 
Wodopjenow op de 
Noordpool in 1937 (26
032007); 
860 jaar stad Wologde 
(28032007); 
225 jaar Post in Nishny 
Novgorod (11042007); 
Staatsverzekeringsbedrijf 
'Rosgosstrach' (1604
2007); 
Internationale Week van 
de Brief (23042007); 
50 jaar schip 'Raketa' (23
042007); 
Schrijver WT. Schalamow 
19071982 (02052007). 

Enuelop ^rootjormaat met 
bijzonder zê elbeeld 6,50 
roebel: 
Postconferentie in Sint
Petersburg 1921 juni 
2007. 

Enveloppen klem Jormaat 
met bijzonder zeflelbeeld 6,50 
roebel: 
Componist Igor Stravins
ky 18821971 (uitgifteda
tum 7 juni 2007) [9]; 
150 jaar Russische post
zegels (4 juni 2007) [10]; 
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Dichter/schilder David 
Burljuk 18821967 (2 juli 
2007); 
Schilder M.B. Grekow 
18821934 (12 juli 2007); 
Actrice T.F. Makarowa 
19071997 (16 juli 2007). 

Tsjechië 
De nieuwe briefkaart voor 
gelegenheidsbijdruk
ken, met zegelbeeld '11 
kronen' paars, werd voor 
het eerst van een bijdruk 
voorzien ter gelegenheid 
van de postzegelbeurs in 
München, begin maart 
2007. De afbeelding op 
de kaart is aardig voor 
verzamelaars van het 
thema 'Postvervoer': die 
toont een postbode in een 
luchtballon [11]. 

Verenigde Naties (Wenen) 
Per I september 2007 
werden de Oostenrijkse 
posttarieven verhoogd. 
Omdat de VNpostad
ministratie in Wenen de
zelfde tarieven hanteert, 
werden op 3 september 
enkele postwaardestuk
ken opgewaardeerd. 
Naast het zegelbeeld is 

in een kader de volgende 
tekst afgedrukt: 'Bureau 
de poste/1400 Wien/ 
Vereinte Nationen/ Taxe 
pergue €o,io (/ 0,15)'. Het 
gaat om stukken die oor
spronkelijk uitgegeven 
werden in juni 2004: 
de briefkaart, €0.55 
(t€o.io) [12]; 
de voorgefrankeerde 
envelop, €0.55 (i€o.io) 
[13]; 
de voorgefrankeerde en

j velop, €1.25 (h€o.i5) [14]. 

Zwitserland 
De Dag van de Postzegel 
was in Zwitserland aanlei
ding voor de uitgifte van 
een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart met als 
onderwerp het klooster 
Einsiedeln [15]. 
Op de beeldzijde van de 
kaart ziet men een twee 
foto' s van dit indrukwek
kende complex uit de 
Barok. Het zegelbeeld 
(85 r.) is gebaseerde 
op een gravure van het 
klooster. Rechts naast het 
zegelbeeld is een tweedi
mensionale matrixcode 
aangebracht. 

INTERNAIIONAIE BRIEFMAßKENBÖRSE 
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NEDERLAND, FRANKRIJK 
EN DE HUGENOTEN 

Edict van Nantes verloste protestanten tijdelijk van vervolging 
D O O R G . A . G E E R T S , G O U D A 

Karel V [i] werd op 24 janu
ari 1500 in Gent geboren. Al 
spoedig werd hem ingeprent, 
dat in zijn toekomstig rijk de zon 
nooit onderging. De latere paus 
Adrianus VI [2], de Nederlander 
Adriaan Floresz Boeyens (1459-
1523), werd vanaf 1507 zijn leer
meester. Nauwelijks meerderja
rig verklaard in 1515 en benoemd 
tot Heer der Nederlanden, werd 
Karel belast met de regering van 
zijn enorme rijk. Al snel bleek dat 
hij het hoofd moest bieden aan 
diverse opstanden en aan onrust 
alom. Ook Spanje werd niet 
gespaard (Comunerosopstand, 
1520-1522). In Europa moest 
in 1519 worden bepaald wie de 
nieuwe keizer zou worden van 
het Heilige Roomse Rijk. Karel 
won dit gevecht ten koste van de 
Franse koning Frans I [3], mede 
dankzij de financiële steun van 
onder anderen de Fuggers [4], 
een van de rijkste families in 
Europa. De Duitse keurvorsten 
werden door Karel V omgekocht 
op hem te stemmen. Tijdens 
de Rijksdag van Worms (1519) 

De geschiedenis van de Hugenoten - zoals de aanhangers 

van Calvijn in Frankrijk in de zestiende en zeventiende 

eeuw werden genoemd - is zonder meer roerig en bloedig 

te noemen. Gerard Geerts belicht de Hugenoten en hun 

relatie met Nederland in het nu volgende artikel, aan de 

hand van veel filatelistisch materiaal. 

kreeg hij de nodige steun. Karel 
droeg daarna het bestuur van 
de Habsburgse erflanden over 
aan zijn broer Ferdinand. Zo 
kreeg Karel meer vrijheid van 
handelen. Die had hij ook nodig, 
want er waren op dat moment 
nog meer vijanden: Frans I en 
de Duitse protestantse vorsten 
en hun volgelingen. Ook in de 
Nederlanden liet men zich niet 
onbetuigd. Om een afschrikkend 
voorbeeld te stellen werden in 
1523, in opdracht van Karel V, in 
Brussel Lutheranen en Weder
dopers in het openbaar verbrand 
en dat was nog maar het begin. 
Op 31 oktober 1517 spijkerde 

de augustijner monnik Martin 
Luther (1483-1546, [5]) zijn 95 
thesen aan de deuren van de 
kloosterkerk in Wittenberg [6]. 
Zijn oproep tot hervormingen in 
de katholieke kerk echode over 
de Duitse landen en Scandi
navië. Tijdens de Rijksdag in 
Worms ontmoette hij Karel V. 
Luther weigerde zijn zienswijze 
te herroepen. Daarom werden 
de kerkelijke en de rijksban 
(Edict van Worms [7]) over hem 
uitgesproken. Steden openden 
hun poorten voor wat werd 
aangeduid als de Reformatie. 
Daarmede was de geest voor
goed uit de fles. 

De uitvinding van de boekdruk
kunst door Johannes Gensfleisch 
, beter bekend als Gutenberg [8], 
maakte het vanaf nu mogelijk 
snel woorden en gedachten, of 
bijvoorbeeld de vertaling van de 
bijbel [9], op schrift te versprei
den. Het latijn had voorgoed 
afgedaan; de volkstaal kwam in 
zwang. Het monopolie van de 
kloosters en de kerken, over wat 
de mens moest geloven of doen, 
behoorde definitief tot het verle
den. Volgelingen stroomden toe, 
zoals Philipp Melanchton (1497-
1560 [10]), die streefde naar een 
synthese tussen humanisme 
en hervorming en de Zwitserse 
hervormer Ulrich Zwingli (1484-
1531 [11]). 

Frankrijk, onder leiding van 
Frans I (1515-1547), vormde - zo
als al gezegd - Karels grootste vij
and. Karel voerde vier oorlogen 
tegen hem en nam hem zelfs 
gevangen. Frankrijk verloor daar
bij onder andere het hertogdom 
Bourgondië, Napels en Genua. 
In 1527 plunderde het keizerlijk 



leger Rome, waarbij de paus 
werd vernederd. Kareis optreden 
tegen de oprukkende Turken was 
geen succes. Pas in 1544 (Vrede 
van Crespy) kwamen Karel en 
Frans tot een vergelijk, waarbij 
Bourgondië werd teruggegeven. 
Zij beloofden gezamenlijk op 
te treden tegen de protestantse 
staten binnen het keizerrijk. Op 
het Concilie van Trente (1545-
1563) schitterden de protestantse 
leiders echter door afwezigheid. 
Toen Karel V in 1556 aftrad, werd 
zijn broer Ferdinand keizer. 
Karels zoon Filips II [12] kreeg de 
Spaanse erfenis. De nationale 
staat had het gewonnen van 
het keizerrijk. Een belangrijke 
constatering was ook, dat de 
godsdienstige onenigheid 
onverminderd voortduurde. De 
Reformatie deed zich steeds 
meer gelden in Europa, met uit
zondering van Spanje, Italië en 
de Crieks-Orthodoxe gebieden. 
Ook in Noord-Europa kregen 
de aanhangers van Luther grote 
invloed. 

In Engeland was koning 
Hendrik VIII (1491-1547(13]) 
aanvankelijk tegen de Reformatie 
en dat stak hij niet onder stoelen 
of banken. Daarom verleende 
de paus hem de titel Defensor 
ßdei, verdediger van het geloof 
Hendrik was gehuwd met Ca-
tharina van Aragon, de weduwe 
van zijn broer Arthur Toen hij 
in 1533 van haar wilde scheiden 
omdat zij hem geen zoon had 
geschonken, wilde hij dat de 
paus zijn huwelijk ongeldig zou 
verklaren. Paus Clemens VII 
weigerde dit. Als gevolg van de 

machtsstrijd scheidde Hendrik 
zijn land af van de kerk van 
Rome. Vervolgens stichtte hij de 
Church of England, ook wel de 
Anglican Church genoemd. De 
kloosters en abdijen werden in 
1536 opgeheven en hun bezittin
gen in beslaggenomen. Hendrik 
huwde in totaal zes keer Zijn 
afgedankte echtgenotes onder
gingen een wreed lot. Engelse 
schoolkinderen leerden daarom 
het rijtje: gescheiden, onthoofd, 
gestorven, gescheiden, onthoofd 
en overleefd. Eenzelfde lot on
derging ook de Lord Chancellor 
(RiJKsschatbewaarder) Thomas 
More (1478-1535 [14]). Hij ver
zette zich tegen de afscheiding 
van de kerk van Rome. In 1532 
nam hij ontslag. Hij werd ver
oordeeld wegens hoogverraad 
en onthoofd. More was behalve 
staatsman een groot humanist 
en als zodanig bevriend met 
de Nederlander Desiderius 
Erasmus (i466?-i536 [15]). Deze 
bezocht hem meerdere keren. In 
Schotland kreeg het Calvinisme 
vanaf circa 1560 vaste voet aan 
de grond. Het wordt daarom 
tijd aandacht te besteden aan de 
naamgever van het Calvinisme: 
Johannes Calvijn of jean Calvin 
(1509-1564 [16]). Hij was een 
Frans theoloog, die gaandeweg 
een eigen leer ontwikkelde: het 
Calvinisme of de gereformeerde 
kerk, een strijdbare evangelische 
congregatie. Hij venwierp onder 
andere net pauselijk gezag zoals 
zich dat toen manifesteerde. Hij 
zocht ook naar een breuk met 
de rooms-katholieke kerk, om 
zodoende een nieuwe kerkorga-
nisatiete kunnen stichten. Dat 

leverde hem nieuwe vijanden op. 
Hij was aanhanger van de pre
destinatie, de voorbeschikking 
van de mens. Hij woonde vanaf 
1536 in Geneve. Na daar te zijn 
uitgewezen, vestigde hij zich in 
Straatsburg en vervolgens weer 
in Geneve van 1541-1564. In 1539 
huwde hij de weduwe Idelette 
de Bure [17], ex-vrouw van een 
wederdoper. Tijdens zijn verblijf 
in Zwitserland verleende hij, als 
predikant, met name bijstand 
aan protestantse vluchtelin
gen. Dat waren hoofdzakelijk 
Fransen. Zij werden aangeduid 
als Hugenoten. Dit woord is 
waarschijnlijk afkomstig van het 
Zwitserse Eidgenossen. Calvijn 
onderhield ook goede contacten 
met Erasmus. Opmerkelijk is 
dat geen van de hervormers zijn 
strijd tegen Rome doorzette, 
zonder vooraf Erasmus te heb
ben geraadpleegd. 

Frans I dulde in zijn rijk geen 
ketters, zoals hij cle Hugenoten 
noemde. Hij had het geld van 
de rooms-katholieke kerk hard 
nodig. Het staatstegoed veran
derde onder hem snel in een 
staatsschuld. In 1559 vormden 
de Hugenoten een politieke 
partij. In dat jaar overleed koning 
Henri II. In 1560 mislukte de zo
genaamde protestantse Samen
zwering van Amboise, bedoeld 
om koning Frans II gevangen te 
nemen en zich te ontdoen van 
de machtige hertog De Guise. 
Deze laatste had ook aspiraties 
koning te worden. Hij was de 
leider van de Katholieke Liga. Bij 
het kasteel van Amboise werden 
de samenzweerders uit Nantes 

terechtgesteld. De bloedige afre
kening ging zelfs de katholieken 
te ver. Daarom moest De Guise 
ermee instemmen, dat Michel 
de l'Hopital (ca 1507-1573 [18] 
tot Kanselier van Frankrijk werd 
benoemd. Zijn hoofdtaak was 
beide partijen te verzoenen. 
Daaraan wijdde hij de rest van 
zijn leven. Hij slaagde daarin 
overigens niet en trad in 1568 
af In 1572 (zie verderop) stelde 
hij, wonend in een hugenoten-
gebied, zijn kasteel open voor 
gevluchte Hugenoten en hij 
stierf kort daarna van verdriet. 

De godsdienstoorlogen 
(1562-1598) 

Van 1562 tot 1598 was het Franse 
grondgebied het toneel van 
bloedige godsdienstoorlogen. 
Vanaf nu streden Fransen tegen 
elkaar. Directe aanleiding was de 
moord op een groep protes
tanten in Vassy (1562) door 
troepen van de hertog De Guise. 
Gedurende hun strijd kregen de 
Hugenoten en katholieken van 
tijd tot tijd steun dan wel tegen
werking van Engeland, Spanje 
en de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, c.q. van een of 
meerdere van hen tezamen. De 
Hugenoten werden gesteund 
door de Prins de Condé en 
Admiraal Gaspard de Coligny 
[19]. Uiteindelijk zag Frankrijk 
er uit als een grote Tappende-
ken, waar aannangers van de 
Katholieke Liga ofHugenoten 
de dienst uitmaakten (zie kaartje 
A op de volgende pagina). Dat 
een gebied als hugenotengebied 
is aangegeven wil niet zeggen, 
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Onder kaart A Frankrijk als een grote 
lappendeken, waar aanhangers van de 
Katholieke Liga of Hugenoten de dienst 

uitmaken 

dat zij daar in de meerderheid 
w/aren. Bestuursorganen aldaar 
vi/aren op calvinistische grond
slag gebaseerd. 
Tijdens de eerste oorlog 
(1562/63) moordde De Guise er 
op los. Hij werd op 18 febru
ari 1563 zelf vermoord door de 
hugenoot de Mérey en opge
volgd door een andere De Guise. 
De Prins de Condé veroverde, 
als een reactie, diverse belang
rijke steden, zoals Angers [20], 
Rouen, Blois en Tours [21]. In 
1563 veroverden katholieken het 
prinsdom Orange. 
Tijdens de tweede oorlog (1567-
1568) kwamen de Hugenoten in 
het bezit van de havenstad La 
Rochelle (zie kaartje). 
Willem van Oranje (1533-1584 
[22]) nam het gedurende de 
derde oorlog op voor de Huge
noten, terwijl Filips 11 en Alva de 
katholieken steunden. Vanaf sep
tember 1568 (in ons land was de 
Tachtigjarige Oorlog inmiddels 
begonnen) werd de protestantse 
eredienst in Frankrijk verboden. 
Dit verbod werd in 1570 weer 
ingetrokken. Willem van Oranje 
probeerde in 1568 in zijn geboor
teplaats Dillenburg geld bijeen 
te brengen ten behoeve van de 
calvinisten. In 1569 zorgde hij er
voor, dat het leger(tje) van wijlen 
de Hertog van Zweibrücken in 
Limoges werd verenigd met dat 
van Admiraal de Coligny. 
In 1570 nam hij Filips van Marnix 
van Sint-Aldegonde (1540-1598 
[23]) in dienst, een ex-leerling 
van Calvijn. Hij bevorderde de 
overgang van Willem van Oranje 
naar het Calvinisme. Men neemt 
aan, dat hij de maker is van de 
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tekst van het Wilhelmus [24]. 
In 1570 trokken overigens bijna 
vijfduizend calvinisten/ huge
noten via de Nederlanden naar 
Embden. Daar maakten zij vijftig 
procent uit van de bevolking. 

Het hoogtepunt van de strijd 
kwam tijdens de vierde oorlog 
(1572/73). Op 22 augustus 
1572 vond een mislukte moord
aanslag plaats op Admiraal 
de Coligny. In de nacht vooraf
gaande aan de 24ste augustus 
1572 - de zogenoemde Bartho-
lomeüsnacht - vermoordden de 
katholieken, op bevel van het 
hof, alle protestanten in Parijs (in 
totaal circa 3.000), onder wie de 
Admiraal de Coligny In andere 
steden, zoals Bordeaux, Lyon en 
Toulouse volgde men het Parijse 
voorbeeld. Paus Gregorius lil 
liet zelfs een herdenkingsmunt 
slaan. 
Na deze aderlatingen ver
schansten de Hugenoten zich 
in verschillende steden en in 
bergachtige gebieden (onder 
andere in de Cévennen, in 
Montauban [25], NTmes en La 
Rochelle). In 1560 gingen de 
inwoners van Montauban onder 
leiding van hun bisschop Jean de 
Lettes, over naarde Hugenoten. 
De stad, het laatste bolwerk der 
Hugenoten, viel pas in 1628. 
Twee kopstukken ontsprongen 
in Parijs de dans: Hendrik van 
Navarra en Hendrik de Condé. 
Zij ontkwamen via La Rochelle. 
Vanaf nu kwam het vluchten 
naar het buitenland nog meer in 
beeld, met name naar Engeland, 
Zwitserland, Duitsland en de 
Nederlanden. Van de mogelijk

heid tot amnestie (binnen drie 
weken naar Frankrijk terugkeren 
en geen protestantse eredienst 
meer) maakte vrijwel niemand 
gebruik. Voor veel katholieken 
ging het optreden van de rege
ring te ver. 
In 1574 overieed ChaHes IX. Zijn 
opvolger was Henri i l l , die op 
dat moment ook koning van 
Polen was en dat land heimelijk 
veHiet. Hendrik van Navarra 
weet te ontsnappen aan het hof 
Hij eist, dat de schuldigen van 
de Bartholomeüsnacht worden 
gestraft en dat Admiraal de Co
ligny postuum wordt gerehabili
teerd. Hendrik, nu weer vrij man, 
wordt weer hugenoot. Langzaam 
maar zeker komen meer steden 
in handen van de Hugenoten. 
Filips II biedt, tijdens de zevende 
godsdienstooHog, opnieuw 
steun aan aan De Guise. Deze 
oefent steeds meer druk uit op 
Henri III, waarop deze in 1585 de 
protestantse privileges intrekt. In 
ons land was Willem van Oranje 
in 1584 vermoord door een 
huurmoordenaar van Filips II. 
Op 1 augustus 1589 valt Henri III 
door moordenaarshand: de 
Dominicaner monnik Jacques 
Clément, die vond dat Henri te 
soepel was voor de Hugenoten. 
Voordat Henri III sterft, wijst hij 
Hendrik van Navarra aan als zijn 
opvolger. 

Hendrik van Navarra ofwel 
Henri IV (1553-1610) 

Onderde naam Henri IVwordt 
Hendrik van Navarra [26] koning 
van Frankrijk. Het katholicisme 
blijft staatsgodsdienst, maar het 

protestantisme wordt getole
reerd. Filips II geeft de strijd niet 
op. Hij moedigt de katholieken 
aan de Kardinaal de Bourbon tot 
koning uitte roepen. Die poging 
mislukt. Daarop stelt Filips 
- tevergeefs - zijn dochter Isabelle 
kandidaat. Onderwijl bevindt 
zich al een Spaans garnizoen in 
Parijs! 
Zodra Henri oprukt naar Parijs 
snellen Spaanse eenheden toe; 
weer andere bezetten Calais (3 
mei 1596). Henri IV zoekt, op 
zijn beurt, steun bii Elizabeth I 
van Engeland. Nadat paus 
Gregorius XIV Henri ook nog in 
de kerkelijke ban heeft gedaan, 
besluit deze (weer) katholiek te 
worden ('Parijs is me wel een 
mis waard'). Zijn krijgskansen 
keren nadat de Spaanse troepen 
in 1597 bij Amiens zijn verslagen. 
In de winter 1597-1598 beginnen 
vredesbesprekingen, die - in mei 
1598 - worden afgesloten met 
het Verdrag van Vervins. Filips II 
sterft in 1598. Kort voor zijn 
dood heeft hii nog een verbod 
uitgevaardigd op de Neder
landse handel met Indië. Ons 
land zoekt dan al enige tijd een 
uitweg via de Noordelijke Ijszee. 
De ovenA/intering op Nova Zem-
bla is dan al weer achter de rug 
(1596/97 [27]. 

Tijdens de lente van 1598 be
zoekt Landsadvocaat Johan van 
Oldenbarneveldt [28] Angers, in 
gezelschap van onder anderen 
de rechtsgeleerde en mede
grondlegger van het volkenrecht 
Hugo de Groot (1583-1645 [29]). 
Van Oldenbarneveldt vermijdt 
tijdens de besprekingen de 
situatie van de Hugenoten in 
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ons land aan te kaarten. Hij 
is doodsbang voor een Frans-
Spaanse vrede. Daarom vraagt 
hij - overigens met succes - fi
nanciële steun. Op dat moment 
maken de Hugenoten circa 
eentiende van de bevolking uit 
in de Noordelijke Nederlanden. 
Maar... er is licht aan het eind 
van de tunnel. 

Het Edict van Nantes 
(13 april 1598) 

Henri IV, in een poging de een
heid in zijn totaal verscheurde 
land te herstellen, vaardigt op 13 
april 1598 het 'eeuwig en onher
roepelijk edict' van Nantes uit 
[30]. Nantes, een bolwerk van 
katnoliek verzet, is zojuist door 
hem onderworpen. Het katholi
cisme wordt eerste godsdienst, 
maar in vreedzame coëxisten
tie met het protestantisme. 
Voortaan spreekt men over 
'de zogeheten gereformeerde 
godsdienst' (la religion prétendue 
réformée, kortweg RPR). 
De Hugenoten krijgen circa 
honderd steden toegewezen 
(waaronder Montauban, Mont
pellier en La Rochelle), onder 
volledige jurisdictie en - deels op 
kosten van de Staat - met eigen 
garnizoenen. De Katholieke 
Liga wordt ontbonden. Voort
aan vormen de Hugenoten een 
staat in de staat. Toch is vrijwel 
iedereen tevreden, behalve uiter
aard Spanje. Frankrijk is vanaf nu 
een voorbeeld voor de rest van 
Europa. 

Gelukkig kan Henri beschikken 
over enkele goede adviseurs. De 
belangrijkste is de hugenoot de 

Hertog van Sully (1560-1641 [31]). 
Deze strijdt in 1576 mee met 
protestantse militaire eenheden 
in de Noordelijke Nederlanden. 
In 1593 adviseert hij Henri IV 
katholiek te worden, ter wille van 
Frankrijk. Als financieel expert 
slaagt hij erin de financiën weer 
gezond te maken. Frankrijk heeft 
twee miljoen inwoners verloren. 
Het hof is niet langer afhankelijk 
van belastingopbrengsten. Boe
ren produceren voor het eerst 
meer dan hun eigen behoeften; 
kanalen en wegen worden 
aangelegd. Langs de wegen 
worden overal iepen geplant ten 
behoeve van de scheepsbouw 
(de les Sullv). Hij blijft HenrilV 
trouw, tot deze in 1610 door 
Ravaillac wordt vermoord. Na 
diens dood zal Sully nog twee
maal tussenbeide komen als, 
onderLodewijkXIII {LouisXIII), 
de strijd tegen de Hugenoten 
wordt hervat. In 1634 wordt hij 
benoemd tot maarschalk van 
Frankrijk. 
Genoemde Ravaillac zou in 
1609, in een visioen, opdracht 
hebben gekregen Henn IV te 
bekeren. Hij wordt gefolterd, zijn 
rechterarm in zwavel gedompeld 
en in brand gestoken. In zijn 
wonden giet men kokende olie 
en vloeibaar lood en tenslotte 
wordt hij gevierendeeld. 

Ondanks het Edict van Nantes 
arriveert hier, rond 1590, de 
geleerde en hugenoot Josephus, 
Justus Scaliger (1540-1609 [32]). 
Hij stond in 1572 op het punt de 
bisschop van Valence te begelei
den op diens missie naar Polen. 
Na de moordpartijen wijkt hij, te

zamen met een aantal collegae, 
uit naar Cenève en wordt daar 
hoogleraar. Groot is de vreugde, 
als hij de jonge Universiteit van 
Leiden, die in 1575 was opgericht 
door Willem van Oranje en met 
als eerste secretaris-curatorium 
j . van Hout [33], komt versterken. 
Maar Scaliger wil de wetenschap 
in alle vrijheid beoefenen en 
wil daarom in 1592 weer weg. 
De Staten-Generaal en prins 
Maurits weten hem over te halen 
om te blijven. 'Uw aanwezigheid 
hier is al voldoende'. Hij blijft 
en ontvangt vanaf dat moment 
een honorarium. Een aantal je
zuïeten tracht nog zijn positie te 
ondermijnen. Dat luKt niet. Zijn 
naam leeft voort in het Scaliger 
Instituut. 

Opvolger van Henri IV is zijn 
negenjarige zoon, LouisXIII 
(1601-1643). Hij wordt 'on
dersteund' door zijn moeder 
Maria de Medici (1573-1642) en 
kardinaal Richelieu (1585-1642), 
de werkelijke heerser. Beiden 
hebben tegenstrijdige belangen. 
Maria de Medici vlucht uiteinde
lijk naar het buitenland. 
De strijd tegen de Hugenoten 
vormt de kern van de samen
werking tussen koning en de 
kardinaal. Beiden willen een 
einde aan de staat in de staat en 
verwachten onderwerping aan 
de centrale overheid. Hoofdop
treden vormt het beleg van het 
laatste hugenotenbolwerk La 
Rochelle [34], van augustus 1627 
tot november 1628. Richelieu, 
bevorderd tot luitenant-generaal 
der strijdkrachten, leidt net be
leg, met een helm op het hoofd 

en over zijn soutane een zilveren 
borstkuras! Als de stad zich 
overgeeft, zijn er van de 27.000 
oorspronkelijke bewoners nog 
5.000 menselijke wrakken over. 
De Hugenoten behouden hun 
vrijheid van godsdienst. On
danks het feit, dat Richelieu in 
1630 bakzeil moet halen, houdt 
hij de touwtjes tot zijn dood in 
1642 in handen. Hij wordt opge
volgd door kardinaal Mazarin. 
Na de dood van Louis XIII, in 
1643, volgt zijn zoon, Louis XIV, 
(1638-1715 [35]) hem op. Zijn 
feitelijke regering begint pas na 
de dood van Mazarin in 1661. 

Ons land speelt bedenkelijke rol 

In 1620 vertrekken vanuit Delfs-
haven zo'n honderd Engelse 
streng-orthodoxe protestanten, 
die afkomstig zijn uit Leiden. 
Zij arriveerden hier in 1609. 
Aanleiding tot hun vertrek is de 
toestemming van de Engelse Vir
ginia Company zich in Amerika te 
vestigen. Zij maken de oversteek 
vanuit Engeland met het schip 
Mayflower [}6] en zijn nu bekend 
onder de naam Pilgrimfathers. 
De Staten-Generaal speelden 
omstreeks 1624 een beden
kelijke rol met betrekking tot 
de Hugenoten in Frankrijk. Zij 
sluiten in dat jaar met Frankrijk 
het Verdrag van Compiègne. 
Beide landen beloven plechtig 
géén afzonderlijke vrede te zul- _ 
ten sluiten met Spanje. Richelieu * 
biedt in ruil financiële steun aan Q 
ten behoeve van de opstand. 
Ook verplichten de Staten-Ge
neraal zich Richelieu te zullen 
steunen in diens strijd tegen de 
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Hugenoten. Al in 1625 vertrekt 
een vlooteskader, onder bevel 
van admiraal Willem van Hault
hein, naar Frankrijk. In ons land 
ontstaat daarover bij het calvinis
tische volksdeel grote beroering. 
Dankzij onze gezant, Frangois 
van Aerssen, komt het daarna 
tot een korte verzoening tussen 
Richelieu en de Hugenoten. 
Terwijl we optreden tegen La Ro
ebelle, gaat nier de vesting Breda 
over in Spaanse handen. In 1627 
krijgen de StatenGeneraal geluk
kig weer wat financiële armslag. 
Piet Heyn verovert de Spaanse 
zilvervloot, met een waarde van 
destijds circa 12 miljoen gulden. 
Met een deel van het geld wordt 
het beleg door Frederik Hen
drik [37] van 'sHertogenbosch 
gefinancierd, een operatie die  in 
1629  succesvol wordt afgerond. 

Laatste stuiptrekkingen van 
het Spaanse leger 

Spanje grijpt de dood van Riche
lieu en de naderende dood van 
Louis XIII aan om Frankrijk de 
genadeslag toe te brengen. De 
gouverneur van de Nederlanden, 
Francisco Melo de Braganza, 
treedt op als opperbevelhebber 
van een invasieleger van 17.000 
Infanteristen en 8.000 man cava
lerie, bestaande uit Spanjaarden, 
Italianen en Waalse troepen, 
onder wie veel hugenoten. De 
redder van Frankrijk, de Hertog 
d'Enghien (16211686 [38]) is 
op het moment van de veldslag 
bij Rocroi, op 19 mei 1643, nog 
maar 22 jaar oud. De aanvallers 
worden verpletterend verslagen. 

De uitslag maakt een einde aan 
de legende van de onoverwin
nelijke Spaanse infanterie en 
aan de bedreiging van de Franse 
grenzen. De hertog zal zijn leven 
verder slijten als Louis II de 
Bourbon, Prince de Condé en 
in de volksmond als de Grote 
Condé. Deze bekeerling zal zich, 
na zijn optreden als bevelheb
ber van de koninklijke troepen, 
in de nesten werken en zelfs in 
Spaanse dienst treden en enkele 
Franse steden bezetten (Cambrai 
en Valenciennes). Kardinaal Ma
zarin veroordeelt hem ter dood. 
In 1659 krijgt hij amnestie van 
Louis XIV. Wij zullen hem in ons 
land terugzien in 1672. Condé 
heeft door zijn overwinning van 
1643 de positie van Frankrijk in 
Europa enorm versterkt en de 
onafhankelijkheid van ons land 
in 1648 in hoge mate versneld. 
Op 30 mei 1648 werd te Mijnster 
in Westfalen de vrede getekend 
tussen Spanje en ons land [39]. 
De lang bevochten onafhan
kelijkheid was een feit. Op 24 
oktober maakte de Westfaalse 
Vrede [40] een einde aan de 
Dertigjarige Oorlog. Luthera
nen en Calvinisten in West en 
NoordEuropa kregen vrijheid 
van godsdienst en toegankelijk
heid tot alle ambten. Toch had 
die eerste vrede een keerzijde: zij 
betekende namelijk woordbreuk 
met Frankrijk. Op 8 februari 
1635 (Offensief en Defensief 
Verbond) hadden de Staten
Generaal opnieuw plechtig 
beloofd geen afzonderlijke vrede 
te zullen sluiten met Spanje. 
De oorlog tussen Frankrijken 

Spanje duurde voort tot 7 no
vember 1659. Op die dag werd, 
op het zogenaamde Fazanten
Eiland in de rivier de Bidassoa, 
de Vrede van de Pyreneeën [41] 
getekend tussen Filips IV [42] 
en Louis XIV. Laatstgenoemde 
ontmoette er zijn toekomstige 
bruid, de Infante MariaTheresia. 
Zelf zou hij ons de woordbreuk 
van 1648 kwalijk blijven nemen, 
tot de tijd van de afrekening 
was aangebroken, in 1672, net 
Rampjaar. 
De uitgifte van [41] in 1959 had 
veel voeten in de aarde. Met de 
Vrede van de Pyreneeën werden 
zowel de zuid als de noordgrens 
van Frankrijk vastgesteld. De 
toenmalige ministervan Poste
rijen liet daarom drie postzegels 
ontwerpen, [41] om te beginnen. 
Foutief en tegen veel zere benen 
was het woord Traite (Verdrag) 
in plaats van Paix (Vrede). De 
eerstedagenvelop zou worden 
uitgegeven in Perpignan [43], 
hoofdstad van Rousillon. Dat 
gebied kwam in 1659 definitief 
bij Frankrijk. In het noorden zou 
die ceremonie plaatsvinden in 
AvesnesSurHelpe. Ook daar
voor kwam een postzegel. Toen 
puntje bij paaltje kwam, was 
de minister ven/angen en vond 
de voorverkoop plaats in het 
onbekende bergdorpje Béhobie. 
De ministers van Buitenlandse 
Zaken, Couve de Murville en 
Castiella, ontmoetten elkaar op 
het FazantenEiland. 

Zonnekoning Lodewijk XIV 

Na de overgave van La Rochelle 

ging het met de Hugenoten snel 
bergafwaarts. Omstreeks 1650 
waren er volgens schattingen 
ongeveer 850.000 Hugenoten 
op een bevolking van circa 19 
miljoen. Grote concentraties kon 
men vinden in de Languedoc en 
de Dauphiné (circa 370.000). 
Enerzijds moest men hen naar 
de ogen zien. Immers, in geval 
van bondgenootschappelijk 
optreden trof men vaalc protes
tantse regeringen. Anderzijds 
was er het streven naar macht en 
rijkdom. Dit laatste vooral door 
middel van een hoge produc
tiviteit. De leiding daarbij had 
minister JeanBaptiste Colbert 
(16191683 [44]). Ten aanzien van 
het protestantse volksdeel nam 
hij een neutrale houding aan. 
Hij beschouwde de constante 
bestrijding door de katholieke 
clerus als een ernstige vorm van 
tegenwerking bij het realiseren 
van zijn plannen. Christelijke 
feestdagen betekenden volgens 
hem alleen maar productiever
lies. De koning gebruikte de 
katholieke leiders als handlan
gers om zijn macht nog verder 
uitte bouwen. Daardoor volgde 
de ene verordening of represaille 
na de andere. Plakkaten nielden 
het aantal tegen de 'ketters' 
gerichte besluiten bij. Louis zag 
ook nog een grote rol voor hem 
weggelegd op het Europese 
politieke toneel. Daarvoor had hij 
enkele sterke personen nodig: de 
zoon van Michel Le Tellier, de 
toekomstige markies de Louvois 
(16411691 [45]), de kleinzoon 
van Willem van Oranje, zijnde 
de protestantse veldmaarschalk 
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burggraaf de Turenne (1611-1675 
[46]) en veldmaarschalk en 
vestingbouwkundige Sébastien 
Le Prestre de Vauban (1633-1707 
[47]). 
Louvois deed de koning het idee 
aan de hand voortaan soldaten 
(dragonders) in te kw/artieren 
bij 'onwillige' hugenoten. Zij 
moesten deze bekeren en daar 
net zo lang blijven, tot dit doel 
was bereikt. Als deze dragon-
nade voorbij was, was ool< de 
provisiekast leeg, de wijn op en 
was de familie beroofd van alle 
bezittingen van enige waarde. In 
de stad Montauban [25] meldde 
men maar liefst 21.000 'bekerin-
gen/afeweringen' en in NTmes/ 
Montpellier nog eens samen 
60.000. Spoedig zou er geen 
hugenoot meer te bekeren zijn. 
Daarom werd druk uitgeoefend 
op de koning door Madame de 
Maintenon en de Jezuïeten om 
het Edict van Nantes te herroe
pen. Dat gebeurde op 18 oktober 
1685 [48]. De postzegel toont het 
symbool van de Hugenoten. 

De grote uittocht begint 

In totaal zouden ruim 200.000 
Hugenoten het land ontvluch
ten. Ook in de tijd tussen Nantes 
(1598) en de herroeping (1685) 
was er al sprake van een con
stante uitstroom. Zij die hoopten 
op een spoedige intrekking van 
het herroepingsbesluit, vlucht
ten naar het Franstalige deel van 
Zwitserland. Hun aantal bedroeg 
meer dan 20.000. 
Zij die naar Duitsland trokken, 
werden gastvrij opgevangen 

'Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster' (1648, Bartholomeus van der Helst, collectie Rijksmuseum Amsterdam). 
Ons land werd na de Vrede van Munster een ballingsoord bij uitstek voor de Hugenoten. Zie ook ajbeelding ̂ g. 

in onder andere Hessen en Bran
denburg. Met name in Branden
burg was dat het geval dankzij 
prinses Louise Henriette van 
Oranje-Nassau (1627-1667 [49]). 
de oudste dochter van Frederik 
Hendrik en Amalia van Solms. 
Op 7 december 1646 huwde zij 
met Friedrich, Wilhelm, Keur
vorst van Brandenburg (1620-
1688), beter bekend als de Grote 
Keurvorst [50]. 
Brandenburg had zwaar geleden 
tijdens de Dertigjarige Oorlog en 
was deels ontvolkt en verwoest. 
Boeren en handwerkslieden uit 
Nederland en Hugenoten uit 
Frankrijk waren dan ook van 
harte welkom bij de wederop
bouw van het land. Zij kregen 
bijzondere voorrechten en alles 
liep voorspoedig. 
Op aandringen van de prinses 
werden op grote schaal aardap
pelen verbouwd, nadat haar 

tuinarchitect Michael Hanff die 
had meegebracht uit ons land. 
Haar voorbeeld vond overal 
navolging [51]. 
Het hoogtepunt in de op
vang van de Hugenoten werd 
gevormd door het Edict van 
Potsdam van 29 oktober 1685 
[52]. In nauwe samenwerking 
tussen Brandenburgen ons 
land (waar onder meer speciale 
opvangpunten werden opgericht 
en hulp werd verleend) werden 
de Hugenoten doorgeleid. 

Ons land maakte na de Vrede 
van Munster een ongekende 
bloei door. Vluchtelingen uit 
Frankrijk, op weg naar een 
nieuwe toekomst, zochten al
lereerst hun heil in de Franstalige 
Zuidelijke Nederlanden. Met het 
toenemen van de vervolgingen 
in Frankrijk nam ook hier het 
aantal Hugenoten snel toe. De 

Republiek der Verenigde Neder
landen werd het ballingsoord 
bij uitstek. Dat gold ook voor de 
Duitse protestanten die naar ons 
land vluchtten. Zij vormden hier 
een meerderheid ten opzichte 
van de Hugenoten. 
Tussen 1685 en 1695 arriveerden 
tussen de 35 en 50.000 Hugeno
ten. In de grote steden maakten 
zij circa zeven procent uit van 
bevolking. Zij vormden in veel 
opzichten een grote verrijking 
voor ons land. Zij oefenden 
diverse (soms nog onbekende) 
beroepen uit, hadden vaak meer 
dan een gemiddeld opleidings
niveau en een aantal was niet 
onbemiddeld. Een bijzondere 
categorie werd gevormd door 
de predikanten, de beoefenaren 
van vrije beroepen (tussen 1680 
en 1720 waren tachtig van de 
230 uitgevers in Amsterdam Hu
genoot) en de militairen. Deze 

SI! 
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laatsten vormden een welkome 
aanvulling voor het Staatse 
Leger, dat geheel uit vrijwilligers 
bestond, waarvan het grootste 
deel buitenlanders. Zodra hun 
eenheid onze grens passeerde, 
werd ze in de eerste versterking 
of het eerste fort 'in den eed 
genomen' (wat neerkwam op 
het zweren van de eed van trouw 
aan de Republiek). Hugenoten 
zouden een zeer substantieel 
deel uitmaken van het invasie
leger van stadhouder Willem III 
[53]. Dat leger was voorbestemd 
om in november 1688 een 
invasie uitte voeren in Enge
land. Willem III contracteerde 
daarvoor 14352 huursoldaten 
(in Brandenburg, Celle, Hessen
Kassel en Wijrttemberg) en circa 
5.000 Hugenoten, Schotten 
en Engelsen, die in ons land 
verbleven. 
Daardoor kon ons land zowel 
de invasie uitvoeren (met bijna 
vijfhonderd schepen), ons eigen 
land met voldoende troepen 

,..̂  beschermen als gelijktijdig in 
° oorlog zijn met Frankrijk. Op 18 
^ december! 688 deed Willem III 
 zijn intrede in Londen. Jacobus II 
" zocht zijn heil in Frankrijk. 
J Willem III werd koningstadhou
1:̂  der 

^ Tot nu toe ben ik voorbijgegaan 
2 aan de oorlog met Frankrijk op 
i ons grondgebied vam 672

"■ 1674. Lodewijk XIV bereikte zijn 
AAA doelstelling niet, ondanks het 
OÏEV feitdat hij werd gesteund door 

onder anderen Condé, Louvois, 
Vauban en Turenne. Laatst
genoemde had hier, tussen 
1625 en 1629, een deel van zijn 

m 
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militaire opleiding genoten van 
de prinsen Maurits en Frederik 
Hendrik. Hij was door kardinaal 
Mazarin tot Frans maarschalk 
bevorderd, ondanks het feit dat 
hij Hugenoot was. In i668 werd 
hij katholiek. Een aan de Sasbach 
afgevuurde kanonskogel maakte 
op 27 juli 1675 een einde aan zijn 
briljante carrière. 
Louvois liet zijn koning een 
leger van 450.000 man na. In 
1672 organiseerde hij de Franse 
veldpost van en naar ons land en 
overtuigde zich hier te lande van 
de werking. De laatste jaren oor
deelt men milder over hem en 
over de rol die hij heeft gespeeld. 
Maarschalk de Vauban, een 
overtuigd katholiek, kreeg na de 
Franse verovering van Maas
tricht (2 juli 1673), 66" zo grote 
som gelds van de koning, dat hij 
zich voortaan een riant kasteel 
kon veroorloven. Hij verzette 
zich fel, in woord en geschrift, 
tegen de opheffing van het Edict 
van Nantes. Ook fulmineerde hij 
tegen de dragonnades en schreef: 
'De Cévennen en de Languedoc 
zijn als het ware geplaveid met 
bekeerlingen. Zij ziin evenveel 
katholiek als ik mohammedaan 
ben'. Hij wilde herinvoering van 
het Edict van Nantes, desnoods 
tegen betaling van 30 sous 
per persoon. Zo'n besluit zou, 
volgens hem, de protestanten in 
Zwitserland, Duitsland en Frank
rijk verzoenen en 'een dolk in de 
borst van de Prins van Oranje 
steken, Frankrijks grootste 
vijand'. Zijn protesten waren te
vergeefs. Hij stierfin vijandschap 
met de koning. Zijn hart werd, in 
opdracht van Napoléon in 1809, 

mmmmmmmik 

bijgezet in de Invalides. 
In Frankrijk woedde na 1685 
een heilige oorlog. Hugenoten 
hielden geheime bijeenkomsten 
vanaf de Cévennen tot aan de 
kust bij AiguesMortes [54]. Daar 
werden op 14 april 1768 aife 
gevangen Hugenotenvrouwen 
(onder wie Marie Durand, die 
38 jaar gevangen zat) bevrijd uit 
de Tour de Constance [55]. Uit 
het bewaard gebleven archief 
blijkt, dat men vanuit ons land 
meeleefde met de gevangenen. 
Een comité zond bijvoorbeeld 
in 1760 achthonderd boeken en 
in 1764 nog eens tweehonderd. 
Soms stuurde men geld. Marie 
Durand kreeg, in 1772, van het 
Consistoire d'Amsterdam 200 
pond voor haar levensonder
noud. 
Vanaf 1702 duidt men de 
opstand in de Cévennen aan 
met de oorlog van de Cami
sards, zo genoemd omdat zij 
gekleed in een hemd (camise) 
vochten. Twee maarschalken 
beten er hun tanden op stuk. 
Men venA/ijt Willem III dat hij de 
Vrede van Rijswijk ^1697) niet 
heeft gebruikt om ae rechten van 
de Hugenoten af te dwingen. 
Na de Vrede van Utrecht (1713) 
werden de laatste galeislaven 
(voornamelijk Hugenoten) in 
vrijheid gesteld. Zij moesten 
hun vaderland verlaten. Pas in 
1787 kwam het Tolerantie Edict. 
De Franse Revolutie (1789), met 
zijn Verklaring van de Rechten 
van de Mens, zou ook dat edict 
overbodig maken. Hierna volgde 
de scheiding van kerk en staat, 
die in Frankrijk voortduurt tot 
op de dag van vandaag. Zij werd 

bij wet van 9 december 1905 
andermaal bevestigd en in 2005 
filatelistisch herdacht. 

Ons land, als tussenstation, 
tot besluit 

Ik meldde al de doorreis van de 
Hugenoten naar Brandenburg. 
Zo'n 40 tot 50.000 Hugenoten 
zouden Engeland en Schotland 
als hun tweede vaderland kiezen. 
De emigratie naar NoordAme
rika mislukte grotendeels, in 
Florida bijvoorbeeld door Spaans 
verzet. Maarzij kregen elders in 
NoordAmerika ook niet de ge
legenheid om zelfstandige kerk
genootschappen op te richten, 
zoals in Frankrijk of ons land. 
Men moest het doorgaans doen 
met calvinistische broederschap
pen. Kleine groepen vonden in 
Denemarken en Rusland een 
nieuw thuis. 
Nadat jan van Riebeeck in 
1652 deTafelbaai in bezit had 
genomen voor de Verenigde 
Oostindische Compagnie  in 
1657 gevolgd door net gebied er
omheen  ontstond er behoefte 
aan boeren. Zij kregen uitgebrei
de privileges. In 1688 arriveerden 
de eerste 22 Hugenoten. Zij 
stichtten o.a. La Petite Roclieiie, 
later Franschhoek geheten. In 
1700 waren er al tweehonderd. 
In 1806 bestond de bevolking 
voor vijftig procent uit blanken 
(voornamelijk Nederlanders), 
27% Duitsers en 17% Hugeno
ten. De aanwezigheid van de 
Hugenoten werd in 1988 onder 
andere gevierd door de uitgifte 
van vier postzegels (zie o.a. [56] 
tot en met [58]). 
Nummer [57] toont het op 17 
april 1948 opgerichte monument 
te Franschhoek. Op nummer 
[58] zien we de plaatsen van 
herkomst  in Frankrijk  van de 
eerste Hugenoten die in Zuid
Afrika arriveerden. Op de twee 
hier ontbrekende postzegels 
zijn de moord op de Hugenoten 
in 1572 afgebeeld en de Frans
Nederlandse bijbel (Nieuwe 
Testament) uit 1672, aangebo
den door de gouverneur Simon 
van der Stel. Dit boek werd in 
Amsterdam gedrukt. 

Geraadpleegde bronnen: 
Blomfield, Sir R,, Lc PrEStre de Vauban 
15551707, Methuen & Co Ltd Publ. 
Londen, z.j. 
Brandenburg, I. en K., De Hugenoten, 
Uitgeverij De Bataafeclie Leeuw, Amster
dam, (1992). 
Bost. Ch., Les Martyrs d'AiguesMortes, Ed. 
La Cause, Parijs, (1922). 
Buffier.D., L'e'dit de Nantes in Le Monde des 
Philatélistes, nummer 528, (april 1998). 
Fruin. R,, Tien jaren uit den 80jangm 
oorlog 15881598, Den Haag, (1941). 
Israel. J.I., De Republiek 14771806 (2 dl.), 
Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, (1996). 
MelchiorBonnet, Chr., Le Grand Liure de 
l'histoire de France, Libr Y. Tallandier, Parijs 
(1980). 
Ogg. D., LouisXIV, Oxford, (1967). 
Serta Historica V (meerdere auteurs). De 
herroeping uan het Edict uan Nantes (1685) m 
de Franse en Nederlandse^eschiedschnjmnfl, 
VUUitgeverij, Amsterdam, (1987). 



openbare postzegelveilingen 

VAN OSSELAER 
volgende veiling 

zaterdag 15 december 2007 om 13.00 uur 
in zaal RUGGEHOF, Frans Van Dijckstraat 46, 2100 DEURNE BELGIË 

kijkgelegenheid : vrijdag 14 december van 17.00 tot 21.00 uur 
zaterdag 15 december van 9.00 tot 12.30 uur 

GEEN kavelgeld en slechts 18 % commissie II! 

veilingcatalogus online 

www.vanosselaer.com 
info@vanosselaer.com 

Koolsveldlaan 39A - 2110 WIJNEGEM - BELGIË 
® 0032 3 354 48 88 

http://www.vanosselaer.com
mailto:info@vanosselaer.com
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Ä^INDEJXAICSBEURS 
i ^ INTERNATIONALE BEURS 

donderdag 27 en vrijdag 28 december 2007 
10.00-17.00 uur 
Locatie: 
Nieuwe Markt 6, 
3771 CBB ARNE VELD 
Entree: 
€.3,50 p.p./p.d. 
Jeugd t/m 16 jaar gratis. 
In één van de gezelligste 
hallen van Nederland zullen 
wij u in kerstsfeer ontvangen 
en staan er méér dan 1000 
stoelen voor u klaar om uw 

HAJN DIliL AJvrjJN: ver bl ij f zo prettig mo gel ij k 

150 stands: ca. 100 filatelie, ^̂  maken. 
20 munten, 30 diversen waaronder 
ansichtkaarten, exposities, diverse 
kleinmaterialen en gespecialiseerde 
verenigingen, (óók in toneelzaal) 

Restaurant: 
T O P F I L A T E L I E Sfeervol en betaalbaar. 

* Brieven en posthistoneWHWIIir^ 
* Wereldwijd klassiek-modern 
* Groot aanbod modern gestempeld 
* Kilowaar, landenstocks 
* Catalogi / Literatuur 
* Plaatfouten / rariteiten 
* Motieven en toebehoren 
* Taxaties, verkoopbemiddeling 
* Partijen / restanten 
* Grote 5 cent hoeken / bergen 

Info; V O VV Tienwoningenweg 53, 7312 DL APELDOORN 
(0031)-(0)55-3558600 e-mail organisatie@emdejaarsbeurs nl 

4p«Wik.^ ^ 

^ 



ftp» 

Eigen vervoer; 

' Al: Afrit 16 
Voorthuizen / Harselaar 

volg Barneveld-centrum. 

P = vrij parkeren 
Pl=€. 0.60 per uur 

Openbaar-vervoer: 
400 meter vanaf station 

Bameveld centraal 

^ =Veluwehal 

JEUGDPROGRAMMA El NDEJAARSBEURS 
Uitsluitend voor jeugd tot en met 16 jaar. 

Welkomstpakket van organisatie. 
25 grootformaat postzegels hele wereld gratis uitzoeken. 
50 postzegels van Nederland gratis uitzoeken. 
25 december postzegels van Nederland (evt. met speciale albumbladen). 
25 nieuwe grootformaat postzegels van Australië gratis uitzoeken. 
(als je geen Australië wilt mag je ook andere zegels zoeken). 
Thema "Australië" -workshop albumbladen maken, (natuurlijk óók met gratis postzegels). 
Natuurlijk is er ook nog keus uit vorige en nieuwe albumbladen van andere landen. 
Het spel "Hoger en Lager" een uitdaging met leuke prijzen, 
Postzakspel met wereldkaart. 
Toverdoos - je tovert je eigen beloning, g 
Kangoeroespel / quiz over Australië. 
Rad van avontuur - altijd prijs. 
Om goed te leren alweken, krijg je een grote hand oefenmateriaal mee. 5iO< 
Presentje van jeugdvereniging "De Postduif" uit Wijk bij Duurstede voorde jeugd. 

Auitiatö 

Als dit nog niet genoeg is, kun je ook heel veel leuke dingen kopen tegen een speciaal jeugdtarief. 

KOOPJES CORNER: 

Deze stand is een zelfetandig onderdeel van 
de jeugdhoek waar volwassenen ook goedkoop 
terecht kunnen. In een grote supermarktachtige 

opstelling wordt een enorme hoeveelheid 
filatelistisch materiaal aangeboden tegen zeer 

redelijke prijzen. 
Het batig saldo wordt aangewend 

voor sponsoring van dejeugdhoek. 

Ook zijn er voor de V O.V.V. en F.N.I.P 
evenementen steeds wisselende 

speciale aanbiedingen. 

Agenda Jeugdhoek / Koopjescorner: 
27 en 28 december 2007 Eindejaarsbeurs 

5 en 6 apri 12008 Antwerpfila 

Volledige lijst met standhouders 
vanaf eind november op: 

WWW.EINDEJAARSBEURS.NL 

http://www.eindejaarsbeurs.nl


Opgaven voor deze rubriek 
in liet februarinummer 2008 
(verschijnt begin februari 
2008) moeten uiterlijk op 
2 januari 2008 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 
BP Huizen (het emailadres is 
(philatelieCffltip 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 

27 en 28 december: 
Barneveld. Eindejaarsbcurs 
2007, postzegelevenement 
georganiseerd door VOW/ 
Eindejaarsbeurs. Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6. Honderd 
filatelistische stands en 40 
stands met munten, bank
biljetten en ansichtkaarten. 
Stands van diverse vereni
gingen. Grote jeugdstand; 
thema Australië Openings
tijden op beide dagen van 10 

•̂  tot 17 uur. Meer info op de 
o website www emdejaarsbcurs nl 
■̂  ofper telefoon 0553558600 
= (na 18 uur). Toegangsprijs 
^ 350 euro per dag; maak 
* gebruik van de hieronder 
t!;; afgedrukte kortingsbon' 

29 december: 
Voorschoten. Oudejaarsbeurs 
2007, postzegelevenement 
georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars 
(NVPV). De Vliethorst, Bur
gemeester van der Haarplein 
8. Gratis vervoer van het 
station naar de beurslocatie. 
Openingstijden: van 10 tot 16 
uur. Informatie: Cor Verlooij, 
telefoon 0715611719. 

2008 

19 en 20 januari: 
Heerhugowaard. Filamanifcs

i tatie20o8 Eerste evenement 
I in een reeks van tien, gewijd 

aan het eeuwfeest van de 
Nederlandse Bond van Filate
listenVerenigingen OSG 
Huygenwaard, Middenweg 
76 Thema: Zrt NoordHolland 
in een kader. Tentoonstelling 
in categorie 3. Verkoop van 
de speciale eeuwfeestenvelop 
NoordHolland Regio 3 
Openingstijden op zaterdag 
19/1 van II tot 17 uur en op 
zondag 20/1 van 10 tot 16 
uur. Toegang gratis Infor
matie per email (stefuisscr@ 
planet nl) ofper telefoon: 
0725333906
24 februari: 
Nijmegen. NouiopostNijmê en 
2 5 jaar, postzegelmani
festatie voor jong en oud, 
georganiseerd door Novio
post in Nijmegen De Klif 
Pijlpuntstraati, Oosterhout 
(NijmegenNoord) Kaders, 
stands (Bondsdiensten, 
gespecialiseerde verenigin
gen), mastertoernooi van 
winnaars Bekertoernooien 
(20022007), activiteiten 
leugdfilatelie 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. 
II, 12 en 13 april: 
'sHertogenbosch. Stamp 
Passion 2007, filatelistisch 
evenement met activiteiten 
voor jong en oud, georgani
seerd door de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegel
Handelaren (NVPH) in het 
kader van haar tachtigjarig 
bestaan Brabanthallen, 
Diezekade 2. Stands van han
delaren en postadministra
tie, expositie van een deel van 
de collectie van Boudewijn 
Buch Nadere informatie op 
www stamppassion nl of bij de 
NVPH, telefoon 070347849 
ofper email (m/ocènuph nl) 
23 en 24 mei: 
Kampen. Hanzepost 2008, 

^ • Kortingsbon Eindejaarsbeurs 2007 
; «Op vertoon van deze kortmgsbon 
"• l betaalt u slechts € 2  entree i.p v. €. 3,50 

8 2 4 : l Maximaal 2 personen per bon. 
(een kopie van deze bon mag ook) 

• • • • ^ 

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 V d ue^te^kpnplanet nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

7 december: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719 
8 december: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317 Telefoon 0182
615136. 
Dronten. 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
pittelweg399a, 12 3015.30. 
Telefoon 0365304354 
Hoofddorp. De leugd 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 3° Telefoon 06
54344840. 
9 december: 
Anna Paulowna. OC Veer
brug, Sportlaan 21, 9 3013 
Telefoon 0223531518. 
Boxtel. VmboCollege, 
Baanderherenwegi, 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
pittelweg399a, 12 3015.30. 
Telefoon 0365304354 
Mijdrecht. De Meyert, v.d. 
Haarlaan 6, 9 3013. Tele
foon 0297289322. 
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 Tele
foon 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 0263271979. 
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, ig22 Telefoon 0167
563887 
21 december: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921 30 
Telefoon 0715611719. 
Oegstgeest. Heerawijck, 
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
pittelweg399a, 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. 
Vikmghal, Karolmgerweg 
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: 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talma
straat9,1016. Telefoon 
0620111834 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 0475321179. 
Voorschoten. Eindejaarsbeurs 
De Vliethorst, Burgemeester 
van der Haarplein 8,1016. 

Telefoon 0715611719. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016 Telefoon 
0384216493. 

2008 

2 januari: 
Noordwijk Binnen. Speciaal 
uoor ouderen De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13 30
17. Telefoon 0713614198. 
4 januari: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
5 januari: 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1216. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3993,12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vival
distraat 4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1015. Telefoon 
0529432746. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, 915. Tele
foon 0416561593 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48,1317. Telefoon 
0384479883 
6 januari: 
Velserbroek. Het Polderhuis, 
Vestingplein 58,1016 Tele
foon 0235382274. 
9 januari: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
van de Madeweg 1,1416. 
Telefoon 0715895337. 
12 januari: 
Bergambacht. De Vogel
vrienden, Dijklaan 57,1316 
Telefoon 0172216239. 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan (t.o busstation), 
13 3016 30. Telefoon 0321
314305. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3015.30 
Telefoon 0365304354. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017 Telefoon 
0317614760. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
1015.30 Telefoon 06
54344840 
13 januari: 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760 
Wijchen. OZO, Urnenveld
weg 10, 1013 
14 januari: 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

2008 

2 januari 
Tien voor uw post Nederland: 
hangblokje met tien verschil
lende postzegels van 44 cent. 
2 januari 
Vijf uoor de wereld (priority): 
hangblolqe met vijf identieke 
postzegels van 92 cent. 
2 januari 
Vijf uoor 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: 
100 jaar NBFV; vel met tien 
identieke postzegels van 44 
cent. 
18 maart 
De keuze van Nederland: vel met 
tien postzegels (tweemaal 
vijf verschillende versies) van 
44 cent. 
25 maart 
Mooi Nederland (Coevorden): 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent. 
25 maart 
JWooi Nederland (Sneek): 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent. 
I april 
Zomerpostzegels ('vergeet ze 
niet'): twee velletjes met elk 
drie verschillende postzegels 
van 44t22 cent. 
22 april 
Mooi Nederland (Heusden): 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent. 

22 april 
Mooi Nederland (Amersfoort): 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent. 
20 mei 
Europapostzegel: 'De brief'; vel 
met tien identieke postzegels 
van 75 cent. 
20 mei 
Jubilea: vel met tien post
zegels van 44 cent in vijf 
verschillende versies, gewijd 
aan '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 
postzegels van 44 cent. 
12 juni 
Verzamcluel Mooi Nederland; 
velletje met vijf verschillende 
postzegels van 44 cent. 
12 juni 
Vereniging Rembrandt; velletje 
met een postzegel van 6.65 
euro. 

Onder uoorbehoud uan eventuele 
ujijzigingen 

MUSEUM VOOR 
COMMUHICATIE 

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. 
65plussers 5 euro. 
4 t/m i2jarigen 3 euro. 
CJP 4 euro 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse
umkaart gratis 
Groepen groter dan tien 
personen 5 euro p.p. 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar
den te bestuderen. De eerst

volgende data waarop u voor 
onderzoek terecht kunt is 

donderdag 20 december a.s. 
vrijdag 18 januari 2008. 

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 merkelens@muscom.nl of 
hiidi;een(5)muscom. nl. 

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

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

Deze maand kan ik u de 
afbeeldingen tonen van de 
resterende stempels die in 
2007 zijn uitgekomen. Van 
de hier genoemde bijzondere 
stempels (met uitzondering 
van het eerstevluchtstempel) 
is nog een afdruk te verkrij
gen als u DÓo'r 31 december 
2007 voldoende gefrankeer
de poststukken zendt aan de 
CollectClub van TNTPost, 
afdeling Stempeling, Postbus 
30051, 9700 RN Groningen. 
U moet dan wel een voldoen
de gefrankeerde en aan uzelf 
geadresseerde retourenvelop 
bijvoegen. 

Beursstempels 
In tegenstelling tot eerdere 
berichten is TNTPost terug
gekomen op het besluit de 
beursstempels af te schaffen. 
Tegelijk met de beëindiging 
van de uitgifte van de zoge
noemde beursenveloppen, 
begin 2007, werd ook het 
(picturale) beursstempel af
geschaft; vanaf dat moment 
werd op postzegelbeurzen 
in de stand van TNTPost 
uitsluitend een 'normaal' 
dagtekeningstempel ge
bruikt. Met name bezoekers 
van buitenlandse beurzen 
bleken er echter op gesteld 
te zijn dat in de stand van 
TNTPost een afdruk van een 
bijzonder Nederlands beurs
stempel verkrijgbaar was. We 
herinneren ons het stempel 
van Nijntje, dat 'opeens' 
toch in Tokio werd gebruikt. 
Maar, goed nieuws nu: het 
beursstempel is terug. 
Zo werd in Keulen tijdens 
Philatelia (20, 21 en 22 
september) een beursstem
pel gebruikt dat verwijst 

^ 2007 ^ 

■'"5<7u/9%d3'̂  

naar het jubileum '100 jaar 
scouting'. Het stempel laat 
een knoop zien die met 
behulp van vectoren in vier 
richtingen wijst. Vectoren en 
de vier (wind)richtingen zijn 
bekende begrippen uit de 
scouting. 

Een tweede beursstempel 
werd gebruikt tijdens Postcx 
2007 in Apeldoorn (19, 20 en 
21 oktober jl.). Het stempel 
toont een aapje met een 
lange staart en met wat 
fantasie kunnen we daar 
het @teken in ontdekken. 
Apeldoorn staat bekend om 
zijn Apenheul. 

Tijdens Postex 2007 werd op 
20 oktober ook nog de Dag 
van de Postzegel gevierd. 
Ter gelegenheid hiervan ver

scheen een bijzonder stempel 
met daarin een afbeelding 
van het schip De 7 prouincicn 
van De Ruyter. 

Apeldoorn 

Luchtpost 
De 46e Dag van de Aero
filatelie (24 november jl.. 
Veldhoven) werd geëerd met 
een stempel waarin een vro
lijke DC3 zichtbaar is. Op de 
romp van het vliegtuig is het 
jaartal 1937 zichtbaar en we 
lezen ook de tekst Luchtpost 
naar Indië per regelmatige DC5 
dienst. 

1 ï9 

'24 nove 

Een eerstevluchtstempel 
werd gebruikt op 3 decem
ber, ter gelegenheid van de 
eerste KLMvlucht Amster
damMuscat (zie hieron
der). Nadere details zullen 
ongetwijfeld in de rubriek 

ucht KLM 

3 dec. 2007 

Luchtpostnieuws van Hans 
Dekker worden verstrekt. In 
deze rubriek volsta ik met de 
afbeelding van het bewuste 
stempel. 

Stempels van het Museum 
voor Communicatie 
In het Museum voor Com
municatie in Den Haag is 
nog tot en met 17 febru
ari 2008 de tentoonstelling 
Panorama Mooi Nederland te 
zien. Op de openingsdag 
van deze tentoonstelling, 17 
oktober 2007, werd een bij
zonder dagtekeningstempel 
gebruikt met de tekst 'Mooi 
Nederland 2007'. Dit is het 
eerste dagtekeningstempel 
van het nieuwe type dat geen 
plaatsnaam toont. 

Sinds kort is het niet meer 
mogelijk om post te verstu
ren vanuit het museum. Het 
museum beschikt over een 
eigen dagtekeningstempel en 
dit stempel werd geplaatst op 
poststukken die vanuit het 

museum werden verstuurd. 
Het lukt niet meer om post te 
versturen zonder dat een ma
chinestempel door het muse
umstempel wordt geplaatst. 
Het museum heeft daarom 
besloten het versturen van 
post te staken. Het stempel 
blijft wel beschikbaar bij de 
balie, voor verzamelaars die 
een afdruk wensen op hun 
poststukken. 

Ondersteboven 
We waren met zijn allen on
dersteboven van het feit dat 
TPG zijn naam veranderde 
in TNT. Maar TNT neemt dit 
soms erg letterlijk, zo liet 
Maarten Pronk mij weten. 
Hij stuurde mij een poststuk 
met daarop een afdruk van 
een stempelvlag die verkeerd 
in de machine werd geplaatst 
(bovenste afbeelding). Ook 
Ton Cornet kwam zo'n 
stempel tegen (onderste 
afbeelding). 
En hiermee sluiten we het 
jaar 2007 af 
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KORTE TERUGBLIK OP DE KERST
EN NIEUWJAARSPOST 2006 

D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D  L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

Terwijl de eerste kerst en nieuw
jaarskaarten van 2007 al op de 
mat vallen, komt hier pas het 
overzicht over de kerst en nieuw
jaarspost (KNJpost) van 2006. 
Door verschillende oorzaken is 
deze publicatie wat vertraagd, 
maar zoals onze nationale voet
balideoloog al opmerkte: ieder 
nadeel hep ook zijn voordeel. 
Met dit overzicht in de hand kan 
de lezer zich wellicht een beter 
beeld vormen van de de filatelis
tische mogelijkheden van de nu 
binnenstromende KNJpost. 

Gang van zaken bij TNTPost 
Zoals ieder jaar was het bij de 
post ook in 2006 weer een 
drukke boel. Tijdens de KNjpe
riode 2006 werden 190 miljoen 
KNJwensen verstuurd. De 

verwachtingen van TNTPost  er 
werd gerekend op een aantal dat 
tussen 190 en 200 miljoen lag 
werden hierdoor niet helemaal 
waargemaakt. De piekdag was 
maandag 18 december 2006 
met 24.5 miljoen kaarten (ter 
vergelijking: het waren er 23.7 
miljoen in 2005Y J'^'^* °'^ 
deze topbelasting te voorko
men, wordt er ieder jaar een 
actie gevoerd om tot een betere 
spreiding te komen. In 2006 
werden zogenoemde Kerstactie
enveloppen verspreid {afbeel
ding i). Iedereen die KNJkaarten 
in die periode van 6 tot en met 
13 december inleverde, maakte 
kans op een weekend of een 
midweekarrangement bij Cen
terparks. Aan deze actie deden 
ca. 310.000 mensen mee, meer 

dan driemaal zoveel als het jaar 
ervoor, toen men een knipbeurt 
bij Primera kon krijgen. 
Net als in 2005 kon een aan
zienlijk deel van de post in de 
zes Sorteercentra (SC) worden 
verwerkt. Van de door mij on
derzochte poststukken (in totaal 
347 stuks) werd 78 procent in de 
SC verwerkt. De overige kaarten 
werden decentraal opgezet en 
gestempeld, hetgeen te zien is 
aan het gebruik van TNTPOST
stempels van het type Klüssen
dorf (afi)eelding 2) ofhandstem
pels. 
Evenals in het voorgaande jaar 
werd er slechts op een beperkt 
aantal plaatsen decentraal 
gewerkt, bijvoorbeeld in Eind
hoven en Rotterdam Piekstraat 
[afoeelding],). 

^'4) î N&B̂  0(=s t S E T  J R K £■» Links: aßeelding 4. Decemberzegel 
uit 2001 (!) met bijfranl<eimg 2 cent, 
vernietigd met nieuw correctiestempel. 

fi?TPCPOST 

Nedertand C 0,2« 

Fam P Alderliesten 
Van KiJlhoeKstraat 63 
3341 SJ HENDRIK IDO AMBACHT 

,it<iiiiiit,1^,1,1,,tl,i;ti,i,i)|ii,t„nnt,1,1,„t 

Stempels 
Opvallend was dat in alle 
KliJssendorf machines stempel
koppen met de nieuwe naam 
T/VT POST werden gebruikt 
{aßeelding 2). Ik heb tot nog toe 
geen KNJpost van 2006 aan
getroffen met het oude stempel 
TPG Post en ik houd me daarom 
aanbevolen voor eventuele mel
dingen van dit laatste stempel. 
Het was zelfs zo dat zegels die 
in de gewone procesgang waren 
gemist, gestempeld werden met 
het nieuwe correctiestempel 
TNTPOST{afoeelding4). 

De postzegels 
Om misverstanden te voorko
men moet ik opmerken dat het 
niet de bedoeling van dit artikel 
is alle afwijkingen van zegels te 
vermelden. Dat laat ik graag aan 
andere redacteuren over. Verle
den jaar kreeg ik over dit aspect 
commentaar van een lezer van 
'Filatelie'. Toch is er ook dit jaar 
weereen aantal afwijkingen 
opgedoken en ik kan niet nalaten 
er twee te tonen. 
Zo kreeg ik van een postze
gelvriend een brief met een 
(ongetande) zegel, waarbij de 
waarde (29 c.) midden op de 
zegel staat {ajbeeldings). Nog 
meer verheugd was ik met de 
door hem ingesloten zegel van 
tweemaal 29 cent. Dat is nog 
eens waar voor je geld! {afbeel
ding 6). Ook in 2006 werden op 
de KNJpost weer veel zegels uit 
voorgaande jaren opgebruikt {af
beelding j). Een curieuze creatie 
was het gebuik van een 'com
puterzegel' van 29 cent op een 
KNJenvelop {afbeelding 8). Dit 
had natuurlijk 39 cent moeten 
zijn: het gereduceerde tarief geldt 
immers alleen bij het gebruik van 
decemberzegels. 
Opvallend was dat de populari
teit van de goededoelenzegels 
enorm was afgenomen. Op een 
totaal van 347 poststukken trof ik 
slechts vier van deze zegels aan 
{afbeelding 9). Wellicht is dit de 
reden dat TNTPost heeft aan
gekondigd geen goededoelen
zegels meer uit te geven, omdat 
'de interesse bij het publiek is 
afgenomen'^ 

Het jaar 2006 leek tevens de 
afsluiting te worden van een 
periode waarin decemberzegels 
voor 29 cent werden verkocht. 
Want we mochten toch aanne
men dat de reductie van 10 cent 
in 2007 zou worden afgetrokken 
van het op 1 januari jl. tot 44 cent 
verhoogde briefport. Maar de 
zegels van dit jaar hebben toch 
nog 29 cent als waardeaandui
ding! TNTPost is guller dan we 
hadden mogen verwachten! 

Met dank aan Piet Alderliesten, die a\ 
jaren een ̂ root aantal poststukken be

schikbaar stelt voor statistisch onderzoek. 

LiteratuuR 
i: Filatelie 20065, pagina's 366 toten 
met 369 
2: Mail' 20077, pagina. 6 
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DOE MEE MET DE EINDEJAARSPUZZEL 
VAN FILATELIE EN WIN EEN MOOIE PRIJS 

Paul stelt de vragen, u zoekt de antwoorden 

Met de donkerste dagen van het 
jaar op komst ziet u, lezer van 
Filatelie, er vast met tegenop om 
een uurtje al puzzelend door 
te brengen Dat komt dan heel 
goed uit, want in dit laatste num
mer van de jaargang 2007 van 
Filatelie presenteren we u onze 
eindejaarspuzzel Samensteller 
van de puzzel is Paul van Beek, 
hij heeft zijn best gedaan om 
een leuke mix van moeilijke en 
minder moeilijke omschrijvingen 
samen te stellen Aan u de taak 
om de antwoorden te vinden 
We geven eerst de omschrij
vingen Verderop leest u hoe u 
uw oplossing inzendt en wat 
u ermee kunt winnen Succes 
gewenst' 

Horizontaal: 

4. Al kijk ik een uur An, het 
Pacificeilandje dat jij verzamelt 
IS op zo'n kleine globe met 
terug te vinden(5) i o . Soms 
kom je er niet van af en dan 
moet je er ineens weer duizend 
kopen (8) 14. Worden de cijfers 
van die ontwerper kleiner' (7) i6 . 
Beschermt tegen roestvorming 
op de postzegelmarkt (3) 17. 
Heeft filatelie voor je algemene 
ontwikkeling (3) ig.Dat heb je er 
in, als ze net een manco voor je 
neus wegkapen (2) 20. De vriend 
van Jut voegde deze Cinderella's 
toe aan zijn collectie Denemar
ken (9) 21. Zijn relatie met het 
meisje van de postkamer zorgde 
voor zeven dagen postzegels in 
de badkuip (4) 22. Je ziet vaak 
dat de filatelie tijdelijk van het 
toneel verdwijnt, zodra deze 
huidaandoening verschijnt (4) 
25. Zei de stierenvechter toen 
hij zijn laatste manco vond (3) 

27. Jong gestorven Engelse Lady 
komt op veel postzegels voor (2) 
28. De brief van zijn voormalige 

,^ vrouw kwam op een postzegel
° show in Apeldoorn terecht' (6) 
c 32. Van Wilgenburg en deze 
^ man hebben catalogi met veel 
~ fouten gemaakt (4) 34. Wil je 
ï die zegels of ? Doe die maar, 
^ want de andere heb ik al van 
■= en gene gekregen' (4) 35. On
^ der voortdurend geia maakte 
" de ezel hiermee postzegels 
2 ongeldig h 6) 38. Dan moeten 
"" het liefst ae laatste vakjes van 

AAA het album vol (2) 41. Als je dat 
QIQ kerkstaatje verzamelt kom je 

die man vaak tegen (4) 43. Dan 
kwam die tante aantuften m 
haar Citroen Ami en kreeg ik 
postzegels van haar (3) 44. Dit 

Wekenlang is hij er mee bezig geweest: Paul van Beek, de 

samensteller van de eindejaarspuzzel 2007 van Filatelie. 

Hij heeft zijn uiterste best gedaan om het u met ingenieuze 

omschrijvingen zowel moeilijk als gemakkelijk te maken. 

Want een dosis gezond verstand is dan wel vereist, maar 

iedereen met een beetje filatelistische kennis moet in staat 

zijn om de hiernaast afgedrukte puzzel op te lossen. 

klassieke Nederlandse stempel
type heeft mets te maken met de 
voormalige dictator van Spanje, 
die ze zijn televisietoestelletje 
hadden afgepakt (6, 6, 6,) 49. De 
verzamelaar van het thema 
Antihonger kreeg regelmatig 
met deze organisatie te maken 
50. Engels vel of velletje, maar 
met op de melk (5) 51. Zeldzaam 
Engels' (4) 53. Komt uw collectie 
nooit' (2) 54. Zijn veel verzame
laars van Orvalzegels (4) 56. 
De ontdekking van dat vouwtje 
in die dure Franse zegel was 
een bittere pil (3) 58. Krijgt u er 
helaas bij als u postzegels be
stelt (4) 59. Daar zitten hoogst
waarscnijnlijk al die lege plekjes 
in uw album (6) 60. Kun je in 
ZuidKorea postzegels mee ko
pen (3) 6 i . Die derde noot past 
met in een vruchtenverzame
ling (2) 62. Een postzegel mag 
er met één missen (4) 64. stem
pel 106 (7) 66. Ontvangen wij 
steeds vaker zonder zegels (4) 
68. Word je als je te lang naar 
kleine afwijkingen speurt (3) 
70. Zetten de ware filatelisten 
zelden achter het verzamelen (4) 
72. Sinds 2 mei 1950 officieel in 
Nederland (16) 75. CEPT anders 
afgekort (2) 76. Gebruikt de 
kerstman die ook voor slede
post' (2) 77. Bevat dat molecuul 
erfelijke informatie over onze 
verzamelwoede' (3) 78. In Enge
land altijd en in ons land soms 
een sene (3) 79. stempel 112 (4) 
8i . Die zegel is zowel goed van 
kwaliteit als aantrekkelijk om 
te zien (4) 83. Met geen pen te 
beschrijven zo vals (3) 86. Met 
die punten kun je geen postze
gels bestellen Ed' ^2) 87. =OP (2) 
88. Sjah, hoe zou aat land nu 
heten' (4) 90. Altijd op de 
achterkant (3) 91. Hoort die sene 
nu bij Indie of Indonesië' (3) 
92. Jarenlang heeft mijn vriend 
I gestaard naar dat laatste lege 
vakje in zijn Holland album (9) 
94. Het thema telecommunica

tie was vroeger m (3) 95. Velal
tematief (3) 96. Als je die dan 
toch voor je hoofd hebt, kun je 
er misschien wel postzegels mee 
drukken' (5) 98. Kunt ge mij rap 
'n zakje van dat speciale papier 
aangeven (8) 103. Een proef van 
een andere platemndustne (4) 
104. Nederland & = ' Kolomen (2) 
105. Nooit was er getalm met 
zo'n poststuk (8) 107. Hij 
heeft zijn zegels het liefst voor 
niets (3) no. Schaakzegels zijn 
er genoeg, maar hoe zit het 
met dat Japanse bordspel' (2) 
m . Ongeveer 3,14 cent voor een 
vasthouder (61113. In de wagen 
van zijn vnena lag een speciaal 
cametie (14) 114. Die zegel heb 
ik reeds (2) n6. Pnjsafspraak 
tussen de tanden (6) 120. Die 
omroep heeft wel degelijk iets 
met oude bneven te maken (2) 
121. Die Nederlandse opdrukken 
waren me 't waard, maar alleen 
gekeurd' (8) 125. Een glaasje 
wijn tijdens het postzegelen kan 
geen kwaad, als je hier maar 
met terecht komt' 126. Mag je 
in albums tegenwoordig alleen 
nog met gebruikte zegels of 
klemstroken doen (9) 127. We 
kwamen op het postkantoor 
en rekenden 'r af met postze
gels (ni). 

Verticaal: 

I. Wereldpostorgamsatie kort
weg (3) 2. Met haar nskeert pa 
ruzie als hij teveel postzegels 
koopt (2) 3. Verzamelen van 
vader op zoon van negen, het zit 
er in' (5) 5. Dat kleintje verzamelt 
Verenigd Komnknjk (2) 6. Dub
bel zeldzaam' (2) 7. Deze post
vervoerende ooievaar maakte m 
Indie helaas een fatale schui
ver (5) 8. Postzegels uit New 
York, Geneve en Wenen' (3) 
9. Geen Engelse metselaars, 
maar gewoon een voorbeeld (8) 
I I . Een ons onafgeweekte 
zegels weegt in naam tien keer 

zo veel (8) 12. Lichaamsdeel' 
waar de gom op zit (3) 13. Hij 
werkte noest aan de bijschnften 
in zijn album, maar die waren 
te kortaf (5) 15. Koop toch een 
postzegeiplakmachine' (4) 
18. Verbrande turf of postze
gels (2) 19. HIJ ging op weg voor 
een zegel met zo'n amfibie (3) 
23. Eten kun je in die Duitse 
stad altijd, de postzegelshow 
IS er om de twee jaar f5) 24. Is 
zelfs de grootste filatelist ooit 
geweest (4) 26. Die vergroter 
ligt nog m mijn Duitse auto (4) 
28. Nog erger dan 19 horizon
taal (3I 29. Apen, vernoemd 
naar ae ontdekkingsreiziger die 
Livingstone vond' Op het Strand 
kwamen we erachter dat het om 
een postzegelfirma ging' (7,7) 
30. Op de valreep borg nij de 
kostbare zegel hienn op (10) 
31. Toen het kunstgebit uit zijn 
mond viel moest de verzamelaar 
aan een deel van zijn collectie 
Nederland denken (lo) 33. Ook 
aan deze club werd eerder dit 
jaar een prestigeboekje ge
wijd (2) 36. Zegels van dat land' 
Mag geen naam hebben' (5,10) 
37. Verzamel anders (5) 39. Voor 
Juventute en Patria (3) 40. Ver
dween na het invoeren van de 
tweede emissie uit de post
kantoren (6) 41. Werd kortweg 
voor de postkoets gebruikt (2) 
42. De Verenigde Staten van 
Noord Amerika, maar korter (3) 
43. Rukt zelden uit bij postzegel
evenementen (2) 44. Liefhebber 
van postzegels wordt zelden zo 
genoemd, hooguit met de toe
voeging aat (3) 45.Van de zegels 
van dit bedrijfis in de Neder
landse catalogus geen spoor te 
vinden 46. Kreet van Indiaan of 
verzamelaar die de pnjs van een 
dure manco hoort (3) 47. Verza
melnaam voor posterijen, zoals 
gebruikt in 'Wat geven . weer 
veel uit'' (2) 48. Reactie op 47 
verticaal 'Maar hoeft toch met 
alles te kopen'' (2) 52. Het enige 
mirakel is veelal de hoge prijs, 
die voor de inhoud van dit karton 
wordt neergeteld (io) 55. Hééél 
lang tennissen of alle uitgiften 
Uit een bepaalde periode keung 
bij elkaar (7) 56. Voor het kind in 
Zwitserland (3, 9) 57. Voor dat 
zegeltje loopt die Chinees graag 
575 meter om (2) 58. Drinkt vol
gens Sonnevelds Venantius het 
liefst 'een borrel uiteen koppie' 
en verzamelt hoogstwaarschijn
lijk Vaticaan (3) 60. Spa en Evian 
Zijn het ook, maar dat bedoelen 
filatelisten niet (11) 63. Voor 



STUUR UW OPLOSSING IN 
EN WIN EEN MOOIE PRIJS! 

De jubilerende Nederland-
scheVereenigingvan Postze
gelhandelaren (NVPH) stelt 
vijf exemplaren ter beschik
king van de Specialiteitencata
logus 2oo6-2on. De catalogus 
is onmisbaar voor filatelisten: 
u kunt er uw kennis mee 
verbreden en uw/verzameling 
mee verdiepen. 

De redactie van Filatelie 
looft verder drie sets van de 

Jaargang Filatelie op cd-rom 
(samenstelling van de set: 
2004, 2005 en 2006) uit en 
als speciale prijs een exem
plaar van het veelbesproken 
RembrandPprestigeboekje. 

zo'n dubbele melkfabriek werd 
vroeger veel geld neergeteld (3) 
65. De zegel met die jonge 
kabeljauw werd hem ruimhar
tig voor zijn vissencollectie 
geschonken (3) 66. Die Spaanse 
munt past vaak niet voluit op de 
postzegels (3) 67. Korte expres-
sebrief in de USA (2) 69. Pak jij 
het speciale licht ff Roos? (10) 
71. Bij het klaverjassen veertien 
punten, maar als tante kreeg 
hij van haar zijn eerste postze
gels (3) 73. Vloog voor de oorlog 
met post naar Indië, later ook 
partner van Snap (4) 74. Groot
ste eenheid in de filatelie (3) 
80. Lang geleden bezongen door 
de Selvera's, soms met open lan
taarn (9) 82. Beroemde opdruk
ken in zwart en rood, ongekeurd 
ben ik als de dood! (6) 84. Het 
is heel vervelend Ger, maar die 
zegels zijn vals h) 85. Verticaal 
of horizontaal, die twee horen bij 
elkaar! (4) 89. Hollands gebied, 
maar houd het kort! (2) 92. Dure 
Argentijnse zegels kopen zonder 
certificaat! Beetje ... Maxima! (3) 
93. Blijft bij echte filatelisten vaak 
uit (2) 95. Nietfilatelistisch deel 
van 32 horizontaal (2) 97. In 
menige wereldcatalogus voor
aan! (4) 98. Vernietigingswapen 
van postbode (3) 99. Als je 
daarin terecht komt, kun je altijd 
nog je collectie verkopen (4) 
iCK). Rekenhulp voor boekjesver
kopers is soms gekapt, maar niet 
als een boom (7) lo i . Oneer
biedige naam voor filatelist (8) 
102. Korter kan niet met die 

dure zegels zonder certificaat (3) 
107. Zie 38 horizontaal (2) 
io8. Kun je het brieftransport nu 
ook al met drank betalen? (4) 
109. Hoort dat aanhangsel bij 
Israël? (3) 112. Die zegels kregen 
een Spaanse lift en later een 
Spaanse dreun (4) 113. Van die 
zwemvogel heb 'k al een zegel 
gevonden (3) 115. Ben je kien? 
Dan krijg je de hobby hier wel 
onder! (4) 117. Op zegels net zo 
populair als in de zoo (3) 118. De 
zegel van die vogel kostte al 'r 
zakgeld (3) 119. Blijft postfrisse 
zegels bespaard (3) 122. Een 
echte kerel verzamelt zegels van 
dat eiland (3) 123. Geldt ook in 
de filatelie. Bezint... ge begint. 
124. Door zo'n zegel Kun je de 
krant lezen (3). 

Vul het diagram in (maak eerst 
een fotokopie, als u Filatelie niet 
wilt beschadigen, of print het dia
gram uit dat u op onze website 
www.ßatelie.ws kunt vinden) en 
stuur het voor 1 januari 2008 aan 
de redactie van Filatelie, Klip
per 2,1276 BP Huizen. Zet s.v.p. 
iinkboven op de envelop 'Puzzel 
2007'. 
Het ligt in de bedoeling om de 
oplossing van de puzzel in Fila
telie van februari a.s. te plaatsen, 
samen met de namen van de 
prijswinnaars. Welke prijzen er 
te winnen zijn, kun u zien in het 
kadertje hiernaast. 
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AFLEVERING 5 7  MISBRUIK VAN ECHTE 
(OF TOCH VERVALSTE) STEMPELS? 

Veel postkantoren hebben 
in de afgelopen jaren hun 
officiële status verloren: 
ze werden opgeheven 
of zijn overgegaan 
naar agentschappen. 
In die gevallen waarin 
er onzorgvuldig werd 
omgegaan met het 
aanwezige stempelmate
riaal, kon het gebeuren 
dat 'verzamelaars' in het 

bezit kwamen van die 
 soms oude  stempels, 
materiaal dat eigenlijk 
het rechtmatig eigendom 
was van de vroegere PTT. 
Helaas ging men na de 
verzelfstandiging van de 
PTT kennelijk niet meer 
zo heel serieus om met 
het inleveren van oude, 
niet meer in gebruik 
zijnde stempels. 

Mij zijn diverse verza
melaars bekend die veel 
officiële stempels in hun 
bezit hebben die eigenlijk 
ingeleverd hadden moe
ten worden; die stempels 
liggen nu in een vitrine
kast of in een brandkast, 
of ze worden  zoals bij
gaande voorbeelden laten 
zien  'misbruikt' om er 
briefkaarten en derge
lijke mee te voorzien van 
nietrealistische afstem
pelingen. 

Het merendeel van de hier 
getoonde voorbeelden 
heb ik gekregen van een 
verzamelaar; die mag ik 
dus behouden. De kaart 
met de meeste extra 
aangebracht stempelaf
drukken heb ik voor dit 
artikel mogen lenen van 
een bekende postzegel
handelaar. 
Om met de laatste te 
beginnen: deze kaart 
(ajbeelding i), die werd 
verzonden van Rotterdam 

naar Amersfoort, is ge
frankeerd met 71/2 cent, 
het voor die tijd normale 
brieflaarttarief De kaart 
is niet ondergefrankeerd. 
De afstempeling ON
TOEREIKEND (afbeelding 
2) in kastje is daarom 
onlogisch, evenals het 
port of naheffingsstem
pel 'T' (afbeelding 3). Het 
stempel LOCAAL in kastje 
(afbeelding 4) is evenmin 
logisch, omdat het een 
briefkaart betreft voor 
interlokaal en niet voor 
locaal postverkeer. Im
mers, Amersfoort is geen 
deel van Rotterdam. Het 
stempel ROTTERDAM
SCHIEWEG (afbeelding 5) 
hoort evenmin op deze 

IRIEFKAJyRT 
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K n o p p e r s 

Boven: ajbeelding 2  ONTOEREIKEND

stempel ('vals') op eenjuistgefrankeerde 
briefkaart. Rechts: ajbeelding 3  'Vals' 
Tstempel. Hieronder; afbeelding 4  'Vals' 
LOCAALstempel op een interlokale brief

koart. Geheel onder; ajbeeldmg 5  'Vals' 
bijkantoorstempel ROTTERDAM

SCHIEWEG. 

ROTTERDAM 

TELEFOON 7461, 7462, 7463 EN 7464 
POSTBUS 863. 

POSTOHEOUE EN GIRO No 11244. 

ROTtERDAMSCHlEWSB 

Boven; ajbeelding i  Briefkaart verzonden op 21 Jebruari 
1925 van Rotterdam naar Amersfoort voorzien van verschil

lende niet hierop thuishorende extra stempels. 

Rechts: afbeelding 6 - Briefl<aart verzonden op 21 februari 
1887 van Utrecht naar Goirle bij Tilburg, voorzien van vals 

hulpkantoorstempel Dussen. 

Rechts: ofbcclding 7  Vals 
stempel DUSSEN (verkeerde 
maat, stempclkleur en 
kapotte N). OUSSEü 

»^* 
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BRIEFKAART 
(CARTE POSTALE) 
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Links; afbeelding 8  Briefkaart verzonden 
op 3 november igig van Hillegom naar 
Wenen, voorzien van vals stempel Dussen. 

Onder; afbeelding g  Vals stempel DUSSEN 
(verkeerde maat en stempelkleur). 

OUSiff 



briefkaart thuis. U zult 
dit stempel trouwens 
ook op een andere kaart 
afgebeeld zien. 
Briefkaart nummer 2 
(ajbeeldinfl 6) werd verzon
den uit Utrecht en ging 
naar Goirle (bij Tilburg). 
Het geplaatste langstem
peltje DUSSEN (ajbeeldinfl 
7) dient absoluut geen 
enkel doel. Dussen is een 
dorp (later een buurt
schap) van de gemeente 
Werkendam. Goirle noch 
Tilburg liggen ook maar 
enigszins in de buurt. 
De derde briefkaart 
(ajbeelding 8), verzonden 
van Hillegom naar Wenen 
en eveneens afgestempeld 
met het langstempeltje 

DUSSEN (ojbeeldma g), 
kan onmogelijk in de 
buurt van Dussen zijn 
geweest. Het stempeltje 
heeft kleinere letters dan 
het normale langstempel 
en is ook nog met de ver
keerde inkt afgestempeld. 
Kaart nummer vier (ajF
beeldin^ 10) is verzonden 
van SantpoortStation 
naar IJmuiden Oost, twee 
plaatsen die vlak naast 
elkaar liggen. Op deze 
kaart staat het stempel 
POORTUGAAL (ajbeeldin^ 
11). Poortugaal was een 
dorp in de gemeente Al
brandswaard en maakt nu 
deel uit van de gemeente 
Rotterdam. Ziet u het 
voor u? De kaart gaat van 

SantpoortStation met 
de trein naar Rotterdam, 
daarna naar Poortugaal 
en vervolgens weer terug 
naar IJmuiden... 
Kaart nummer vijf (ajbeel
ding 12) komt uit Bonn 
en moet naar Rotterdam. 
Hier wordt bij aankomst 
het grootrondstempel 
Rotterdam geplaatst en de 
kaart wordt besteld. Het 
stempel ROTTERDAM
SCHIEWEG (ajbeeldmfl 
13) hoort hier niet op  zie 
mijn opmerkingen bij 
afbeelding 5. 
Kaart nummer zes 
(ajbeeldin^ 14), verzonden 
uit Amsterdam, gaat naar 
Apeldoorn. Het stempel 
AMEIDE/GORJNCHEM 

(afbeelding 15) was in 1888 
nog niet in gebruik. Dit 
stempeltype werd onder 
andere gefabriceerd door 
de Munt tussen 1932 en 
1947. Het is een zoge
noemd ressortnaamstem
pel, gebruikt voor interne 
formulieren (ressortkan
toorformulieren) en niet 
voor het normale postale 
(brief )verkeer. Ameide 
ligt aan de Lek, op de 
grens van Vijf Heeren 
Landen en de Alblasser
waard. 
Bij vergelijking van de 
afdrukken valt op dat de 
gebruikte stempelinkt 
steeds dezelfde is. Al deze 
stempels zijn afgeslagen 
met een inktsoort die 

niet overeenkomt met de 
originele inkten uit de be
wuste Stempelperioden. 
Wij mogen ons ge
lukkig prijzen dat de 
vervalser(s) absoluut 
geen geografische ken
nis heeft(hebben) van 
Nederland! 

Nog even terugkomend 
op mijn oproep in het 
maandblad op pagina 509 
van juli/augustus 2007 
moet ik helaas zeggen 
dat deze oproep geen 
resultaat heeft opgele
verd. Blijkbaar vindt men 
het mooi dat ik artikelen 
schrijf 

PüLwiJ(iAAL 

BRIEFKAART 
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Links: ajbeeldin^ 10  Briefkaart verzonden op 
18 maart 1936 van SantpoortStation noar 
IJmuiden, Doorzien van vals stempel Poortugaal. 

Onder ajbeeldm^ 11  'Vals' stempel hulpkantoor 
POORTUGAAL. 

8EHANGERI)  STOFFEERDERIJ 
BEDDENMAKERlI 
TH. S M I T 

Alb Thymlaan 57  Santpoort Station 
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Rechts: ajbeeldinfl 12  Ansichtkaart verzonden uit 
Bonn 28 mei 1905 naar Rotterdam en voorzien van 

vals hulpkantoorstempel RotterdamSchieive^. 

Onder: ajbeeldinfl 13  'Vals' bijkantoorstempel 
ROTTERDAMSCHIEWEG (let op dezel/de kapotte eerste 
'R' van 'Rot' en de 'E' van 'Schie' als in ajbeeldm^ 51). 

a r t e postale  Postkane RnTTpqoAMSCHlEWEG 
Cartolina postale — Dopisnice 

ÖTKpHToe IlHCbMO — Postcatd A \ V 
briefkaart ' *^ V Leve! 

RO'̂ TFRDAMSCHIEWEG ^f>7'yt^ ■ 

,rr. ^™fl i 

Links: ajbeeldin^ 14  Briefkaart verzonden 
urt Amsterdam 13 april 1888 naar Apeldoorn, 
voorzien van vals stempel Ameide/Gormchem. 

i 

Onder: ajbeeldm^ 15  'Vals' ressortnaamstempel 
AMEIDE/GORINCHEM. 
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'% ̂ N<I«4P deze laatste aflevering 
'Qlki 

Vanaf april 2003 heeft de rubriek Onder de Loep van de NVPH 
maandelijks in dit blad gestaan In tweeënvijftig afleveringen 
hebben wij u geïnformeerd over de doelstellingen en activiteiten 
van onze vereniging en u bovendien kennis laten maken met 
tientallen van onze leden De trouwe lezer is inmiddels zeer goed 
op de hoogte van wat onze vereniging en haar leden bezighoudt. 
Bovendien moet aan alles ooit een einde komen. Behalve natuurlijk 
aan het vakmanschap en het enthousiasme van onze leden, die er 
nu en in de toekomst alles aan zullen blijven doen om u te helpen 
met het vervullen van uw filatelistische wensen, op welk gebied 
dan ook. 

Het jaar 2008 staat in het kader van het tachtigjarige bestaan van 
onze vereniging. Dit jubileum wordt onder andere gevierd met de 
zesde internationale postzegelshow Stamp Passion 2008. Onder 
de Loep was nieuwsgierig naar hoe de voorbereidingen verlopen 
en wat u tijdens deze show zoal kunt verwachten. 

'Het wordt gewoon een filatelistisch dorp 
in de BrabanthaUen' 
In gesprek met Henk van Lokven, hoofd organisatie 
Stomp Passion 2008 

Toen we ruim een half jaar geleden met Henk van Lokven spraken 
stond de hele voorbereiding van Stamp Passion 2008 nog in de 
kinderschoenen. Inmiddels is het spel echt op de wagen en krijgt 
de definitieve opzet van deze bruisende postzegelshow steeds 
meer gestalte. Meer dan ooit heeft de organisatie, waarbij ook de 
Stichting Filatelie en TNT nauw betrokken zijn, zich gericht op het 
bieden van een dagje uit voor het hele gezin, waarbij ook niet 
filatelisten zich uitstekend kunnen amuseren en eens kennis kunnen 
maken met de hobby van hun partner, familielid, vriend of kennis 
of -nog beteri- hun toekomstige liefhebberij Om het u mogelijk te 
maken om -samen met de organisatie- zoveel mogelijk mensen 
over de streep te trekken het evenement te bezoeken worden er 
vele honderdduizenden gratis entreebewijzen uitgedeeld 
De kopers van de Speciale Catalogus troffen in de editie van 
2008 maar liefst een viertal gratis toegangsbewijzen ter waarde 
van 10 euro per stuk aan. En als lezer van dit maandblad hoeft u 
zich niet ongerust te maken, ook u krijgt uw vier gratis 
entreebewijzen bij dit decembernummer toegestuurd. 

Nog 4 maanden te gaan. 

Henk van Lokven, hoofd van de organisatie, vertelt hoe de vlag er 
inmiddels voorhangt. 'Na de nodige perikelen veroorzaakt door 
een dubbele boeking kunnen we weer rustig ademhalen. 
De oorspronkelijk geplande data van 11, 12 en 13 april zijn 
inmiddels definitief geworden. Stamp Passion 2008 wordt 
gehouden in de Heusden en Altenahal van de BrabanthaUen. 
In deze hal, die op de monumentenlijst staat, hebben we zo'n 
6200 vierkante meter tot onze beschikking. Het wordt gewoon 
een filatelistisch dorp!' 

Groot aantal activiteiten 

'Wat er allemaal valt te beleven? Ik zal proberen dat in het kort 
samen te vatten. Allereerst minimaal 150 stands van nationale 
en internationale handelaren, alsmede een flink aantal 
postodministraties. Er zullen diverse bijzondere collecties worden 

"Schrijft u alvast de data in uv\̂  
agenda? Vrijdag 11 tot 

en met zondag 13 april 2008" 

tentoongesteld, onder andere van Boudewijn Buch De firma 
Johan Enschedé verzorgt een demonstratie van een Bickel 
perforatiemachine, die wordt gebruikt voor moeilijke perforaties, 
zoals die van de Mooi Nederland velletjes Tijdens Stamp Passion 
2008 zal worden getoond hoe velletjes van een bijzondere 
perforatie worden voorzien. Maar er is nog meer! Bezoekers 
kunnen hun eigen officiële postzegels maken en meteen mee 
naar huis nemen Ook bestaat er doorlopend de mogelijkheid om 
postzegels gratis te laten taxeren ' 



'Voor de verzamelaar die zich verder v/il verdiepen zijn er een 
aantal stands ingericht door specialistische verenigingen en 
studiegroepen, die graag laten zien, waar ze zich mee bezig 
houden en bovendien alle gewenste informatie voor aspirant 
leden beschikbaar hebben. En ook aan de jeugd hebben wij 
gedacht. Tijdens Stamp Passion 2008 wordt de grootste Junior 
Plaza ooit ingericht. Hier kunnen kinderen terecht voor gratis 
postzegels, postzegels tegen een zacht prijsje en het nodige 
vertier. Verder zullen enkele bekende Nederlanders Stamp Passion 
2008 met een bezoek te vereren.' 

Designwedstrijd 

'Heel bijzonder is dat de NVPH een wedstrijd heeft uitgeschreven 
voor het ontwerpen van filatelistische benodigdheden. De eerste 
prijs verbonden aan deze NVPH Philatelic Design Award 2008 
bedraagt vierduizend euro en de tweede prijs duizend euro. 

'Stamp Passion 2008 biedt een dagje uit voor het hele gezin' 

De ingezonden ontwerpen zijn tijdens de show te bewonderen. 
Ook het publiek kan zijn mening over de inzendingen geven. 
Het ontwerp met de meeste stemmen ontvangt een speciale 
publieksprijs. Wij verwachten niet alleen inzendingen van 
producenten van filatelistische producten en professionele 
ontwerpers, maar ook van verzamelaars en andere particulieren. 
In principe komen alle artikelen, die worden gebruikt bij het 
beoefenen van de filatelie, in aanmerking. Het moet wel een 
tastbare benodigdheid zijn, elektronische ontwerpen voor 
bijvoorbeeld gebruik op internet, cd-rom en DVD zijn van 
deelname uitgesloten. Inzendingen worden beoordeeld op 
design, originaliteit, functionaliteit, productiemogelijkheid en 
veiligheid. Geïnteresseerde mededingers naar deze NVPH 
Philatelic Design Award 2008 en de bijbehorende geldprijzen 
kunnen voor alle gewenste informatie en een deelnameformulier 
terecht op www.stamppassion.nl.' 

'Het inrichten van de Heusden en Altenahal zal worden verzorgd 
door een aantal afstuderende hbo-ers van het Lucas College uit 
Boxtel, die zo de opgedane kennis in de praktijk kunnen brengen. 
Een aantal groepen leerlingen heeft een ontwerp ingediend, 
waarvan het beste inmiddels is uitgekozen. Met steun van het 
lerarencorps en een supervisor zullen zij er alles aan doen om een 
passende entourage voor Stamp Passion 2008 te realiseren. 
De plannen zien er in ieder geval prima uit, het evenement belooft 
een bijzondere en eigentijdse uitstraling te krijgen.' 

Het hele team van de organisatie, dat in totaal uit vele tientallen 
personen bestaat, zal zich de komende maanden extra inzetten 
om Stamp Passion 2008 tot een onvergetelijk filatelistisch 
evenement te maken. Schrijft u alvast de data in uw nieuwe 
agenda? Vrijdag 11 tot en met zondag 13 april 2008. En bedenk 
dat één dag wellicht te kort kan zijn om alle activiteiten op uw 
gemak te kunnen bezichtiaen. 

Contactadres: Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

070-347 38 49 

info@nvph.nl 
Internet: WVV>V.nvph.nl 

http://www.stamppassion.nl.'
mailto:info@nvph.nl
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Het gebeente uan Comenius (links) rust m de Waahe Kerk m Naarden 

BUITENUNOSE BUDEN 

Comenius 
In de Forschungsberichte 
aus der Tschechoslowa-
Icei Philatelie (nummer 
152) is dr. Wolfgang Kuch 
inmiddels aangekomen 
bij de tijd waarin het land 
waarom het in dit blad 
draait, werd geregeerd 
door de Habsburgers 
(1526-1918). In deze vier
de aflevering bespreekt en 
illustreert hij de periode 
van de godsdienstoorlo
gen (1618-1648). In 1618 
werden op last van de 
aartsbisschop van Praag, 
die zich gesteund wist 
door koninklijke directie
ven, diverse protestantse 
kerken afgebroken. 
Inwoners van Bohemen 
wierpen daarop twee 
keizerlijke stadhouders 
en hun secretaris van 
zestien meter hoogte uit 
de ramen van de Praagse 
burcht. Zij overleefden 
de val, omdat ze in dicht 
struikgewas zouden zijn 
gevallen. Een andere ver
sie van het verhaal spreekt 
van een mestvaalt. De 
adel en de burgerij waren 
overwegend protestant; 
hun leiders waren katho
lieke vorsten met absolute 
macht. 

In 1619 zetten de pro
testantse groeperingen 
Ferdinand II af als koning 
van Bohemen en kozen 
ze keurvorst Friedrich V 
van de Palts tot hun 
vorst. De laatste was de 
zoon van de Nederlandse 
prinses Louise Juliana 
(1576-1644), dochtervan 
Willem de Zwijger. In 
1620 leed Friedrich een 
zware nederlaag tijdens 
de veldslag op de Witte 
Berg (Bila hora) nabij 
Praag. Vanwege zijn zeer 
korte regeringsperi
ode kreeg Friedrich de 
bijnaam 'de Winterko
ning'. Zevenentwintig 
protestantse leiders 
werden terechtgesteld. 
Daardoor kwam een grote 

uittocht op gang. Onder 
de circa dertigduizend 
families bevond zich ook 
de geestelijke, pedagoog, 
filosoof, wereldverbete
raar en godsdiensthervor
mer Jan Amos Komensky 
(1592-1670), beter bekend 
onder zijn Latijnse naam 
Comenius. Via Polen, 
Engeland, Zweden en 
Hongarije bereikte hij 
uiteindelijk in 1656 ons 
land. Hij geldt als een van 
de belangrijkste grond
leggers van de heden
daagse pedagogiek. Zijn 
belangrijkste werk op dit 
gebied is getiteld: Opera 
didarticQ omnia. ('Alle on
derwijskundige werken') 
uit 1657. Op zijn schooi
en onderwijssysteem 
werd voortgebouwd door 
onder anderen Rousseau, 
Fröbel, Montessori en 
Pestalozzi. Hij gaf ook 
de eerste aanzetten voor 
aanschouwelijk onder
wijs door middel van 
zijn Orbis Sensalium Pictus 
('de zichtbare wereld in 
plaatjes'). Comenius werd 
begraven in de Waalse 
Kerk in Naarden; pas in 
1929 werd zijn gebeente 
teruggevonden. In een 
gezamenlijk Tsjechisch-
Nederlands optreden 
werd de vervallen kerk 
gerestaureerd en omge
bouwd tot mausoleum. 
Voor veel Tsjechen en Slo
waken vormt dat in onze 
dagen een pelgrimsoord. 
Op diverse plaatsen in de 
wereld wordt de herinne
ring aan Comenius levend 
gehouden. Zijn leven is 
op een groot aantal post
zegels en ander filatelis-
tische materiaal in beeld 
gebracht. 

Kathedralen en kerken 
Anthony New brengt, na 
in november 2005 een rijk 
geïllustreerd overzicht 
te hebben gepresenteerd 
van de Franse kathedra
len, nu een vergelijkbaar 
verhaal over de beroemd
ste Duitse kathedralen en 

kerken in Gibbons Stamp 
Monthly (augustus/sep
tember 2007). Duitsland 
vormde op kerkelijk 
gebied - dit in tegenstel
ling tot het verdeelde 
Frankrijk - al vroeg een 
redelijk samenhangend 
geheel. Daarbij strekte 
de invloed van de vorsten 
zich ook uit buiten wat 
we nu Duitsland noemen 
(bijvoorbeeld: Karel de 
Grote in de 8ste eeuw en 
Friedrich II in de 13 de 
eeuw). Al heel vroeg 
waren buitenlandse 
invloeden zichtbaar in de 
kerkenbouw; zo zijn bij 
de basiliek in Trier (4de 
eeuw) duidelijk Romeinse 
invloeden te zien, terwijl 
de Dom in Aken een 
opvallende gelijkenis 
vertoont met St. Vitale 
in Ravenna. Tegelijk met 
zijn beschrijvingen ver
schaft New heel interes
sante wetenswaardighe
den over elk gebouw en 
zijn geschiedenis. Ook 
beroemde abdijen pas
seren de revue: de Dom 
van Keulen, de grootste 
Duitse kerk van Noord-
Europa, blijkt het vaakst 
te zijn afgebeeld op post
zegels. New merkt daarbij 
op dat soortgelijke Franse 
postzegels een grotere 
mate van nauwkeurigheid 
vertonen dan veel Duitse. 
Dat is vooral vaak het 
geval als de kerk op de 
postzegel deel uitmaakt 
van een stadspanorama. 
En dat komt nogal eens 
voor, nu veel steden 
jubilea vieren en ter 
gelegenheid daarvan met 
een postzegel worden 
vereerd. Als gevolg van de 
godsdienststrijd zijn er 
veel verschillen in bouw
stijl en inrichting. Zo zijn 
veel kerken in Zuid-Duits
land rijk aan barok of 
rococobeeldhouwwerk. 
De Wieskirche in Wies 
(Beieren) gaat door voor 
de mooiste rococokerk, 

aangeduid met de naam 
'Gods balzaal'. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
liepen veel kathedralen 
en kerken schade op. 
Soms het men dat zo: 
een goed voorbeeld is de 
Keizer Wilhelm-Gedach-
teniskerk in Berlijn, door 
Berlijners aangeduid met 
'de rotte kies'. Andere 
zijn of worden geheel 
gerestaureerd, zoals de 
Frauenkirche in Dresden. 
De beschrijvingen van 
New maken van deze 
kathedralen en kerken 
een bijzonder verzamel-
gebied. 

Albanië 
De hernieuwde belang
stelling voor Albanië, met 
name na het NAVO-optre
den in Kosovo, deed Felix 
Gamillscheg besluiten 
een filatelistische speur
tocht op touw te zetten 
door Albanië zelf Daarbij 

ting van Kosovo. Minister 
van Oorlog Colijn besloot 
de majoor L.W.J.K. Thom
son (1869-1914) als mi
litair waarnemer naar de 
Balkan te zenden. De Ne
derlandse regering zond, 
nadat een vredesmacht in 
het gebied was gearri
veerd, een speciale missie 
naar Albanië (de Mission 
ne'erlandaise en Albanië), 
die als hoofdtaak had het 
opleiden en leiden van het 
Albanees Korps Gendar
merie. Op 7 maart 1914 
arriveerden vorst Wilhelm 
zu Wied (1876-1945) en 
zijn gemalin Sophie in het 
land. Wilhelm was 37 jaar 
oud, protestant en een 
neef van koningin Wil
helmina). De Albanezen 
- ruim 60 procent van hen 
moslim - wilden echter 
een moslim als vorst en 
daarmee was het eerste 
geschilpunt geboren. Op 
de aankomstdag van Wil
helm werd een postzegel 
met het portret van de 
vroegere vrijheidsstrijder 
Skanderbeg, voorzien van 
de opdruk 'Leve de vorst', 
uitgegeven. De datum 
werd apart - vaak kop-

Lmks: het beroemde Korza-stempel. Rechts- opdruk 'Lcue de vorsV'. 

combineerde hij histo
rische gebeurtenissen 
met de weerslag daarvan 
in de filatelie (Zwischen 
Skanderberfl und Hodscha; 
Spurensuche in Albanien in 
Die Briefmarke, augustus 
en september 2007; num
mers 8 en 9). Voor ons 
is vooral de periode kort 
voor het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog in
teressant. In 1912 maakte 
Albanië zich los van het 
Turkse Rijk en riep het 
de onaftiankelijkheid uit 
(28 november 1912). Die 
zelfstandigheid werd snel 
erkend, maar met uitslui-

Kathedralcn en kerken lmks de Keulse Dom, rechts de 'rotte kies'. 

Staand - aangebracht. 
Wilhelm nam de Neder
landse officieren De Veer 
en Thomson in dienst als 
generaal-majoor, respec
tievelijk luitenant-kolo
nel. Even daarvoor had 
de Nederlandse majoor 
Snellen van Vollenhoven 
met zijn gendarmerie 
de stad Korza bezet. Bij 
gebrek aan postzegels liet 
hij het - latere beroemde 
- Korzastempel vervaardi
gen (Commission de controle 
provisoire) met daarin de 
tweekoppige adelaar. Ook 
het onder Nederlandse 
leiding uitgevoerde optre
den tegen de vestingstad 
Tepelenë verliep succes
vol. Ook hier werd nadien 
een bijzonder poststem
pel gebruikt. Tijdens een 
overval op Tepelenë sneu
velde majoor De Waal. 
Thomson had intussen 
als regeringscommissaris 
een vergeefse reis ge
maakt naar Korfoe. In zijn 
hoedanigheid van Direc
teur van de Legermacht 
was hij op 15 juni 1914 



aanwezig bij de verdedi
ging van de havenstad 
Durrës tegen een vijan
delijke aanval. Hij raakte 
gewond en stierf. Een 
graf in de stad vormde 
zijn tijdelijke rustplaats. 
De Nederlandse kruiser 
Noord-Brabant haalde 
later zijn stoffelijke resten 
op. Ze werden op 15 juli 
1914 in Groningen met 
groot ceremonieel ter 
aarde besteld. De eerste 
Nederlandse vredesmis
sie was mislukt. Ook de 
andere officieren waren 
inmiddels weer thuis, 
na al dan niet gedurende 
korte tijd krijgsgevange
nen te zijn geweest. Op de 
genoemde datum zijn de 
Oostenrijkse aartshertog 
Frans Ferdinand en zijn 
gemalin Sophie al ver
moord. De Eerste Wereld
oorlog was snel daarna 
een feit en de Balkan werd 
opnieuw een heksenketel. 
In september 1914 verliet 
ook de vorst zu Wied het 
land. In Albanië ging de 
zon voorgoed onder. Het 
land zou uitgroeien tot 
het laatste op stalinisti
sche leest geschoeide en 
tevens armste land van 
Europa. Veel documenta
tie, inclusief postzegels, 
zijn in Albanië volgens de 
schrijver verloren gegaan. 
Zijn conclusie daarover: 
Kurz: uerludert. Und das tut 

lUeh. G.A.GEERTS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Van Tassis tot Tassis 
De filatelie kan op ver
schillende wijzen worden 
beoefend. Een van de 
mogelijkheden is om 
een bepaalde postzegel 
of serie te bestuderen. 
In ons land is er een 
club mensen die zich 
bezighoudt met de eerste 
drie zegels die in ons land 
verschenen; alle aspecten 
komen aan de orde. Bij 
onze zuiderburen bestaat 
een vereniging waar 
uitsluitend studie wordt 
gemaakt van de zegels 
van de ontwerper André 
Buzin. Zelf ben ik lid van 
deze SPAB (Studiegroep 
Postzegels André Buzin). 
In hun gelijknamige 

tijdschrift wordt aan de 
leden informatie verstrekt 
over de papier- en gom-
soorten, de toegepaste 
druktechnieken en de 
drukdata van de betref
fende postzegels. Ook 
de veltelnummers, de 
oplagecijfers, de druk-
toevalligheden enzovoort 
worden bestudeerd. 
Ook rondom de Belgische 
postzegelreeks van de 
ontwerper Poortman is 
een groep belangstellen
de verzamelaars ontstaan, 
die samen een vereniging 
vormen. 

1952: onderzoek waard. 

In het Maandblad van de 
KVBP-Studiekring houdt 
Hubert Havrenne een 
pleidooi om te komen 
tot een vereniging die de 
UPU-uitgifte van 1952 
als studieobject onder 
handen neemt. De serie 
bestaat uit twaalf waar
den. Op elfervan staan 
de baronnen, graven en 
prinsen afgebeeld van 
de postfamilie Tour en 
Tassis. Op de twaalfde 
zegel (met toeslag) staat 
het kasteel van Beaulieu 
te Machelen, de residentie 
van de familie. De toeslag 
van de zegels was be
stemd voor de restauratie 
van het gebouw. 
In zijn verdiepende artikel 
geeft Havrenne al een 
aanzet voor belangstel
lenden om met de studie 
te beginnen, door per 
waarde de tarieven te 
verklaren. En dit betreft 
niet alleen de gebruike
lijke tarieven voor het 
verzenden van brieven 
en briefkaarten, maar 
per waarde worden de 
tarieven van alle an
dere poststukken, zoals 

monsters, zaakpapieren, 
drulcwerk, ontvangkaar-
ten, prentpostkaarten 
enzovoort uitgewerkt. 

Willem Rozendaal 
Er zijn al veel publicaties 
verschenen over ont
werpers van postzegels, 
kunstenaars die vaak 
in brede kring bekend 
zijn. Ik heb me nooit 
gerealiseerd dat stempels 
ook het product zijn van 
befaamde artiesten. Zo 
las ik in Novioposta (Nij
megen) een vervolgartikel 
van Jos M.A.G. Stroom 
waarin de ontwerper 
van machinestempels 
Willem Rozendaal wordt 
besproken. Hij was een 
vooraanstaand beeldend 
kunstenaar. Tot 1933 
was hij werkzaam bij de 
Kristalunie in Maastricht. 
Tijdens zijn verblijf 
daar begon hij al met 
grafisch werk voor de 
PTT. Dat zette hij voort 
toen hij naar Den Haag 
verhuisde, omdat hij 
daar werd benoemd tot 
docent aan de Konink
lijke Academie. Aan de 
samenwerking tussen de 
PTT en Rozendaal danken 
we in de periode 1931 tot 
1947 opmerkelijk mooie 
stempelontwerpen. 
Het zijn stuk voor stuk 
grafische meesterwerk
jes, ter verlevendiging 
van de eenheid tussen 
de Stempelviag en het 
datumstempel. Als voor
beeld behandelt Stroom 
de vlagstempels Verzend 
met de Luchtpost met als il
lustratie onder andere het 
vliegende paard Pegasus.. 
Dit stempel werd voor het 
eerst gebruikt in Leiden 
in 1932. Daarna komen in 
de daarop volgende jaren 
nieuwe versies van dit 
Pegasus-Stempel uit met 
telkens andere accenten. 
Andere bekende stempels 
zijn onder andere: Allen 
die den weg begaat of rijdt. 
Allen zor̂ t Door ieders ueilifl-
heid; Post uw brieuen zoodra 
ze gereed zijn! en Vacantie 
versterkt uerjongt. Al deze 
stempelvlaggen bevat
ten behalve genoemde 
teksten ook prachtig 
verzorgde afbeeldingen 
die bij de tekst passen. 

(aduertentie) 

De reproductie van de 
stempelafdrukken is 
uitstekend gelukt, zodat 
de lezers ook kunnen 
genieten van de schoon
heid van deze machine
stempels. 

Prins der Nederlanden 
Leo Janssen kocht on
langs uit de rondzending 
van zijn vereniging een 
Cubaanse postzegel. Er 
stond een schip op, de 
Vietnam Heroico. Voor zijn 
vrienden en kennissen 
op de club was het een 
weinig zeggende zegel 
en ze begrepen niet dat 
Leo zo enthousiast was, 
ja zelfs ontroerd dat hij 
deze Cubaanse postzegel 
had gevonden. Toen hij 
er naar keek kwamen 
herinneringen bij hem 
boven; hij vertelt er over 
in Hoornblazer, het blad 
van de Zaanse postze
gelverzamelaars. In i960 
werkte Janssen als derde 
stuurman bij de KNSM 
in Amsterdam. Hij heeft 
toen een poosje gevaren 
op de Prins der Nederlanden, 
een van de belangrijkste 
schepen van de maat
schappij. Aan boord van 
dat schip heeft hij nog de 
opname van een televisie
spel meegemaakt. 
Later ging hij werken bij 
een stuwadoorsbedrijf 
(een onderneming die 
zich bezig houdt met 
het laden en lossen van 
schepen) en in die functie 
heeft hij vele malen de 
afvaarten van zijn geliefde 
schip, de Prins der Neder
landen, begeleid. Dit ging 
vaak met veel ceremonieel 
gepaard. 

Begin jaren zeventig van 
de vorige eeuw vermin

derde het passagiersaan-
bod voor de meeste sche
pen drastisch; vliegen 
was goedkoper en veel 
sneller. De Prins der Neder
landen werd verkocht aan 
de Cubaanse staatsrederij 
Mambisa, die het schip 
herdoopte in Vietnam 
Heroico. Leo vertelt verder 
dat het schip afzakte naar 
het niveau van een Cu
baanse zwerver, verveloos 
en haveloos. Eenmaal zag 
hij het nog terug in de 
Amsterdamse haven. In 
1984 kapseisde het schip 
in de haven van Havanna, 
waarna het total loss werd 
verklaard. We begrijpen 
nu de herinneringen die 
opkwamen na het kopen 
van dat eenvoudige post-
zegeltje. 

Zie de maan schijnt... 
door de touwen 
In de nacht van 16 
december 1773 besloot 
een groep kolonisten in 
Boston (Verenigde Staten) 
te protesteren tegen de 
gehate theebelasting die 
de Engelsen ingevoerd 
hadden. Er lagen toen 
drie Britse schepen in de 
haven, de Dartmouth, de 
Eleanor en de Beauer. Sa
men hadden ze 342 kisten 
met thee aan boord. Een 
groep van ongeveer zestig 
kolonisten, verkleed als 
Indianen, ging onder 
aanvoering van Samuel 
Adams aan boord van de 
schepen. Alle kisten wer
den open gebroken en de 
thee werd vervolgens in 
het water gegooid. Deze 
protestactie staat bekend 
als de Boston Tea Party. 
Herman Jacobs vertelt 
dit verhaal in USCA Post 
(vereniging voor USA- en 
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nlokven. 
webwinkel 



Satiir.iwsnKit\Bwiï oc t i Ju^Qc THriKKiTKnAumB 

Sikkel gedeeltelijk achter een ra en vóór het want duidelijke blooper 

Canada-filatelie). Op 
4 juli 1973 verscheen in 
de Verenigde Staten een 
serie van vier postzegels, 
uitgegeven ter gelegen-
lieid van de tweeiionderd-
ste verjaardag van die 
befaamde gebeurtenis. 
Als je een van de vier 
zegels goed bekijkt, zie je 
daar de maan in de stand 
'eerste kwartier', maar de 
maansikkel zit verstren
geld in de touwen van 
het schip op de postzegel 
(Scott-nummer 1481). 
Een duidelijke blooper 
dus. Herman is een 
diepgraver. In de officiële 
tabellen van de ruimte
vaartorganisatie NASA is 
hij gaan napluizen of het 
tijdens de Boston Tea Party 
wel echt eerste kwartier 
was. En inderdaad: op 20 
december 1773 om tien 

over acht 's avonds was 
het eerste kwartier... 

Armenwet 
In Eemvizier (PV Eem-
land. Soest) lezen we 
geregeld bijdragen van 
voorzitter J. de Haard. Het 
zijn instructieve, korte 
artikeltjes. Zo kwamen we 
onlangs een stulqe tegen 
over de vervalsingen van 
de Armenwetzegels. Deze 
dienstzegels verschenen 
op 31 januari en 8 februari 
1913 en werden verstrekt 
aan burgerlijke weldadig
heidsinstellingen. Het 
waren bestaande postze
gels met daarop de op
druk ARMENWET. Enkele 
van deze opdrukzegels 
zijn veel zeldzamer dan 
de zegels zonder opdruk. 
Daarom sloegen de verval
sers toe: ze brachten zelf 

opdrukken aan. De Haard 
geeft een aantal kenmer
ken aan de hand waarvan 
de echte opdrukken zijn 
te herkennen. De rechter-
poot van de R begint dun 
en loopt, dikker wordend, 
gebogen naar beneden; 
de M is aan de bovenzijde 
breed en afgeplat; het 
derde opgaande been van 
de M is iets dunner dan 
het andere; de middelste 
balk van de E is iets korter 
dan de beide andere en 
is boven het midden 
geplaatst, de onderste 
balk is iets langer dan de 
bovenste; de N is links 
boven breder afgeplat dan 
rechts onder; het vierde 
been van de W is dunner 
dan de drie andere; de 
dwarsbalk van de T is 
links korter dan rechts; 
de kleur van de opdruk 
moet zijn donkerzwart, 
iets glanzend. 
Verder wordt opgemerkt 
dat echt gelopen brieven 
met Armenwetzegels zeer 
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zeldzaam zijn. De reden 
is, denkt De Haard, dat 
niemand graag te koop 
loopt met zijn armoede, 
de brieven werden dan 
ook vaak vernietigd. 

OEF 
Een blad van stand, zo 
mogen we het magazine 
Oost Europa Filatelie 
zeker noemen. Het is 
uitstekend uitgevoerd, de 
illustraties zijn perfect. 
Maar wat vooral opvalt, 
is de buitenkant. ledere 
aflevering is gestoken in 
een kleurig uitgevoerde 
omslag met bij elk num
mer afbeeldingen die te 
maken hebben met en
kele van de artikelen. Dat 
geldt ook voor nummer 3 
van de 25e jaargang, dat 
ons enige uren leesplezier 
verschafte. Er is een grote 
variatie aan artikelen. De 
eerste bijdrage ging over 
de houtsneden uit een 
beroemde Hongaarse 
historische verhandeling. 
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de Chronica Hun^arorum 
uit de 15de eeuw. Janos 
Thuróczy maakte die 
houtsneden. Twee van 
deze kunstwerkjes staan 
afgebeeld op Hongaarse 
postzegels uit 1990, 
portretten van vader en 
zoon Hunyadie, machtige 
edelen uit de 14de en 15de 
eeuw. Ook ontdekte de 
auteur, Mart Renique, dat 
de aflseelding van koning 
Kalman op een post-
waardestuk uit dezelfde 
Chronica kwam. 
Het laatste artikel van dit 
nummer van OEF gaat 
over de lelies van Oost-
Europa. Er wordt een 
aantal van deze sierlijke 
bloemen behandeld, die 
staan afgebeeld op 
postzegels. De schrijver 
Adriaan Oosten besluit: 
'[...] een onvervalst the
matisch artikel. In zekere 
zin waren de postzegels 
slechts aanleiding voor 
het bijeenbrengen van 
allerlei - voor menigeen 
nutteloze - kennis, die op 
zichzelf niets met filatelie 
te maken heeft...'. Adri
aan mag dat nutteloos 
vmden, maar onderge
tekende helemaal niet. 
Zo'n fleurig artikel past 
helemaal in zo'n prima 

blad. DAAN KOELEWIJN 

'DE KARTELRAND' EN 'OOST EUROPA FILATELIE' 
WINNEN FILATELIE VERENIGINGSBLADPRIJZEN 
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Een van de vaste pro
grammaonderdelen van 
de jaarlijkse Postex is de 
officiële uitreiking van de 
Filatelie Verenigm ŝbiadprij-
zen. Ook in 2007 was dat 
weer zo: op zaterdag 20 
oktober jl. werd het po
dium in de Apeldoornse 
Americahal vrijgemaakt 
voor deze plechtige, maar 
ook feestelijke ceremonie. 
De prijzen werden uitge
reikt door Frans-Rin van 
den Akker, vice-voorzitter 
van de Stichting Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie, uitgever van 
het maandblad Filatelie. 
Voordat de winnaars 
hun cheques en prijzen 
in ontvangst konden ne
men, las de voorzitter van 
de jury, René Hillesum, 
het rapport voor dat hij 
samen met zijn mede-ju
ryleden Pim van den Bold 
en Daan Koelewijn had 
opgesteld. Hij vertelde 
dat de jury dit jaar heeft 
gewerkt met een nieuw 
reglement, dat aanzienlijk 
afwijkt van het vorige, 
dat uit 2002 stamt. Tot de 
belangrijkste wijzigingen 
behoort het feit dat een 
van de vier tot dusver 

toegekende prijzen - die 
voor de beste hoofdre
dacteur - is komen te 
vervallen. Hiervoor in de 
plaats is gekomen een 
prijs voor de beste auteur 
van een artikelenreeks, 
bestaande uit ten minste 
drie afleveringen in de te 
beoordelen jaargang. 
De tweede belangrijke 
verandering is dat vereni
gingen voortaan zelfde 
in aanmerking komende 
artikelen moeten nomi
neren. 
De prijs voor het beste 
blad van een algemene 
postzegelvereniging ging 
dit jaar naar De Kartel
rand van De Globe in Wa
geningen. Oost Europa 
Filatelie, het blad van de 
gelijknamige, gespeciali
seerde vereniging, kreeg 
de prijs voor het beste 
blad van een studiegroep 
of gespeciaUseerde ver
eniging. 
De genoemde bladen 
voldeden naar het oordeel 
van de jury het best aan de 
eisen die aan een eigen
tijds verenigingsorgaan 
mogen worden gesteld. 
Behalve de Filatelie Ver-
eniflingsbladprijzen (twee 

Vrolijke gezichten in Apeldoorn bij deprijMinnnaari enjurylcden uan de filatelie Vcrenigmgsbladpnjzen 2007 

cheques van 250 euro 
elk) werden ook nog twee 
extra prijzen uitgereikt. 
De prijs voor de beste au
teur van een verenigings
blad ging naar Jan van 
den Berg, schrijver van 
de bijdrage 'De klassieke 
Griekse brieflcaarten', 
gepubliceerd in het blad 
Hermes van de vereniging 
Griekenland. 
De prijs voor de beste sa
mensteller van een artike
lenreeks werd toegekend 
aan Jan Cees van Duin, 

die de vaste rubriek 'Mag 
ik dit stuk opnemen?' in 
het blad Thema (Neder
landse Vereniging voor 
Thematische Filatelie) 
verzorgt. 
De extra prijzen worden 
ter beschikking gesteld 
door TNTPost in Den 
Haag en Uitgeverij Davo 
in Deventer. 
De jury stelde met genoe
gen vast dat de nieuwe 
bekroning (die van auteur 
van een artikelenreeks 
binnen een jaargang) in 

een behoefte voorziet. De 
eerste winnaar van deze 
prijs zou anders niet in 
aanmerking zijn geko
men voor een auteursbe
kroning. 
De jury komt in de 
verenigingsbladen steeds 
meer kleur tegen, maar de 
leden van de jury zijn niet 
altijd tevreden over de 
kwaliteit hiervan. Opval
lend is dat vooraanstaan
de grote verenigingen de 
stap naar kleur nog met 
hebben genomen. 
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Onderstaande Geïllustreerde supplementen zijn beschikbaar: 

Geïllustreerd Verzamelen 
Geïllustreerd Verzamelen Velletjes 
Geïllustreerd Verzamelen Mooi Nederland 

Of kiest u voor de traditionele zwartwit supplementbladen: 

Nederland Basis 
Extra 
Velletjes 
Velletjes Extra 
Port Betaald 
Blauwdrukken 
Persoonlijke zegels 
Mooi Nederland 
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HISTORISCH OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE 
BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 

Deel 2 - De Bond komt naderbij 
D O O R BEN M O L , V I C E - V O O R Z I T T E R N E D E R L A N D S E B O N D V A N F I L A T E L I S T E N - V E R EN I G I N G E N 

Verzamelaars! 
F(.n prucfi b tn gebeurtenis inilicn iij slaagt' Het langdurig uerken van het Bestuur der H«dBrlaiidso&« 

V«r««alfflnV van Poits«c«lTCrxam*laa», zijn voorwaarts strc\en in het belang van alle verzamelaars waar
uit de Etritt Nttlerlanätcke PktlaUltitittttag^ waarvan het zaad is uitgestrooid dat aan allen rijke en schoone 
vruchtdragende planten zal opleveren ontsproot, is door een nieuwe tegemoetkoming aan uitgesproken wenschen 

I en verlangens een stap nader tot het doet genaderd 

'Rijke en schoone vruchtdragende planten' moest het zaad van de eerste Philatelistendag opleveren 

In de discussies rond het 
ontstaan van de Bond werden 
ook de eisen geformuleerd die 
aan een 'Nederlandschen Bond' 
moesten worden gesteld. Een 
aantal van die 'eischen': 

- Gemengd bestuur van 
meerdere bestaande postzegel
verenigingen; 

- Een zelfstandig tijdschrift; 
- Bestrijding van de kosten van 

de Philatelistendagen; 
- Propaganda; 
- Het houden van wetenschap

pelijke voordrachten; 
- Het houden van nationale 

en internationale tentoonstel
lingen; 

- Het oprichten van een Natio
nale Bibliotheek; 

- Het uitgeven van studiewerken; 
- Keuringen van de zegels. 

Het laatste punt werd opge
voerd omdat er geregeld valse 
postzegels op de markt gebracht 
werden. 

De deelnemers aan de tweede 
Philatelistendag droegen op 3 
augustus 1907 een drieman

schap op de nodige stappen te 
ondernemen om tot oprichting 
van een Bond te komen. Een 
aantal uitgangspunten werd 
meegegeven, te weten: 

1. De oprichting van een Neder-
landsche Bond van Vereeni
gingen van Postzegelverzame
laars; 

2. Het doel is het behartigen van 
de belangen van de aangeslo
ten leden; 

3. De Bond bestaat uit verenigin
gen die rechtspersoonlijkheid 
bezitten; 

4. Vertegenwoordiging vindt 
plaats naar rato van het aantal 
leden van de verenigingen; 

5. Verkiezing van een bestuur uit 
de leden; 

6. Geldmiddelen. 

Op vrijdag 26 juni 1908 was het 
dan zover: in Den Haag werd 
een bijeenkomst gehouden van 
de eerder genoemde vier vereni
gingen en zij namen het besluit 
tot oprichting van een 'Neder-
landsche Bond van Vereenigin
gen van Postzegelverzamelaars'. 
Achtereenvolgens werden de 

Op 26 Juni 1908 is te 's Gravenhage door opstelling 
en goedkeuring van Statuten en Huishoudelijk Regle
ment, daadwerkelijk opgericht de 

„NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS' 

en hiermede verwezenlijkt de door de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars vóór een paar 
jaren op nieuw uitgesproken gedachte, tot samen-
brenging in een Bond van alle philatelistische Ver
eenigingen, groote en kleine, binnen de grenzen van 
Nederland. Die idee kreeg op de Tweede Nederlandsche 
Verzamelaarsbijeenkomst vastere vormen, door een 
opdracht aan het Permanent Comité, dat met bekwamen 
spoed aan het werk toog en weldra met de Afge
vaardigden der bondsgezinde Vereenigingen voorloopige 
besprekingen kon houden. 

De opnchtmg van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars is een feit 

Staatsiefoto van de Tweede Philatelistendag de heren behoefden in die tijd hun zitplaatsen nog met aan de dames te offeren 

Nog een officieel tableau, ditmaal gaat het om een opname tijdens de Derde Philatelistendag. 

Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement vastgesteld en verder 
werd besloten zo spoedig moge
lijk koninklijke goedkeuring aan 
te vragen. 
Op 11 september! 908, tijdens 
de derde Philatelistendag in 
Amsterdam, deed de eerste 
secretaris van het Bondsbestuur, 
mr E. Bonn, het functioneren 
van de Bond uit de doeken. 
Behalve het regelen van de statu
taire verplichtingen werd ook een 
aantal plannen opgesteld; men 
wilde onder meer komen tot 
het instellen van een keurings
commissie, een rechtskundige 
commissie en een bureau voor 
inlichtingen. Verder wilde men 
de bestrijding van vervalsingen 
ter hand nemen. De vergadering 
miste nog wel plannen voor 
jeugdleden, maar de secretaris 
van het Bondsbestuur, mr Bonn, 
verwees naar het bureau voor 
inlichtingen, dat ook jongeren 
(geen kleine kinderen) diensten 
zou gaan bewijzen. 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

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

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

EUROPA 

ALDERNEY 
25io'o7. Verhalen voor kin
deren 'Just So' van Rudyard 
Kipling (18651936). 
3^37.45.48, 50. 71 P
Illustraties bij de verhalen, 
resp. magiër en luie kameel, 
walvis en schipbreukeling, 
olifant en slang, luipaard 
met Ethiopiër en giraf, kat in 
bos, neushoorn en man met 
cake. Ook velletje met de zes 
zegels. 

ANDORRA FRANS 
8io'o7. Vallei van Comape
drosa. 
€ 3.04. Beek in bergland
schap met resten sneeuw. 

ANDORRA SPAANS 
2ii'o7. Kerst. 
€ 0.30. Verdwenen kersttradi
tie: herder met muziekinstru
ment en lam dat knielt voor 
Kindje Jezus. 

BOSNIË EN HERZEGOVINA 
209'o7. Ambassadeurs van 
sport, cultuur en vrede. 
Tweemaal 2. KiVl. Portret van 
tesp. Joseph Blatter (1936, 
president FIFA*) en voetbal, 
Juan Antonio Samaranch 
(1920, van 1980 tot 2001 
voorzitter JOC*). 

Blok 0.55 L. Verdeelcentrum 
en postauto. 

Bosna i Hercegov ina 2 '. 
lÉÉItÉtllÉlÉÉtÉlliÉlÉÉÉÉIIMi 

BOSNIË EN HERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
9io'o7. Etnologische 
schatten. 
0.70 KM. Hennep en spintol. 

BOSNIË EN HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
4io'o7. Lancering Spoet
nik: vijftig jaar geleden. 
1.50 KM. Spoetnik, raket en 
wereldbol. 

BULGARIJE 
2i9'07. Grootloge Bul
gaarse vrijmetselarij tien jaar. 
0.55 L. Beeldmerk met pas
ser en winkelhaak. 

9io'o7. Mondiale dag van 
de post, nieuw verdeelcen
trum in Sofia. 

GRIEKENLAND 
289'o7. Gedenkdagen. 
€ 0.02, 0.03, 4.. Resp. graf 
heilige Cyrillus honderdvijf
tig jaar geleden ontdekt: fres
co, universiteit Macedonië 
vijftig jaar geleden gesticht: 
beeldmerk universiteit, twin
tigste sterfdag Konstantinos 
Tsatsos (18991987): portret 
president Griekenland (1975
1980). 

i2io'o7. Honderdste 
geboortedag Ivan Hadjiyski 
(19071944). 
0.55 L. Portret Bulgaarse 
socioloog en filosoof. 

CYPRUS 
i5ii'o7. Kerst 2007. 
£ 0.13, 0.30, 0.40 (€ 0.22, 
0.51, 0.68). Details muur
schilderingen uit kapel St. 
Themonianus in Lysi, resp. 
Maria, aartsengel Gabriel, 
Christus. 
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CYPRUS TURKS 
i49'07. Verdwenen hand
werk. 
0.40, 0.65, 0.70,1. NTL. 
Portret en handwerks
man aan het werk, resp. 
stoelenmatter, fruitverkoper 
met handkar, schoenmaker, 
schoenpoetser op straat. 

ESTLAND 
iiio'o7. Estlandse kerken, 
kerk van Johannes de Doper 
in Kanepi. 
5.50 kr (€ 0.35). Kerk uit 
1810. 
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25io'07. Stad Viljandi. 
5.50 kr. (€ 0.35). Wapen
schild Viljandi met roos. 

FRANKRIJK 
5io'o7. Verovering van de 
ruimte 19572007. 
€ 0.85. Ruimtevoertuigen en 
stations boven wereldbol. 

i5io'o7. Schilder Paul 
Sérusier (18641927). 
€ 0.86. Schilderij 'La Barrière 
fleurie': twee vrouwen aan 
weerszijden hek. 

GROENLAND 
i-io-'oy. Wetenschap, III. 
0.75, 2., 10.25 kr. Resp. man 
plant vlag op rotseilandje 
Tubbiap Qeqertaa (in 1999 
ontdekt) en man met verre
kijker, winnen van zeepsteen 
en pannetje, cyanobacteria 
(blauwalgen, oudste leven op 
aatde). 
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22io'o7. Stichting voor me
disch onderzoek zestig jaar. 
€ o.54.0nderzoeker bekijkt 
inhoud flesje. 

iio'o7. Sepac*, landschap. 
6.50 kr. Rotsen en sneeuw
vlakte. 
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22io'o7. GuyMóquet 
(19241941). 
€ 0.54. Portret 17jarige com
munistische verzetsstrijder, 
door de Duitsers doodge
schoten (de afscheidsbrief 
aan zijn ouders wordt op 
gezag president Sarkozy 
voortaan elk jaar op de scho
lenvoorgelezen). 

8ii'o7. Serie expedities, V, 
gezamenlijke uitgifte met 
Frankrijk. 
575. 750 kr. Resp. schip 
'Pourquoi Pas?' tussen 
ijsbergen, portret PaulEmile 
Victor (19071995, etnoloog, 
poolwetenschapper en 
onderzoeker). Ook velletje 
met beide zegels en aanhang
sel met portret JeanBaptiste 
Charcot (18671936, kapitein 
'Pourquoi Pas?'). 
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8ii'07. Kerst. 
575.75° kr. Tussen ijskris
tallen resp. engel, ster. 
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GROOTBRJTTANNIË 
8ii'o7. Serie 'Lest We For
get', Slag bij Passchendaele 
negentig jaar geleden. 
Velletje met i" en viermaal 
78 p. Resp. klaproos met 
in midden bloem soldaten, 
(frankeerzegels Engeland, 
Schoüand, Wales, Noord
lerland:) Tudorroos, tartan, 
veren prins van Wales, 
ivoorporselein. 

8i'o8. Honderdste 
geboortedag lan Fleming 
(19081964), schrijver boeken 
James Bond. 
I", I", 54, 54, 78, 78 p. 
Boekomslag vier edities (Jo
nathan Cape, Pan Paperback 
Verenigd Koninkrijk, Jove 
paperback Verenigde Staten, 
Penguin paperback) van 
resp. Casino royale. Dr. No, 
Goldfinger, Diamonds are 
forever, For your eyes only. 
Prom Russia with love. Ook 
velletje met de zes zegels, op 
rand pagina uit aanteken
boek lan Fleming. 

GUERNSEY 
iio'o7. Sepac*, mooie 
plekjes. 
32. 37.4548, 50.71p
Resp. haven St. Peter Port, 
Rocquaine baai, vuurtoren 
Point Robert op Sark (met 
'Sepac'), eilandje Brecqhou, 
rij houten palen in zee bij 
Vazon, Fontenelle baai. 

25io'o7. Kerst. 
Zesmaal 27 p.; 32, 37,45, 
48, 50, 71 p. Kerstversierin
gen, resp. engel, ijskristal, 
dennenappel, bal, ijskristal, 
klokje; bal, kaars, klok, strik 
om pakje, ster, engel. 

HONGARIJE 
i67'07. Zegels met aan
hangsels voor persoonlijke 
boodschap. 
Vier velletjes met twintig
maal Belföld (binnenland) 
met resp. vijf; tien; twintig; 
vier ontwerpen. Resp. 
(Boedapest:) Kettingbrug 
(1849), parlementsge
bouw, Fleldenplein, paleis. 
Vissersbastion; tienmaal 
verschillende deurklopper; 
twintigmaal verschillende 
vulpen; (babyartikelen:) 
rammelaar, badeendje, roze 
sokjes, blauwe sokjes. 

brief, liefdesbrief, brief aan 
kerstman, brief aan familie. 

i2io'o7. Dag van de 
filatelie. 
€ 0.60. Verschillende zegels 
vormen mannetje. 

KROATIË 
2io'o7. Wet van Veprinac 
vijfhonderd jaar. 
2.70 kn. Stadje Veprinac en 
handschrift. 

i8'o7. Frankeerzegels, 
bloemen. 
Binnen Europa, buiten Eu
ropa. Resp. Linum dolomiti
cum, Pulsatilla pratensis. 
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IERLAND 
25io'o7. Museum natuur
lijke historie honderdvijftig 
jaar. 
€ 0.55. Gewei met schedel 
van reuzenhert. 

i8io'07. Beroemde mensen 
uit het theater. 
Velletje met driemaal € 0.60. 
Portret Beniamino Gigli 
(18901957) met notenbalk 
en de tenor in operakostuum, 
portret Maria Callas (1923
1977) met notenbalk en de
tail gezicht sopraan, portret 
Amedeo Nazzari (19071979) 
met camera en acteur. 

> > . . .   .    .  . .  . . 

LETLAND 
ijio'o?. Bruggen. 
Blok I. Lvl. Trein op spoor
brug Dzelzcela over Aivieksti, 
op rand andere trein op de 
brug. 

ioi2'07. Stad Fiume (nu 
Rijeka), voormalig Italiaans 
oostelijk gebied. 
€ 0.65. Paleis gouverneur 
stad Fiume, nu maritiem 
museum Kroatië. 

20io'07. Letse post drie
honderdvijfenzeventig jaar. 
0.22, 0.31 Lvl. Resp. post
bode te paard met lakzegel 
en stad op achtergrond, 
moderne postvrouw met auto 
en afstempeling. 

ITALIË 
2io'07. Nationale feestdag 
voor grootouders. 
€ 0.60. Silhouetten van 
grootvader met kind op drie
wieler en grootmoeder met 
meisje op rolschaatsen. 

T<j\r\r\/vu\r.j^^nj>j\/\. 

Kt 
imm^ R.

" I T A U A I 

''fè 
l# A l 

0)1 
0 1 
S; 

1 Fr;5rA NAZIONALE Dfr NONNT ■ 

tvwt^JÏ?!!kJCvv^/vxA/vwvA/\/v^y^^ 

JERSEY 
i5i'o8. Weerstation Jersey 
driehonderd jaar. 
35. 39. 43. 58, 76 p. Tekens 
en apparatuur voor resp. 
zonneschijn, sterke wind, het 
weer, temperatuur, getijden 
en golven. 

LIECHTENSTEIN 
iio'o7. Sepac*, landschap 
Liechtenstein. 
1.30 F. Panorama Liech
tenstein met Rijndal op 
voorgrond en in de verte 
Vorarlberg. 

i2io'o7. Tweehonderdvijf
tigste geboortedag Antonio 
Canova (17571822). 
e 0.60. Beeld 'Amor en Psy
che' uit het Louvre in Parijs. 
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i42'o8. Europa 2008, de 
brief 
35. 39. 43. 76 P Briefen 
envelop voor resp. bedank

i9ii'o7. Kerst, kapelletjes. 
0.85,1., 1.30 F. Kapel van 
resp. St. Maria in Gam
prinOberbühl, Büel boven 
Eschen, aan de St. Wolf
gangstrasse in Triesen. 

i9ii'07. Natuurverschijn
selen. 
0.85,1., 1.80 F. Resp. 
regenboog, bliksem boven 
Bendern, halo rond maan in 
Malbun. 

i9ii'07. Beschermde 
dorpsgezichten, Eschen. 
2., 2.70 F. Resp. kerk van 
St. Martin (1894), molen op 
de St. Martinsring (1912). 

i9n'o7. Serie moderne 
architectuur, parlementsge
bouw. 
1.30 F. Nieuw parlementsge
bouw (2007). 
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LITOUWEN 
6io'07. Uit de postgeschie
denis. 
1.35 Lt. Oprichting Litouwse 
Post op 111992: zegels en 
tekst. 
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MACEDONIË 
ig9'07. Schoonheid natuur. 
12 den. Waterval Maminska



Z5'9''°7- Personen. 
Tweemaal I2 den. Mitrush 
Kuteli (1907-1967, schrijver), 
Fan S. Noh (1882-1965, 
orthodox bisschop, politicus, 
premier Albanië). 

i MAKEAOHMJA 

i-io-'o7. Dag van het kind. 
12 den. Kind tekent en kin
dertekening. 

PEnVBAWKA MAKEAOHtlJA 

MALTA 
28-9-'o7. Sepac*, mooie 
plekjes. 
II, 16, 37,46,76 c. (€ 0.26, 
0.37, 0.86,1.07,1.77), op 
16 c. 'Sepac'. Schilderijen van 
resp. Melina gezien vanuit 
Mtarfa, Qrendi met wind
molen, Vittoriosa aan het 
water, haven Mgarr op Gozo 
met veerboot, Xlendi-baai op 
Gozo. 

i8-io-'o7.34U-campagne. 
Blok 75 c. (€ 1.75). Olijf (Olea 
europaea), op rand kasteel. 

volksarchitectuur, boerde
rijen. 
Twee velletjes met zesmaal 
70 k. (met aanhangsels 
waarop details interieur). 
Boerderij uit resp. Polissya, 
regio Poltava, Bukovina, 
Bojkivschina, regio Poltava, 
lage land Dnipro; Podillya, 
regio Kiev, Lemkivschina, 
Gutsulschina, regio Volin, 
Slobozhanschina. 

OOSTENRIJK 
io-io-'07. Dierenbescher
ming, vliegend hert. 
€ 0.75 (in rol en boekje) 
Lucanus cervus. 
28-io-'o7. Weense staats-
opera, Schoppendarae. 
€ 0.55. Scène op toneel uit 
opera Schoppendame van 
Pjotr Tsjaikovski (1840-1893). 

pique ̂  dame""'"'"" é 

Österreich 55 
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g-ii-'oj. Kerst. 
€ 0.65. Icoon uit St.-Barbara-
kerk in Wenen met geboorte 
Christus. 
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23-ii-'07. Kerst. 
€ 0.55. Altaarstuk met 
geboorte Christus uit Ober-
wöllan. 

MONTENEGRO 
2-io-'o7. 'Joy of Europe'. 
€ 0.50. Kring kinderen rond 
vredesduif. 

if^ADOST CVROPE; 
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OEKRAÏNE 
24-io-'o7. Bijzonderheden 
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29-ii-'o7. Aqua Terra Zoo, 
'Huis van de zee' in Wenen 
vijftig jaar. 
€ 0.55. Anemoonvissen. 

; 
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8-i2-'o7. Thomas Gottschalk 
(1950), 'Wedden dat'. 
€ 0.65. Gottschalk op tv-
scherm met titel 'Wetten 
dass'. 

9-io-'o7. Schoolpost. 
Driemaal 'N 20gr.'. Kinder
tekeningen: drie kinderen en 
wereldbol, twee kinderen en 
bloemen, wereldbol tussen 
twee handen. 

POLEN 
ii-9-'o7. Poolse dierentui
nen. 
1.35,2.40, 3.-, 3.55 Zl. 
Dieren, resp. keizertamarin 
(Saguinus imperator uit 
stadsdierentuin Plock), 
zwarte ooievaar (Ciconia ne-
gra uit dierentuin Lodz), Afri
kaanse olifant (Loxodonta 
africana uitGdansk-Oliwa), 
sneeuwpanter (Uncia uncia 
uit Krakow). 

Pantera inleina 
fCutiJ MwtUt 

ZOO Krak««' 

2i-g-'o7. Vijftigste interna
tionale festival hedendaagse 
muziek, 'Warschau Herfst 
2007'. 
3.- Zl. Grafisch motief elek
tronisch geluid en beeldmerk 
festival. 

9-io-'o7. Mondiale dag van 
de post. 
1.35 Zl. Compositie van 
poststempels. 

m^mm 
PORTUGAL 
5-io-'o7. Symbolen repu
bliek. 
€ 0.30. Portugese vlag. 

9-io-'o7. Europees jaar van 
gelijke kansen voor iedereen. 
Automaatzegels € 0.30, 0.52, 
0.61, 0.75. Drie gestileerde 
figuren, middelste met Euro
pese sterren. 

ROEMENIË 
4-io-'o7. Lancering Spoet-
nik-i vijftig jaar geleden. 
3.10; blok 5.60 L. Spoetnik, 
wereldbol en maan; spoetnik 
en wereldbol. 

SERVIË 
i7-9-'07. Internationale dag 
bescherming ozonlaag. 
20.- Ndin. Twee handen. 

2i-9-'07. Archeologische 
plaats Romuliana op lijst 
werelderfgoed Unesco* 
(29-6-'07). 
Tweemaal 46.- Ndin. Beeld
merk Unesco en resp. ruïne, 
overblijfselen met pilaren. 

zS-g-'o/. 'Joy of Europe'. 
46.- Ndin. Tekening twee 
meisjes en beeldmerk. 

pAflocT EBPOriE 
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4-io-'o7. Lancering Spoet-
nik-i vijftig jaar geleden. 
46.- Ndin. Spoetnik boven 
aarde. 

SLOWAKIJE 
26-io-'o7. Personen, 
R.W. Seton Watson 
(1879-1951). 
24.- Sk. Portret Brits hoogle
raar slavistiek met roos. 

i4-ii-'o7. Kerst. 
10.- Sk. Engel met versierde 
kerstboom. 

i4-ii-'07. Kunst. 
Tweemaal 33.- Sk. Jan 
Zelibsky (1907-1997): figuren 
(1936), F.X. Palko (1724-
1767): Elisabeth van Honga
rije (von Thüringen). 

S L O V E N S K O 
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28-ii-'o7. Dag van de post, 
veldpost. 
28.- Sk. Bureau veldpost 
met wereldbol en beeldmerk 
(vogel met posthoorn). 

SPANJE 
5-ii-'o7. Spaanse schilders. 
€ 0.39, 0.42. Zelfportret van 
resp. Pedro Berruguete (ca. 
1450-1504), Mariano Salva
dor Maella (1739-1819). 



g-i i- '07. Glas-in-loodramen, 
Bank van Spanje. 
Blok € 2 . 4 3 . Arbeider in 
metaalgieterij, gemaakt 
door Alberto Martorell van 
Maumejean werkplaats. 

TSJECHIË 
3-io-'07. Honderdzestigste 
geboortedag Emil Holub 
(1847-1902). 
II .- Kc. Portret Afrikareiziger 
en tekening uit zijn reisboek. 

CESKA REPUBLIKA i * S * 

3-io-'o7. Technische monu
menten. 
7.50,18.- Kc. Watertoren en 
tekening van resp. Karvina 
(1928), Pilzen (1907, Pilsner 
Urquell brouwerij). 

7-i i- 'o7. Kunst. 
22.-, 25.-, 28.- Kc. Resp. 
'Kasteel Vrbicany' door Ama-
lie Manesova (1817-1883), 
'Weg naar kasteel Be-
chyne' door Otakar Lebeda 
(1877-igoi), 'Montmartre' 
door Sobeslav Hippolyt 
Pinkas (1827-1901). 
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C E S K A REPUBLIKA 

7-ii-'07. Kerst. 
7.50 Kc. Kerststal door Josef 
Lada (1887-1957). 

TURKIJE 
i3-9-'07. Cultuur, poppen
spel van schaduw en kleur. 
0.60, 0.70, 0.80 NTL. Pop
pen, resp. 'Tuzsuz Deli Bekir' 
en 'Efe', 'Hacivat' en 'Kara-
goz', 'Tiryaki' en '^elebi'. 

ZWEDEN 
8-ii-'07. Kerst, gebeurtenis
sen uit de verhalen van Astrid 
Lindgren. 
Viermaal 'Julpost'. Huis in 
sneeuw, kinderen gooien 
sneeuwballen, vader en kind 
verslepen kerstboom, vader 
met kinderen bij paard met 
slee. 

8-ii-'07. Kerst. 
Rolzegel 'Julpost'. Pippi 
Langkous en aapje bakken 
speculaasjes. 

S-ii-'oy. Astrid Lindgren 
(1907-2002), gezamenlijke 
uitgifte met Duitsland. 
II.- kr. Foto Lindgren en 
tekeningen kinderboekfiguur 
Michiel van Bolderburen. 
Ook blok met dezelfde zegel, 
op rand Lindgren met Pippi 
Langkous. 

8-ii-'o7. Samische cultuur. 
Driemaal 11.- kr. (in boekje). 
Tekening rendieren op een 
ceremoniële trommel, zilve
ren knoop en geweven band, 
glazen bord. Ook velletje met 
viermaal 11.- kr (rendieren). 

24-i-'o8. Ingmar Bergman 
(1918-2007). 
Brev; blok 11.- kr. Resp. 
portret regisseur; Bergman 
regisseert scène kerstdiner in 
film 'Fanny and Alexander'. 

ZWITSERLAND 
3i-io-'o7. BeeTagg, door 
mobiele telefoon scan
bare barcode in vorm van 
bijenraat. 
100 c. Berglandschap met 
twee skiers en BeeTagg die 
internetverbinding geeft 
met Zwitserland Toerisme 
en Zwitserse competitie 
sneeuwsporten. 

i3-ii-'07. Pro Juventute: 
kinderen maken collage over 
'vakantieplezier' met Ted 
Scapa (ontwerper, schrijver). 
85+40, 85+40,100+50, 
100+50 c. Resp. tent en 
hangmat bij zee, landschap 
met boom en zon, zon boven 
zee, twee engelen (kerst door 
Scapa). Ook boekje. 

i3-ii-'o7. Knipwerk. 
85,100,130,180 c. Knipwerk 
van resp. Christian Schwiz-
gebel (1914-1993): vaasvorm 
met dieren, Pia Arm (1929): 
boom met twee vogels en 
kinderen op steps, tweeling 
Christiane en Jacqueline Sau-
gy (1951): boom met gezin op 
fiets en hond, Verena Kuhni 
(1955): boom met pauwen
ogen en twee dansparen. 

; HELVETIA 130 | 
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i3-ii-'07. Kerst, kerstge-
bruiken. 
85,100,130 c. Resp. stal
letjes kerstmarkt, kerstboom, 
geschenken. 

i3-ii-'o7. Dag van de postze
gel 2007, Einsiedeln. 
Blok 85 c. Benedictijnen
klooster in bedevaartsoord 
Einsiedeln in kanton Schwyz 
(op weg naar Santiago de 
Compostela), doorlopend op 
rand met Zwarte Madonna. 

2007. Bronzen godsdienstige 
medailles uit scheepswrak 'El 
BuenConsejo'. 
$ 0.30,1.50,1.90, 2.75. Resp. 
St.-Bruno, Onze-Lieve-Vrouw 
van Smarten, vijf wonden 
Jezus, Maagd en Kind. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
30-7-'o7. Paus Benedictus 
XVI tachtig jaar. 
$ 1.40. Paus. 
^o-j-'oy. Dertigste sterfdag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Vel met zesmaal $ 1.50. Ver
schillende portretten Elvis. 
^o-j-'oy. Tiende sterfdag 
prinses Diana (1961-1997). 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 6.-. Verschillende portret
ten Diana. 

ARGENTINIË 
22-9-'07. 'Club Atlético 
San Lorenzo de Almagro' 
honderd jaar. 
$ I.-. Wapenschild voetbal
club. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
•3'9''°7. Beschermde dieren. 
15.-, 38.- Dh. Resp. Hyaena 
hyaena, Vulpes vulpes. 

ANGUILLA 
g-io-'o6. Vlinders. 
$ 0.30,1.50, 1.90, 2.75; 
velletje met $ 0.40, 0.60, i.-, 
3.-. Resp. Appias drusillia, 
Danaus plexippus Megalip-
pe, Phoebis sennae, Papillo 
demoleus; Aphrissa statira, 
Eureme elathea, Danaus 
plexippus Megalippe, Argau-
lis vanillae. 

29-i-'o7. Soroptimistclub 
Anguilla vijfentwintig jaar. 
$ 1.90, 2.75. Resp. beeld
merk, Alecia Ballin. 

SAN LORE. 
'ALMAGRO 

i3-io-'o7. Zaligverklaring 
Ceferino Numancura (1886-
1905). 
$ I.-. Portret. 

BRAZILIË 
8-9-'07. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen. 
R$ 0.60. Beeldmerk Upaep 
en kinderen met computers. 

29-9-'07. Rozen. 
Velletje met driemaal 
R$ 2.60. Rozen in drie ver
schillende kleuren. 



5-io-'o7- Fauna. 
Zesmaal R$ 0.60. GirafFa 
camelopardalis, Panthera 
tigris, Loxodonta africana, 
Panthera leo, Pan troglody
tes, Ara chloropterus. 
ii-io-'o7. Kerst. 
Tweemaal '1° Porte Carta 
Comercial'. Drie koningen 
bij Jozef en Maria met Kindje 
Jezus, vier kaarsen met kerst
bal en hulst. 

BHUTAN 
ii-ii-'o6. Kloosters Bhutan. 
8,10,15, 20 nu. Kloosters, 
resp. Taktsang, Kichu, Kur-
jey, Jambay. 
2007. Chinees nieuwjaar, jaar 
van het varken**. 
Blok 25 nu. Varken, op rand 
alle tekens dierenriem. 
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CAYMANEILANDEN 
22-io-'o7. Kerst. 
25> 50> 75> 80 c., $1.-, 
1.50. Glas-in-loodramen 
uit kerken met resp. Jozef 
en Maria met Kindje Jezus, 
Christus, zeilschip en Jezus 
die zijn discipelen zegt hem 
te volgen, duif met olijftak, 
kruis op wereldbol, Jezus met 
lammetje. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
g-g-'07. Topbijeenkomst 
Taiwan en Afrikaanse staats
hoofden. 
NT$ 12.-. Kaart Afrika en 
Azië met cirkel vanuit Taiwan 
toren Taipei loi. 

2 ii-io-'07. Zeeschelpen, I. 
^ NTS 5.-, 5.-, 12.-, 12.-. Resp. 

Marchia loebbeckei, Harpa 
O J J major, Epitonium scalare, 
O l " ! Cypraea aurantium. 

24-io-'o7. Orchideeën, III. 
NT$7.-, 9.-, 15.-, 20.-. Resp. 
Ascocentrum sp., Arundina 
graminifolia, Vanda teres, 
Epidendrum sp. 
3-ii-'07. Frankeerzegels, 
vogels. 
NT$3.50,5.-, 12.-, 25.-. 
Resp. Pericrocotus solaris. 
Parus varius, Luscinia coi-
liope, Phoenicurus auroreus. 

9-ii-'07. Buitensporten. 
NT$ 5.-, 5.-, 12.-, 25.-. Resp. 
snelwandelen, fietsen, skate
boarden, skeeleren. 

28-ii-'o7. Scouting honderd 
jaar. 
NT$ 12.-. '100' met beeld
merken en vredesduiven. 

COLOMBIA 
20-4-'o6. Colombiaanse 
departementen, Cauca-Tal. 
Twaalfmaal $ 1.300. Cali 
{aquarel van Manuel Maria 
Paz), Calima-zee, station Pal
mira, boerderijmuseum in El 
Cerrito, wapenschild gebied, 
kerk La Ermita in Santiago de 
Cali, suikerriet (Saccharum 
officinarum), basiliek van 
Buga, stad Sevilla, haven 
Buenaventura, salsadansers, 
landschap. 
22-5-'o6. Colombiaanse 
departementen, Boyaca. 
Twaalfmaal $ 2.000. Bolivar-
plein in Tunja, monument 
Bolivar op slagveld van Boy
aca, Plein van de bevrijding in 
Duitama, Sierra Nevada van 
Cocuy, wapenschild gebied, 
altaar Maagd van Chiquin-
quira, smaragd, zonnetempel 
Sogamoso, slagveld Boyaca 
1819 (aquarel van Carmelo 
Fernandez), stad Garagoa, 
Plaza Mayor in Leyva, voor
malige Jezuïetennederzetting 
EI Salitre in Paipa. 

CUBA 
i-io-'o6. Dieren in dienst van 
de mens. 

5,15, 30,40, 50 c., 1.05 P.; 
bloic I.- P. Resp. Equus cabal-
lus en Griekse triomfwagen, 
Camelus dromedarius en 
Ibn Battuta op kameel, 
Capra aegarus en Romeinse 
muzikant. Lama lama en pre-
Columbiaanse aardewerken 
lama. Felis catus en schilderij 
van Kuniyoshi Utagawa, 
Elephas maximus; Canis fa-
miliaris en Griek met hond. 

i3-ii-'o6. Brandweer- en red
dingsvoertuigen. 
5,10, 20, 30, 45, 90 C; 
blok I.- P. Resp. megafoon 
en door paard getrokken 
ambulance (Brazilië, 1899), 
hoed brandweerman en 
brandweerwagen van Mer-
ryweather (Engeland, 1898), 
brandkraan en brandweer
wagen van Laurin & Klement 
(Bohemen, 1910), beeldmerk 
en ladderwagen La France 
(Verenigde Staten, 1939), 
brandslang en tank met 
Leyland motorfiets (Groot-
Brittannië, 1925), beeldmerk 
brandweer Brussel en ladder
wagen Magirus (Duitsland, 
1930); brandweerman spuit 
water. 

20-ii-'o6. Opstand Santiago 
vijftig jaar geleden. 
65 c. Frank Pais, menigte en 
gebouw. 

CUBA ES 
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2-i2-'o6. Reorganisatie rege
ring dertig jaar geleden. 
75 c. Portret, vlag en beeld
merk. 
2-i2-'o6. Aanlegplaats 
Granma en revolutionair 
leger vijftig jaar. 
Tweemaal 65 c. Schip, tank 
en medaille. 
i5-i2-'o6. Internationale 
school voor film en televisie 
twintig jaar. 
75 c. Filmcamera en wereld
bol. 
i5-i2-'o6. Museum Marti 
Forge vijfenvijftig jaar. 
90 c. Twee portretten van 
mannen en museum. 
i9-i2-'o6. Campagne tegen 
analfabetisme vijfenveertig 
jaar. 
65 c. Mensen met vlag en 
beeldmerk. 
26-i2-'o6. Generaal-majoor 
Ignacio Agramonte y Loinaz. 
65 c. Portret en gebouw. 
4-i-'o7. 2007: speciaal on
derwijs vijfenveertig jaar. 
85 c. Verschillende scènes 
met leerlingen en computer. 
i8-i-'07. Apotheek Francesca 
honderdvijfentwintig jaar. 

65 c. Museum. 
i8-i-'07. Elektrische treinen. 
5,10,15, 65,85 c., 1.05; 
blok I.- P. Resp. eerste 
Amerikaanse elektrische 
locomotief, Nederlandse 
loc, trein uit Oostenrijk, Ita
liaanse hogesnelheidstrein, 
trein tussen Helensburgh en 
Bridgeton (Groot-Brittan-
nië), trein tussen Lyon en St. 
Erienne (Frankrijk); hoge
snelheidstrein Duitsland. 

C U B R 

i2-2-'07. Twaalfde interna
tionale informatiebeurs en 
-conferentie. 
75 c. Telefoon en wereld
kaart. 
i4-2-'o7. Katten. 
10,15,15, 75, go c ; blok 
I.- P. Verschillende katten. 
24-2-'07. Vijfde congres 
federatie Cubaanse duiven-
kwekers. 
75 c. Duif en beeldmerk. 
i4-3-'07. Krant 'Patria' hon
derdvijftien jaar. 
Blok I.- P. Krant. 
3i-3-'07. Nationale dieren
tuin. 
5,10,15, 20, 45 c , 2.05; 
blok I.- P. Dieren, resp. Ara 
ararauana, Testudo elephan-
topus, Balearica regulorum, 
Procyon lotor, Panthera 
pardus, Pongo pygmaeus; 
GirafFa camelopardalis. 

4-4-'07. Unie van jonge com
munisten vijfenveertig jaar. 
75 c. Revolutionaire leiders. 
io-4-'o7. José Marti (1853-
1895)-
5,5,10,10,15,15,35,40,50, 
65 c. Marti en resp. middel
bare school (1892), Casa de 
los Pedrosa in Tampa (1892), 
hotel Duval in Cayo Hueso 
(i8gi), hotel Cherokee in 
Tampa, Cayo Hueso-comité 
(1891), Valdes Dominguez en 
sigarenfabriek gebroeders 
Gato, club San Carlos in Cayo 
Hueso (1893), hotel Myrrie 
Bank in Kingston (1892), 
Francisco Gomez Toro en 
vrienden in Santo Domingo 
(1894), Maximo Gomez en 
huis in Montechristi. 
i8-4-'07. Raul Roa Gracia. 
65 c. Portret minister buiten
landse zaken. 

DOMINICA 
2-7-'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
$ 2.-. in velletje van vier. 
Versierd varken. 

EGYPTE 
25-4-'o7. Bevrijding Sinaï 

vijfentwintig jaar geleden. 
Viermaal 30 P. Fort Salah 
el-Din, klooster St. Cathe
rine, oase Nabq, Sharm el 
Sheikh. 

FALKLANDEILANDEN 
28-9-'o7. Serie eilanden, 
Saunders-eiland. 
50, 50, 55, 55 p. (per waarde 
samenhangend). Resp. 
geelkuifpinguïn (Eudyptes 
chrysocome), sleutelbloem 
(Primula magellanica), kuif-
caracara (Caracara plancus). 
Port Egmong (eerste Britse 
nederzetting). 

GAMBIA 
3i-7-'o7. 'First ladies' van de 
Verenigde Staten. 
Drie vel met vijftienmaal 
10.- D. Resp. iVlartha 
Washington, Abigail 
Adams, Dolley Madison, 
Elizabeth Monroe, Louisa 
Adams, Emily Donelson, 
Angelica Van Buren, Anna 
Harrison, Letitia Tyler, Julia 
Tyler, Sarah Polk, Margaret 
Taylor, Abigail Fillmore, 
Jane Pierce, Witte Huis met 
adelaar en vlaggen; Harriet 
Lane Johnston, Mary Todd 
Lincoln, Eliza Johnson, Julia 
Grant, Lucy Hayes, Lucretia 
Garfield, Mary Arthur Elroy, 
Frances Cleveland, Caroline 
Harrison, Ida McKinley, 
Edith Roosevelt, Helen Taft, 
Ellen Wilson, Edith Wilson, 
Witte Huis met adelaar en 
vlaggen; Florence Harding, 
Grace Coolidge, Lou Hoover, 
Eleanor Roosevelt, Bess 
Truman, Mamie Eisenhower, 
Jacqueline Kennedy, Lady 
Bird Johnson, Pat Nixon, 
Betty Ford, Rosalynn Carter, 
Nancy Reagan, Barbara 
Bush, Hillary Rodham Clin
ton, Laura Bush. 
g-8-'o7. President Gerard 
Ford (1913-2006). 
Velletje met viermaal 25.- D. 
Ford resp. met Betty Ford, 
legt eed af, met Nixons in 
Witte Huis, viert negentigste 
verjaardag. 
6-g-'o7. Dertigste sterfdag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Velletje met zesmaal 15.- D. 
Verschillende foto's Elvis. 

GRENADA 
25-6-'o7. Zestigjarig huwe
lijk koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
$2.-, 2.-; blok $6.-. Resp. 
foto jonge stel, recente foto 
koningin; het paar. 
ii-j-'oj. Komeet Halley. 
Velleqe met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. in vier 
kleuren: beeldmerk 1985-86; 
beeldmerk en komeet. 



i67'07. WWF*, dolfijn. 
Velletje met viermaal $ 1.20. 
Pandabeeldmerk WWF en 
verschillende afbeeldingen 
Stenella civmene. 
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lèy'oj. Presidenten Ver
enigde Staten. 
Drie velletjes met vijftien 
zegels, I tot en met 43 c. 
en $ 2., 4.. Resp. George 
Washington, John Adams, 
Thomas Jefferson, James Ma
dison, James Monroe, John 
Q. Adams, Andrew Jackson, 
presidentieel zegel en Ame
rikaanse vlag ($ 4.), Martin 
Van Buren, William H. Har
rison, John Tyler, James K. 
Polk, Zachary Taylor, Millard 
Fillmore, Franklin Pierce; 
James Buchanan, Abraham 
Lincoln, Andrew Johnson, 
Ulysses S. Grant, Rutherford 
B. Hayes, James Garfield, 
Chester Arthur, Capitol 
($2.), Grover Cleveland, 
Benjamin Harrison, Cle
veland, William McKinley, 
Theodore Roosevelt, William 
Taft, Woodrow Wilson; 
Warren G. Harding, Calvin 
Coolidge, Herbert Hoover, 
Franklin D. Roosevelt, 
Harry S. Truman, Dwight 
D. Eisenhower, John F. Ken
nedy, Lyndon B. Johnson, 
Richard Nixon, Gerald R. 
Ford, Jimmy Carter, Ronald 
Reagan, George H. W. Bush, 
Bill Clinton, George W Bush. 

GR£NADA;CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
256'o7. Pinguins. 
Velletje met zesmaal $ 2.; 
blok $ 6.. Doorlopend beeld 
met Eudyptes schlegeli; dui
kende Spheniscus demersus. 
256'o7. Eerste helikopter 
honderd jaar geleden. 
Velletje met zesmaal $ 1.50; 
blok $ 6.. Resp. BK 117, UH
I Iroquois, S65/ RH53D, 
UHiB/C Iroquois, autogyro, 
BO 105; AH64 Apache. 
n7'07. Paus Benedictus XVI 
tachtig jaar. 
$ I.. Portret. 

GUATEMALA 
23i'07. Overdrukken. 
5. Q. over 0.09 Q. (nationaal 
theater, Yvert 465J; 0.50, i., 
8. Q. over 0.40, 0.60, 0.80 Q. 
(toerisme, luchtpost resp. 
Yvert 863, 847, 864); 0.50, 
3. Q. over 0.40, 0.60 Q. (be
kende Guatemalanen, lucht
post resp. Yvert 860, 862); 
10., 2. Q. over 0.60, 0.80 Q. 
(belastingen, luchtpost resp. 
Yvert 866,867). 
igj'oy. Filatelistische 
vereniging Guatemala vijfen
zeventig jaar. 
I., 3., 6.50, 8.; blok 25. Q. 
Zegel op zegel. Quetzal, 
resp. Yvert 22, 23, 24, 25; 26 
(op rand envelop met zegel 
Yvert 25). 

79'07. Honderd jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Uruguay. 
Tweemaal 4. Q. Santa 
Catarinaboog in Antigua 
(Guatemala), poort en 
ophaalbrug (1745) in Colonia 
de Sacramento (Uruguay). 

GUYANA 
ly^'oy. Concorde. 
Tweemaal twee samenhan
gende $ 100.. Tweemaal 
verschillende afbeelding 
Concorde vliegend met 'Red 
Arrows' van Britse Royal Air 
Force, tweemaal verschil
lende afbeelding prototype 
002 (1968). 

ij^'oj. Paus Benedictus 
XVI tachtig. 
$ 80.. Portret met staf 

INDIA 
59'o7. J.P. Naik (1907
1981). 
5. R. Portret vrijheidsstrijder 
en onderwijskundige. 
23g'o7. Drieénvijftigste 
conferentie Commonwealth
parlementen. 
15. R. Parlementsgebouw 
India. 

iio'o7. S.D. Burman (1906

1975)
15. R. Portret componist en 
zanger. 

2io'o7. Satyagraha (vast
houden aan de waarheid, 
vreedzame strijd Mahatma 
Gandhi in Johannesburg 
tegen overheidsmaatregelen 
tegen Hindoes) honderd jaar 
geleden. 
Viermaal 5. R. Portreten 
resp. trein, krantenartikel, 
gebouw, mensen. Ook 
samenhangend. Ook velletje 
met de vier zegels, op rand 
kaart deel ZuidAfrika. 

8io'o7. Indische lucht
macht vijfenzeventig jaar. 
5., 5., 5., 15.R. Resp. 
helikopter Dhruv, dubbel
dekker Wapiti, 'Airborne 
Warning & Control System', 
II 78 Mk I. Ook velletje met 
de vier zegels, op rand meer 
vliegtuigen. 
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i4io'o7. Vierde wereld
spelen voor militairen in 
Hyderabad (Mumbai). 
Driemaal 5. R. Beeldmerk 
spelen en resp. parachute
springer, voetballer, zwem
mer. Ook samenhangend. 
Ook velletje met de drie 
zegels, op rand pictogram
men sporten. 

INDONESIË 
62'o7. Chinees nieuw
jaar**. 
Vel met twaalfmaal 2.000, 
6.000 Rp.; tweemaal 
1.500 Rp. in vel twintig 
zegels. Resp. twaalf verschil
lende tekens dierenriem, 
tempel en tekens dierenriem; 
tweemaal twaalf tekens 
dierenriem met verschillend 
plaatje in midden. Ook blok 
6.000 Rp. (achthoekig). 

+^it)^ 

i34'o7. Draken en 
leeuwendans, gezamenlijke 
uitgifte met China. 
Tweemaal 2.500 Rp. Dra
kendans, leeuwendans. Ook 
velletje met beide zegels. 

2500 

25'07. Liefde voor lezen en 
schrijven. 
Tweemaal 1.500 Rp. Jongen 
en meisje lezen boek, jongen 
schrijft samen met moeder 
aan tafel. 
56'07. Zorg voor de om
geving. 
Tweemaal 1.500 Rp.; twee
maal 1.500 Rp.; velletje met 
tweemaal 2.500 Rp. Resp. 
bos met rook, afgebrande 
boomstam; ijsbeer met traan, 
smeltende ijsberg; ijsbeer 
met traan, smeltende ijsberg. 

66'07. Internationale dag 
tegen drugsmisbruik en il
legale handel. 
Tweemaal 1.500 Rp. Zeg nee 
tegen drugs en jongen met 
resp. gitaar, voetbal. 

INDONESIAS INDONESIA! 

67'07. Traditioneel voedsel. 
Viermaal 1.500 Rp. Vier 
verschillende schotels. 
i8'07. Honderd jaar 
scouting. 
Tweemaal 2.500 Rp. 
Beeldmerk scouting en resp. 
beeldmerk gelegenheid, 
scout. Ookboelqe. 
38'07. Postzegeltentoon
stelling Panfila in Bangkok. 
Tweemaal 1.500 Rp. in velle
tje van acht. Twee verschil
lende vleesetende planten. 
Ook velletje met twee zegels. 

88'07. Asean* veertig jaar, 
gezamenlijke uitgifte met 
tien lidstaten Asean. 
1.500 Rp.; vel met tienmaal 
2.500 Rp. Resp. Fatahil
lah museum (Jakarta); 
secretariaatsgebouw Bandar 
Seri Begawan (Brunei 
Darussalam), nationaal mu
seum Cambodja, Fatahillah 
museum, typisch Laotiaans 
huis (Laos), hoofdkwartier 
spoorwegen (Kualalumpur, 
Maleisië), postkantoor 
Yangon (Myanmar), Malaca
nang paleis (Filipijnen), na
tionaal museum (Singapore), 
huize Vimanmek (Bangkok, 
Thailand), presidentieel 
paleis (Hanoi, Vietnam). 

i78'07. Vuurtorens. 
Tweemaal 1.500 Rp. Twee 
verschillende vuurtorens. 
ii9'o7. Universiteit Padjaja
ran vijftig jaar. 
Viermaal 1.500 Rp. Dieren, 
mensen, gebouw, zee met 
wereldbol. 

KOEWEIT 
Januari '07. Campagne tegen 
hoge bloeddruk. 
50,150, 350 f Driemaal 
beeldmerk campagne met 
wapenschild Koeweit. 

LAOS 
i5i'07. Sieraden. 
2.000, 5.000, 7.000, 7.500 k. 
Resp. oorbellen, armband, 
oorringen, ketting. Ook vel
letje met de vier zegels. 
202'o7. Krabben, 
i.ooo, 2.000, 7.000, 7.500 k. 
Vier verschillende krabben. 
Velletje met de vier zegels in 
doorlopend beeld op strand. 
i54'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
Tweemaal 7.500 k. Varken, 
varken met twaalf tekens 
dierenriem. 

^ ^ • W ^ F T W ^ W ^ W W 

t l " ^ 

88'07. Asean* veertig jaar, 
gezamenlijke uitgifte met 
tien lidstaten Asean. 
7.000 k.; vel met tienmaal 
700 k. Resp. huis op palen in 
Laos; secretariaatsgebouw 
Bandar Seri Begawan (Brunei 
Darussalam), nationaal mu
seum Cambodja, Fatahillah 
museum, typisch Laotiaans 
huis (Laos), hoofdkwartier 
spoorwegen (Kualalumpur, 
Maleisië), postkantoor 
Yangon (Myanmar), Malaca
nang paleis (Filipijnen), nati
onaal museum (Singapore), 
huize Vimanmek (Bangkok, 
Thailand), presidentieel 
paleis (Hanoi, Vietnam). 
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MACAU 
28g'07. Tweehonderd 
jaar geleden kwam Robert 
Morrison (17821834) aan in 
China. 
1.50, 3.50 ptcs. Twee ver
schillende portretten eerste 
protestantse zendeling in 
China en de eerste die de Bij
bel in het Chinees vertaalde. 
gio'o7. Landschap vaste
land. 
Blok 10. ptcs. Berg Kangrin
boqe (6.714 m, in Gangdese
gebergte), op rand versierde 
nederzetting. 



MAROKKO 
December '06. Frankeerze-
gels, flora. 
Tienmaal 3.25 Dh. Pyrus ma-
morensis, Tulipa sylvestris, 
Cleonia lusitanica, Thymus 
broussonetii, Silybum 
marianum, Cynara humilis, 
Phlomis crinita, Verbascum 
pseudocreticum. Campanula 
afra. Orchis Papilionacea. 
December '06. Frankeerze-
gels, sieraden. 
Tienmaal 7.80 Dh. Broche, 
armband, zilverwerk, 
amulet, zilveren oorhangers, 
ketting, broche, zilveren oor
hanger, ring, oorringen. 
26-9-'07. Gezamenlijke 
uitgifte met Portugal. 
3.25, 7.80 Dh. Resp. kasteel 
van Silves in Portugal, toren 
van iWenagem in Arzila. 

g-io-'o7. Dag van de post. 
3.25 Dh. Beeldmerk UPU*, 
zegel en enveloppen. 

MARSHALLEILANDEN 
i8-g-'07. Cultuur Marshall
eilanden, V. 
Vijfinaal 41 c. Oude foto's, 
resp. Lonkwon haalt vis uit 
val (1920), vissen bij Bilarek 
(1920), portret Lanju met fa
milie (1900), zeilboot met uit
leggers (1915), Lien en Limblan 
verzamelen schelpen (1911). 
8-io-'o7. Registratie jachten 
Marshalleilanden. 
Vel met tienmaal 41 c. Grote 
motorjachten, resp. Do-
mani (Bikini), Excellence III 
(laluit), Aquasition (Jaluit), 
zeiljacht: Perfect Symmetry 5 
(Jaluit), Happy Days (Bikini), 
Mystique (Jaluit), Halcyon 
Days (Jaluit), Man of Steel 
(Jaluit), Marathon (Bikini), 
Sinbad (Jaluit). 

MAURITIUS 
9-io-'07. Vierentwintigste 
UPU*-congres in Nairobi, 
Kenia in 2008. 
50 Rs. Computerscherm met 
wereldbol waarop Afrika en 
Kenia met nationale vlag, 
kaart Mauritius met post
bode die brief aan man geeft. 

NEVIS 
5-7-'o7. Frankeerzegels, 
schelpen. 
10, 25, 30, 60, 80, 90 c , 
$ I.-, 1.20,1.80, 3.-, 5.-, IC-, 
20.-. Resp. 'flame helmet', 
'rooster tail conch', 'beaded 
periwinkles', 'emperor hel
met', 'Scotch bonnet', 'milk 
conch', 'beaded periwinkle', 
'alphabet cone', 'measled 
cowrie', 'king helmet', 
'Atlantic hairy triton', 'white-
lined mitre', 'reticulated 
cowrie shell'. 
2j-y-'oj. Vlinders. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. Hattus 
zetides, Parides hahnell, 
Dismorphia spio, Hespero-
charis graphites; Papillo 
multicaudata. 
^3'7''°7- VVWF*, papegaai-
vis. 
Velletje met viermaal $ 1.20. 
Pandabeeldmerk WWF en 
viermaal verschillende af
beelding Scarus guacamaia. 
23-7-'07. Bloemen. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. Pimenta 
racemose, Abrus precatorius, 
Lantana camara, Asclepias 
curassavica; Tabebuia hete-
rophylla. 

i3-8-'07. Concorde. 
Tweemaal twee samenhan
gende $ 1.20. Tweemaal ver
schillende afbeelding FBTSD 
Concorde bij record rond de 
wereld (1995), Concorde 02 
bij record Washington-Parijs 
(1973) met Eiffeltoren, met 
besneeuwde bergen. 
i3-8-'07. Tiende sterfdag 
prinses Diana (1961-1997). 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Verschillende 
portretten Diana. 
i3-8-'o7. Dertigste sterfdag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Velletje met zesmaal $ 1.20. 
Verschillende foto's Elvis. 

NIEUW-CALEDONIË 
io-io-'o7. Gouverneur Jules 
Repiquet (1874-1960). 
320 F. Portretje gouverneur 
en paard loopt door water 
naar palmenbos. 

NIEUW-ZEELAND 
7-ii-'07. Persoonlijke zegels. 
Zesmaal 50 c , $ i.-, i.-, 1.50, 
2.- met aanhangsel voor 
persoonlijke boodschap. 
Resp. Go you good thing, 
Look who it is. Love always. 
Thanks a million, We've got 
news. Wish you were here. 
Time to celebrate, Kia ora 
2007, You gotta love Christ
mas, Good luck. 

OEZBEKISTAN 
30-7-'07. Stad Samarqand 
2750 jaar. 
Vel met45.-, 490.-, 55.-, 
IOC-, 180.-, 720.-, 250.-, 
200.- (S); vel met 200.-, 
410.-, 700.-, 680.-, 1.150.-, 
100.-, 180.-, 90.- (S). Resp. 
'Registon maydoni Ulug'bek 
madrasasi', 'Registon may
doni Umumiy ko'rinishi', 
'Registon maydoni Sherdor 
madrasasi', 'Registon may
doni Tillakori madrasasi', 
'Amir Temur maqba-
rasi Umumiy ko'rinishi', 
'Shohizinda majmuasi 
Qo'shgumbazli maqbara', 
'Ruhobod maqbarasi', 'Bi-
bixonim masjidi' (op rand 
versiering muur); 'Amir 
Temur haykali', 'Bibixonim 
maqbarasi', 'Bibixonim 
masjidi kirish peshtoqi', 
'Shohizinda majmuasi', 
'Shohizinda majmuasi Tu-
man oqo maqbarasi', 'Imom 
Buxoriy maqbarasi', 'Amir 
Temur maqbarasi kirish 
peshtoqi', 'Imom al-Motur-
ridiy maqbarasi' (op rand 
binnenzijde koepel). 
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POLYNESIÊ 
26-io-'07. Noodgeld. 
65,140, 500 F. Biljet, resp. 2 
frank (eind Eerste Wereld
oorlog), 2 frank met patriot
tische tekening (1942), 50 
cent (1943). 

SINGAPORE 
i7-io-'07. Kusten en riffen. 
i" Local, i" Local, $ i.io, 
i.io. Beeldmerk 'Care-
for-Nature' en resp. vis en 
zeeanemoon (Amphiprion 
ocellaris, Stichodactylasp.), 
vis en garnaal (Crytocentrus 
leptocephalus, Alpheus sp.), 
schildpad en vis (Eretmo-
chelys imbricata, Echeneis 
naucrates), vis en zee-egel 
(Aeoliscus strigatus, Dia-
dema sp.). 

i2-ii-'07. Culturele institu
ten, nationale bibliotheek-
raad. 
i" Local, $ 0.80, i.io, 2.-. 
Beeldmerk raad en resp. 
hoofd met puntjes naar ken
nis, danspaar, mensen achter 
computer en boeken boven 
wereldbol, gezichten. 

i8-i-'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van derat*"*. 
i"" Local, $ 0.65, i.io. Resp. 
rat, rat met sinaasappel, twee 
ratten. 

ST. K i n s (SI. CHRISTOF
FEL) 
i8-6-'07. Orchideeën. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. Rhynchos-
tele cervantesii, Oerstedella 
wallisii, Disa uniflora, Plei-
one formosana; Dendorbium 
braceteosum. 

i8-6-'07. Zeevogels. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. Anous stoli-
dus, Diomedea epomophora, 
Sula dactylatra, Phalacroorax 
carbo; Phalacrocorax albi-
venter. 
i8-6-'07. WWF*, tijgerhaai. 
Velletje met viermaal $ 1.20. 
Pandabeeldmerk WWF en 
verschillende afbeeldingen 
Galeocerdo cuvier. 
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ST. PIERRE ET MIQUELON 
i7-io-'o7. De jacht op herten. 
€ 1.65. Jager en hert. 

ST. VINCENT 
5-7-'o7. Paus Benedictus XVI 
tachtig jaar. 
$ 1.50. Portret. 
yy-'oy. Dertigste sterfdag 

Elvis Presley (1935-1977). 
Vel met zesmaal 75 c. Ver
schillende foto's Elvis. 

TANZANIA 
24-8-'o6. Postzegeltentoon
stelling Phila-Africa '06. 
Europe postage, 600 Sh. 
Tweemaal Kilimanjaro en 
beeldmerk tentoonstelling. 

- "^ l^Äk iv 
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23-2-'07. Safari door Tan
zania. 
400, 600, 700, 800 Sh.; velle
tje met vijfmaal 700 Sh.; blok 
i.ooo Sh. Resp. wilde hond, 
wrattenzwijnen, zebra's, 
apen; olifant, luipaard, lui
paard in gebladerte, buffels, 
leeuw en leeuwin; leeuwen. 

26-4-'o7. Historisch Zan
zibar. 
400, 600, 700, 800 Sh.; vel 
met zesmaal 700 Sh.; blok 
700 Sh. Resp. ruïne, koraalrif 
(duikparadijs westelijk van 
Pemba), Bet el Ajaib en 
kruidnagelbloem, koraalrif; 
strand, Perzisch bad Kizim-
bani, ruïnes Maruhubi, huis 
Livingstone, oude apotheek, 
grot; franjeaap (Colobus 
guereza). 

TRINIDAD EN TOBAGO 
5-9-'o6. Orchideeenvereni
ging vijftig jaar. 
Blok $ 15.-. Orchidee. 
ii-io-'o6. Eerste Chinezen 
kwamen tweehonderd jaar 
geleden. 
$1.-, 2.50, 3.75,4.50, 5.25; 
blok 15.-. Schilderijen, resp. 
'Strand Guayaguayare' door 
Edwin Hing Wan (1932-
1976), 'Hosay' doorCariisle 
Chang (1921), 'Saddle Road' 
door Amy Leong Pang (1908-
1989), beeld 'Moeder en 
kind' door Patrick Chu Foon 
(1932), 'Stilleven' door Sybil 
Atteck (1911-1975); detail 
'Natuurlijke adel mensheid' 
door Carlisle Chang. 
29-ii-'o6. Traditionele spel
letjes. 



$ I.-, 2.50, 3.75, 4.50; blok 
$ 15.-. Resp. hoepelen, tol
len, 3A-spel, kring kinderen; 
schommel autobanden. 
i4-g-'07. Heropening 'Red 
House' (zetel parlement) 
honderd jaar geleden. 
$ I.-, 2.50, 3.75, 5.25; blok 
$ 15.-. Resp. oude foto Red 
House, vergaderzaal, eeu
wige vlam. Red House; Red 
House. 

TRL\ia\D& TOBAGO 
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2i-g-'07. Kindertehuis St. 
Mary honderdvijftig jaar. 
$ I.-, 2.50, 3.75, 4.50. Resp. 
hoofdingang (1930), fontein, 
kerk, scouts. 

TRINIDAD & TOBAGO 
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URUGUAY 
3-9-'o7. Honderd jaar diplo

matieke betrekkingen met 
Guatemala. 
$ 15, 37 (samenhangend). 
Resp. Santa Catarina-boog 
in Antigua (Guatemala), 
poort en ophaalbrug (1745) 
in Colonia de Sacramento 
(Uruguay). 
5-9-'07. Duitse middelbare 
school in Montevideo hon
derdvijftig jaar. 
Tweemaal $ 15 (samen
hangend met middenveld). 
Letters en cijfer, meisje met 
Duitse vlag; op middenveld 
beeldmerk. 
6-io-'07. Frankeerzegels, 
oude beroepen. 
$ I, 7,10, 25, 50. Resp. 
verkoper pinda's, scharen
sliep, orgeldraaier, kapper, 
apotheker. 
iz-io-'oy. 'Mandala de Ago 
Paez', onderzoek behoud 
zeezoogdieren. 
$ 37 (ronde zegel). Vis. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
4-io-'o7. Vereniging Banken 
Emiraat vijfentwintig jaar. 
I.- Dh. Beeldmerk en '25'. 

VERENIGDE NATIES 
i4-5-'07. Wenszegels. 
0.90 c. Beeldmerk Verenigde 
Naties, met aanhangsel voor 
persoonlijke afbeelding. 
25-io-'o7. Het heelal voor de 
mensheid, vijftig jaar ruimte
tijdperk (aanvulling melding 
10/761). 
BlokkenZw.Fr. 3.-, US$1.-, 
€ 2.10. Resp. ruimtewande
ling, ruimtestation, aarde 
met satelliet. US$ i.- ook 
met overdruk op rand 'World 

Space Week 4-10 October 
2007' en vliegtuig. 

VERENIGDE STATEN 
28-9-'o7. Feestdagen, EID. 
41 c. Dezelfde afbeelding als 
vorige jaren. 
25-io-'c7. Vakantie. 
Viermaal 41 c. Van breiwerk 
resp. hert, kerstboom, 
sneeuwpop, beer. 

25-io-'o7. Kerst. 
41 c. Madonna met Kind 
van Bernardino Luini (ca. 
1481-1532). 

25-io-'o7. Filmsaga Star 
Wars. 
41 c. JediridderYoda. 

26-io-'o7. Feestdagen, Cha-
noeka en Kwanzaafeest. 
Tweemaal 41 c. Dezelfde 
afbeeldingen als voorgaande 
jaren. 

WALLIS EN FUTUNA 
ii-io-'o7. Gehandicapten-
sport. 
10 F. (rond te maken). Beeld
merk bond gehandicapten-
sport Wallis en Futuna. 

2o-io-'o7. Wereldkampioen
schap rugby. 
205 R Rugbyscène. 
22-io-'o7. Wapenschild. 
500 F. Wapenschild bisschop 
Armand Olier (1851-1911). 
ZUIDPOOLGEBIED NIEUW
ZEELAND (ROSS DEPEN
DENCY) 
j-ii-'oj. 'Commonwealth 
Trans-Antarctic Expedition' 
(1958). 
$0 .50 ,1 . - , 1.50, 2.-, 2.50. 
Resp. vliegtuig, slede, 
honden, tractor, HMNZS 
Endeaver. Ook velletje met de 
zegels $ 2.-, 2.50. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Asean Association of 

Southeast Asian 
Nations 

FIFA Federation Interna
tionale de Football 
Associations 

IOC International Olym
pic Committee 

Sepac Small European 
Postal Administra
tions Cooperation 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafla y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i8-2-'07 tot 6-2-'o8 
Jaar van het varken, 7-2-'o8 
tot 26-i-'o9 Jaar van de rat. 

»̂  ''^*NIEUV\fS 
SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER, POSTBUS 157, 
2640 AD PIJACKER - EMAIL: VUEGDEK(5)GMAIL.C0M 

KLM 
De KLM/Air France-groep 
laat zich waar het de ko
mende zomerdienstrege-
ling betreft van zijn beste 
kant zien: er wordt een 
aantal nieuwe bestem
mingen gemeld. 
De eerste is de dagelijkse 
KLM-verbinding Amster-
dam-Linköping v.v. De 
maatschappij zal deze 
verbinding onderhouden 
met een toestel van het 
type Fokker-70. Het gaat 
om de derde bestemming 
in Zweden van de KLM/Air 
France-groep. 
Een tweede nieuwe 
bestemming is Panama-
City Tocumen Airport. 
Dankzij de vluchten op 
deze stad in Latijns-
Amerika versterkt de 
groep de samenwerking 
met Sky Team, dat COPA 
Airlines onlangs in zijn 
gelederen opnam. Er zal 
op Panama-City worden 
gevlogen met een toestel 
van het type MD-ii en dat 
dan driemaal per week. 
I-Iet gaat om de 62ste 

internationale verbinding 
van de KLM. 
Een derde nieuwe be
stemming is Dallas-Fort 
Worth; de vluchten hierop 
zullen dagelijks met een 
toestel van het type A330-
200 worden uitgevoerd. 
En de vierde (en voor
lopig laatste) nieuwe 
verbinding is Portland-
Amsterdam. Dit traject 
zal worden onderhouden 
door KLM/Nortiiuiest 
Airlines; hiervoor wordt 
een toestel van het type 
A330-200 ingezet. 
Het voorgaande houdt 
in dat het een drukke 
tijd zal worden voor 
TNTPost, de betrokken 
luchtvaartmaatschappijen 
en de Nieuwtjesdienst 
van De Vliedende Hollander, 
welke laatste zijn best zal 
doen om al deze nieuwe 
bestemmingen postaal 
en filatelistisch vast te 
leggen. Voor alle nieuwe 
bestemmingen zullen na
melijk eerstevluchtstem-
pels worden aangevraagd 
bij TNTpost. We houden 
u op de hoogte! 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten op 
mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2007 

Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of bijdrage 
in de niet-filatelistische pers komen uitsluitend bijdragen in de 

Nederlandse taal in aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam maken 
op filatelistische artikelen die in het jaar 2007 in de niet-

filatelistische pers zijn verschenen en die naar zij menen voor 
bekroning in aanmerking komen. 

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van de jury van de 
L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 

2596 VK Den Haag 

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een kopie van) de 
bijdrage die voor bekroning wordt voordragen. De voordracht 

moet uiterlijk 15 februari 2008 door de secretaris van de jury zijn 
ontvangen. 

Filatelie 
blad uoor postzegelverzamelaars 



SAMENSTELLING (A.I.): JEFFREY GROENEVELD 
REACTIES EN TIPS: PHILATELIE(g)TIP.NL 

'WAUW! DE JAREN '70 ' IN HET 
NOORDBRABANTS MUSEUM 

Nog tot en met 27 januari 
2008 kunt u de tentoon
stelling Wauu)' Nederland 
in dejaren '70 bezoeken in 
het Noordbrabants Mu
seum in Den Bosch. Na 
de succesvolle tentoon
stelling over de jaren '50 
toont het museum nu de 
geschiedenis van ons land 
in een minder ver verle
den. Ook nu weer zult u 
rondlopen met blikken 
van herkenning. 

Grote tegenstellingen 
Met de tentoonstelling 
in het achterhoofd en 
onze gedachten in het 
verleden vroegen we ons 
af of het mogelijk is om 
een thematische verza
meling op te zetten over 
Nederland in de jaren 
zeventig. Welk materiaal 
zou er in passen en hoe 
zou zo'n verzameling 
opgezet moeten worden 
als we besloten om er een 
tentoonstellingscollectie 
van te maken? Het is een 
kwestie van brainstormen. 
Welke dingen, gebeur
tenissen en personen 
komen er onmiddellijk 
naar boven? Probeert u 
het maar eens. Voor ons 
waren dat de oliecrisis, 
Joop den Uyl en de Lock
heedaffaire, maar ook 
Hans Wiegel, de TROS 
en André van Duin. De 
jaren '70 waren de jaren 
van de grote tegenstellin
gen. In de politiek was er 
een duidelijke scheiding 
tussen links en rechts en 
die werd gepersonifieerd 
door de verbale strijd tus
sen Joop den Uyl (PvdA) 
en Hans Wiegel (WD). 
Bij de eerste hoorde een 
'rode famihe', die onder 

^ andere bestond uit de po
° litieke partij de PvdA, de 
^ omroepvereniging VARA 
^ en de vakbond NW. De li
s berale leider Hans Wiegel 
^ had niet zo zeer een fami
Q lie, als wel een zwijgende 
^ meerderheid achter zich. 
S Deze zwijgende meerder
< held las een krant als De 
^ Telegraaf en keek naar 

de programma's van de 
TROS. In die dagen had 
progressief Nederland het 
smalend over de 'vertros
sing' van de Nederlandse 
televisie. En zo keken 
diezelfde progressieven 

ook neer op de humor 
van André van Duin, 
die met zijn revues volle 
zalen trok. Televisieregi
straties van deze revues 
konden steevast rekenen 
op hoge kijkcijfers. Zulke 
hoge kijkcijfers waren er 
ook voor het nationaal 
geweten van Nederland 
in die dagen, Wim Kan. 
Zijn oudejaarsconferences 
in 1973,1976 en 1979 
werden door recordaan

tallen (lees: miljoenen) 
kijkers bekeken en hoog 
gewaardeerd. Kan wist 
links en rechts te vereni
gingen, ook al was het 
de linkse VARA die deze 
conférences uitzond. 
Uitgesproken links 
waren Freek de Jonge en 
Bram Vermeulen, die de 
gemiddelde Tele r̂aaJle
zer brandend maagzuur 
bezorgden. Zeker toen ze 
in 1978 opriepen om het 
Wereldkampioenschap 
Voetballen in Argentinië 
te boycotten. Het Ne
derlands elftal ging tóch 

en verloor de zinderende 
finale, zoals het ook de 
finale van het WK in 1974 
had verloren. Het waren 
twee gebeurtenissen die 
het land een behoorlijk 
posttraumatisch syn
droom zouden opleveren. 

Mooie droom 
En het was allemaal zo 
optimistisch begonnen. 
Na de roerige jaren zestig 
leek Nederland begin 
jaren '70 echt de vruchten 
te gaan plukken van de 
steeds maar groeiende 
economie  met dank aan 

het aardgas  en te ge
nieten van de verworven 
vrijheden. Consumeren 
was het devies. Allerlei 
huishoudelijke appara
ten kwamen binnen het 
bereik van wat we nu de 
'hardwerkende Neder
lander' zouden noemen. 
Het leven van de moderne 
huisvrouw werd zoveel 
makkelijker dankzij het 
elektrische broodrooster 
en de wasmachine. En het 
straatbeeld veranderde 
door de auto, die nu ook 
betaalbaar was geworden 
voor de gewone arbeider. 
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LAND} iRï̂ wiWA t̂S»«« 

: iooc ieB: 
POSTBUS 3 7 Ï CENT! 

wmmmmmmmmm 

Filatelistische elementen die in 
een uerzamehnfl, ^eiDijd aan de 
jaren '70 van de uoriäe eeuu), 
kunnen morden opgenomen. 



In de woonkamer deed 
de kleurentelevisie zijn in
trede en we werden door 
de STER-reclame aange
moedigd om nog meer te 
kopen en fabrieksbrood 
te eten. Nederland werd 
een land van bezitters. 
Het eigen huis in plaats 
van de huurwoning werd 
steeds meer gemeengoed. 
Maar de droom werd 
wreed verstoord. De 
Club van Rome, een 
groep gezaghebbende 
wetenschappers, bracht 
in 1972 een rapport uit 
onder de titel Grenzen aan 
de^roei. Daarin werd een 
verband gelegd tussen 
economische groei en de 
negatieve gevolgen voor 
het milieu. De oliecrisis, 
veroorzaakt door een boy
cot van Arabische landen 
nadat Nederland als één 
man achter Israël bleef 
staan toen het door zijn 
buurlanden werd aange
vallen, deed de zeepbel 
uiteenspatten. Het land 
ontwaakte wreed uit de 
droom; premier Den Uyl 
kondigde aan dat het 
nooit meer zou worden 
als voor de oliecrisis. 

Gedogen 
Werkgelegenheid kwam 
op de tocht te staan. 
Fabrieken sloten hun 
deuren en scheepswerven 
hadden het moeilijk. Het 
was onrustig in het land 
en er werd geprotesteerd. 
Er waren protesten tegen 
de oorlog in Vietnam, 
tegen het Franco regime 
in Spanje, tegen de metro 
in Amsterdam, maar 
voor vrouwenemancipa
tie. Oude gewoonten en 

gebruiken werden aan de 
kaak gesteld. Samenwo
nen werd de gewoonste 
zaak van de wereld, seks 
werd zelfs openhartig 
besproken in keurige 
damesbladen als Libelle 
en Margriet. Het gebruik 
van softdrugs ging men 
gedogen. Het VARA-ra
dioprogramma In de Rode 
Haan gaf iedere week de 
'beurskoersen' door van 
kwaliteitshasj. Degene die 
de koersen voorlas was 
de zoon van een minister. 
Het decennium eindigde 
grimmig. Economische 
crisis en werkloosheid 
waren de sleutelwoor
den. Er heerste onvrede 
en bij de inhuldiging 
van koningin Beatrix in 
1980 kwam het tot een 
gewelddadig treffen tus
sen de gevestigde orde en 
(sympathisanten van) de 
kraakbeweging. 

Verleden en heden 
Al met al een interessant 
decennium dat er om 
vraagt in een tentoonstel
lingsverzameling te wor
den vervat. Een verzame
ling waarin we bovendien 
mooi de parallellen en 
verschillen met het heden 
kunnen aankaarten. Voor 
meer informatie over de 
tentoonstelling Wauw'. 
Nederland in dejaren 'yo 
surft u naar de website 
van het Noordbrabants 
Museum (website: www. 
noordbrabantsmuseum.nl). 
Nostalgische beelden en 
achtergrondinformatie 
over de jaren '70 zijn te 
vinden op de website 
van de publieke omroep: 
5eschiedenis.upr0.nl/d0ssiers. 

HOOR DE ENGELEN 
ZINGEN 

De Ierse post heeft een ze
gel uitgegeven ter ere van 
de 200ste geboortedag 
van Charles Wesley. Samen 
met zijn broer John en Ge
orge Whitefield stond hij 
aan de wieg van het me-
thodisme, een stroming 
binnen de protestantse 
kerk. George Whitefield 
schreef meer dan 6.500 
kerkliederen, waaronder 
het klassieke en nog 

steeds populaire Hark! The 
Herald Angels Sing. 

THEMATISCHE TOPPER 
VAN TOEN 

Dit frankeerstempel valt 
zeker in de categorie 
Thematische Topper. Het is 
van assurantiekantoor 

ZeHstancMgof J ^ 
in loondienst... h A 

Koning & Boeke van i8ig 
en toont twee broeders 
met een brancard waarop 
een gewonde man ligt. 
Mooi voor een medische 
verzameling of een collec
tie over hulpdiensten. 

VROLIJKE 
POSTZEGELS 

Er zijn veel verzamelaars 
die alle postzegels willen 
hebben waarop postze
gels zijn afgebeeld. 
De Italiaanse post komt 
deze groep tegemoet met 
een uitgifte ter gelegen
heid van de Dag van de 
Postzegel. De bekende 
frankeerzegels uit de 
jaren '50 en hun moderne 
tegenhangers vormen 
samen de gestalte van een 
vrolijke figuur die ons 
toelacht. 

EEN VERZONNEN 
TRADITIE 

De kerstboom is een 
mooi voorbeeld van wat 
de Engelsen een invented 
tradition noemen, een tra
ditie die eeuwenoud lijkt, 
maar in werkelijkheid zo 
oud nog niet is. Alhoewel, 
inmiddels maakt de kerst
boom toch al een tijdje 
deel uit van onze kerst
traditie. De rijk versierde 
en verlichte dennenboom 
deed in de negentiende 

eeuw zijn intrede in de 
huiskamer. Lange tijd 
beschouwden de kerken 
zo'n boom in huis als iets 
heidens. Tegenwoordig 
is het kerstfeest voor veel 
mensen niet compleet 
zonder kerstboom. 

Het is dan ook niet zo 
verwonderlijk dat diverse 
postdiensten in de feest
maand een kerstboom 
kiezen als afbeelding voor 
hun kerstzegels. In 1998 
kwam Guernsey met een 
aardige serie. Te zien was 
niet alleen hoe in de loop 
der jaren de kerstversie
ring veranderde, maar 
ook het speelgoed dat 
kinderen met de kerst 
kregen. Wat zou er op de 
postzegel hebben gestaan 
anno 2007? 

TRAGISCHE HELD 
HERDACHT [2] 

In Filatelie van september 
jl. besteedden we onder 
het kopje 'Tragische held 
herdacht' aandacht aan 
de zegel die Italië aan 
de dood van de militaire 
piloot Maurizio Poggiali 
wijdde. We schreven daar
bij dat de omstandighe
den van het overlijden van 
Poggiali niet erg duidelijk 
waren. Dat leidde tot de 
volgende reactie van onze 
lezer (en Hollandia-lid) 
Johannes Agterberg uit 

Cavallasca (Italië): 
'Ik heb de website van de 
militaire vlieger Maurizio 
Poggiali doorgenomen. 
Omtrent de oorzaak van 
het vliegtuigongeval 
vermeldt de site niet 
veel. Men spreekt alleen 
van nalatigheid van de 
co-piloot, maar dat wordt 
niet nader toegelicht. De 
doodsoorzaak zou echter 
gelegen zijn in het feit 
dat de reddingsacties een 
vertraging opliepen van 
meer dan een dag. Die 
vertraging leidde tot de 
dood van Poggiali. Het 

vliegtuig werd toevallig 
gevonden door aan aantal 
wandelaars. 
Er loopt nog een proces 
tegen de verantwoorde
lijke functionarissen van 
de Luchtvaartreddings
dienst, maar er is nog 
geen uitspraak gedaan 
door de rechtbank. 
De website staat verder 
vol loftuitingen aan het 
adres van de piloot: een 
authentieke heldenver
ering dus. Het artikel in 
Philatelie heeft dit duide
lijk, maar zonder franje, 
weergegeven.' 

(advertentie) 

MfWMf.vaiiloIrveii. 
webwinkel 

http://noordbrabantsmuseum.nl
http://5eschiedenis.upr0.nl/d0ssiers
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AANGEBODEH 

Nederlandverzamelaars 
kijken voor iets nieuws op 
www.postzegelfouten.nl 
A. Spijkman. Telefoon 0598
393841. 

Polen, Joegoslavië, Roeme
nie, Albanië, Hongarije, 
Bulgarije, Tsjechoslowakije. 
Pzh. Wiktor, Hodgesstr 13, 
6135 CS, Sittard. Telefoon 
0464512751. Email: robert
uii!ctor(3)home nl 

DDR 25% Bund, Berlin, 
Reich, NL en div. Eurolanden 
v.a. 35%. FDC's etc. J. Rom
kens. Telefoon 0455462894. 

www.philatoon.nl scherp 
aanbod plaatfouten/postz. 
boekjes/Ned.Ant./roIt. 
A. Stegeman. Telefoon 0545
295508. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs. Cept en 
uitgebreid meelopers. Ook 
voor uw manco's. A van 
der Pluijm. Telefoon 0180
520069. Email: plui|mpies(p) 
hotmail com 

6 Veilingen, 6 clubbladen 
voor verzamelaars van Italié 
en geb. voor 12 euro p.j. J. de 
Rjjke. Telefoon 0165535859. 
uiuiu) jihtalia n! 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Postbus 22517, 
iioo DA A'dam Z.0. Telefoon 
0206974978 en www Wien nl 

www.librenphilatelie. 
com Uitgebreide voorraad 
NL+Kolonien enz. F.C. Sta
vast. Telefoon 0455251176. 

̂  Vele partijen, collecties, 
o restanten. Centro Filatelico 
'~' Woerden. Website www. 
^ centrofilatelico.nl Ook 
" goede voorraad NOR, België, 
J Frankrijk, Duitsland, Israel 
^ en Indonesië. Telefoon 0348
= 423885. 

► 

2 Postzegels uit diverse landen 
z: losse zegels, series en verza

melingen. Stampsmarinus of 
j S n jr£erkmannus@)planet nl 
• • V F. Marinus. Telefoon 0516

513337

Online veilingen, meer dan 

150.000 leden en 7 miljoen 
loten om te kopen en te 
verkopen, geen plaatsing
kosten. Delcampe. Telefoon 
0205248598. www delcampe 
net 

Brieven land + motief vanaf 
2 euro, mengen rabbat. 
A. Breebaart. Telefoon 0344
615697. Email kleinedu)erg@ 
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 v.a. 
nr. 3 2.50 euro. Euromunten 
Verdrag van Rome UNC 17 
stuks 75 euro. Verseveld
Boschman, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar. Telefoon 
0316343537. Giro 5312882. 
Bank 304810398. 

Gest. van vele landen, ook 
postfr. Vraag mijn prijslijst 
aan. Nergens goedkoper' 
J. Roos, Jozefplein 22, 5552 
HV Valkenswaard. Telefoon 
0402017307. 

Finland toeslag 19441977 
comp. Mooi gebruikt en 
Yvert 492, 584 en 727 a 97.50 
euro. Ben van Leeuwen. 
Telefoon 0180315330. 

Ruslandverzameling 
1823/2005 in 9 albums in 
cassette c.w 10.000 euro, 
vraagprijs 2.500 euro. C.J. 
V. Beveren. Telefoon 06
23587327 of 0111411194. 

Rusland gratis prijslijst. 
C. V. Beveren, Oosterschel
destraat 32, 4302 W.J. Zierik
zee. Telefoon 0623587327. 

Originele PTT dagteke
ningstempel die gebruikt 
werd aan het loket om 
brieven en documenten te 
voorzien van de dagteke
ningstempel  voorbeeld 
20120118 uur. J. Oosterom. 
Telefoon 0620901780. 

4 Vel ä 25 tt ITEP compl. 
serie p.fris1700 Fdc NL. 
H. Guichelaar, Rjjssen. 
Telefoon 0548513555. 

Pz. enz. opruiming 40/85% 
korting of ruilen tegen cat. 
waarde. C. Stockmann. 

Telefoon 0316526265. 

Polen 500 versch. voor 
500 NL, B, F, Lux. Joanna 
Starzyk, Box 747, 00950, 
Warsaw/Poland. 

West Duitsland 750 versch. 
10 euro, 1000 versch. 14 euro. 
P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. Giro 1324692. 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot 
afgehandeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV Leid
schendam. Telefoon 070
3272108. 

Italië en Kolomen, San Ma
rino & Vaticaanverzamelaars 
worden lid van jilitalm nl 
voor 12 euro per jaar. Aanm.: 
Leo v.d. Brun. Telefoon 070
3460328. 

Zoek firnB^)erforaties 
alle landen ruil of koop. 
W. Manssen. Laan der VN 31, 
3840 AD Harderwijk. Tele
foon 0341417980. EmaiI 
jaapmanssen@Kotmail com 

Geengehoorformulier 
P2261 met sticker rechts
boven 19982002. Teun 
Molenaar, Rohofstraat 66, 
7605 AW Almelo. Telefoon 
0546815959. 

Hangboekje vijfmaal 
aangetekend hangzakje 3 
garantiepostzegels. Teun 
Molenaar, Rohofstraat 66, 
7605 AW, Almelo. Telefoon 
0546815959. 

Plaat/etsingnummers koop/ 
ruil. H.T. Hospers, Binnen
horst 10, 7909 CM, Hooge
veen. Telefoon 0528268642. 

Persoonlijke zegels Ne
derland. Alles welkom. J. 
Schaminée. Telefoon 06
46143917. 

Ik zoek Rode Kruiszegels 
Fdc e.a. J. Schotel, Borger
derstraat 2, 9527 TD Bron
neger. 

Ik uw persoonlijke postze
gel, u de mijne (ook ruilen). 
F. de Graaf, Columbusstraat 

179, 2561 AC, Den Haag. 

Clubs welke rondzend
boekjes kunnen gebruiken, 
div. en CEPT postfris. Geen 
rommel. C. Stoekenbroek. 
Telefoon 0299652109. 

100 Grfm. postzegels wereld, 
100 wereld retour. M. Hoo
gervorst, I.M. Halkesstraat 
41, 2461 RR Ter Aar. 

DIVERSEN 

Spanje en/of Portugal' 4X 
p.j. bijeenkomsten in Utrecht 
met veiling (ook sehr.). Ook 
metleden mogen bieden. 
Kwartaalblad en rondzendin
gen. 22. euro p.j. Inlichtin
gen: 0793611910 of www. 
kspiberia.nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verza
melaars van Engeland en 
gebieden. Maak eens ken
nis, bel 0703860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzaraelple
zier. Join the club, see you' 

Maandblad Filatelie inge
bonden jaargangen 9.50 
euro per jaar. Wij kunnen 
ook voor u inbinden. H. Kui
pers, Beethovenlaan 15, 7604 
GC, Almelo. Telefoon 0546
532155. Email: hkmpcrs 3(3) 
hccnet nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven 

en postzegels van Frankrijk 
& voorm. Franse kol., eigen 
blad, veilingen, rondz., 4 
bijeenkomsten p.j. in Bilt
hoven. Contr. 19 euro. Info: 
Pietjan Zwaag. Telefoon 020
6277894. Email: p.zwaag@ 
hccnet.nl 

Rondzendverkeer sinds 
1926. Brochure op aanvraag. 
Zie ook www csk nu B.K. 
Okma. Telefoon 0527
615129. 

Vereniging LatijnsAmerika/ 
www loca nl, 4X bijeenk.4 2x 
tijdschr./jr. contr. 20 euro. 
Inl. J. de Ruiter. Telefoon 
0765021061. 

Postzegel, Munten, An
sichtenruilbeurs op zat. 
15 december 2007 in het 
Parkgebouw, Oosterhoftveg 
49 te Rijssen. Inl. J. Veurink. 
Telefoon 0548517506. 

Wilt u twee verenigingsavon
den per maand' Wilt u een
maal per maand een veiling' 
Wilt u een prima rondzend
verkeer' Word dan lid van de 
Amsterdamsche Vereeniging 
'de Philatelist'. Aanmelding 
telefoon 0235262028 of 
0204922810. Website: 
www.avdephilatelist.nl 

Postzegelclub Hengelo orga
niseert zondag 16 december 
2007 een postzegelbeurs van 
1016 uur in ons clubhuis 
Zwavertsweg bij NSstation 
HengeloOost. Volg borden. 
Toegang gratis. Inl. G. v.d. 
Kolk. Telefoon 074243713. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

rt1 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.postzegelfouten.nl
http://www.philatoon.nl
http://www.librenphilatelie
http://centrofilatelico.nl
http://planet.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.avdephilatelist.nl
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Bovenstraat286-a,3077BLRot tetdam-Usselmoncle • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emai l Bredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof .n l 

De winl<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 vAnkä gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
JAPAN GROOTFORM. EN MISSIE, AUSTRALIË, 

FRANKRIJK, KANAALEILANDEN, U.S.A. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
250 gr. AUSTRALIË iets ouder nu 12,50 

250 gr. FRANKRUK veel nieuw nu 27,50 
1 kg. JAPAN missie nu 27,50 

ER ZIJN WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN 
EN VERZAMELINGEN BINNEN. 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN EN RESTANTEN VAN 

DE HELE WERELD, WIJ KOMEN BIJ U THUIS, 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 5x lOx 

L 4 / 8 ^ 16BUWIT 6,40 5,25 

L4/16 32 BLZ WIT 9,90 8,00 

L4/24 48 BLZ WIT 15,20 12,25 

L4/32 ,64BLZ-WIT 19,60 14,25 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 

5,05 4,70 4,50 

7,35 7,00 6,70 

11,40 10,70 m,40 

13,25 13,00 12,40 

PER STUK DUURDER 
5,90 6 00 5,50 
9,W 9,00 8,50 

13 65 13,50 12,90 
17,00 16,60 16,00 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO /|LTUD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00' 

250 GRAM BLOKKEN ZW4RT OF BIANCO NU 19,00 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSUND NORMAAL 120,00 NU -#5,00 

9 KILO MISSIE ENIGEIAND NORMAAL 80,00 NU 70,00 

9KIL0MISSÄJU.S.A. N O M I Ä ^ J 4 i 2 Ö NU 135,00 

Lf^yüUüsiujiJ^ 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

5V si!Ji;^i5Litiü;iuiL(o)vmMJti m 
OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T /M 2006 
LEUKE MIX MET NIEUW 

KANAALËIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

mm 
100 gr 

8,50 
14,50 
19,50 
8,50 

12,50 
10,00 
22,50 
58,00 
10,00 
14,00 
17,50 
13,00 
15,00 
17,50 
14,50 
12,50 
35,00 
15,00 
8,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
12,50 
15,00 
10,00 
11,00 

32,50 
10,00 
13,50 
19,00 

mm 
2 5 0 gr 

19,50 
34,00 
48,50 
19,50 

29,50 
22,50 
55,00 

23,50 
34,00 
40,00 
30,00 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 
30,00 
35,00 
22,50 
25,00 
79,00 
23,50 
32,50 
42,00 

m. 
5 0 0 gr 

36,50 

36,50 

55,00 
42,50 

45,00 
68,00 

-

62,50 

42,50 
47,50 

45,00 

mailto:Bredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
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Een Schatkamer van 
De Nederlandse Klassiekep^ 

VEILING 609 
15 januari 2008 's avonds 

de derde Van Hussenveiling 
met prachtige brieven naar allerlei bestemmingen 
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VEILING 608 vindt plaats op 14,15 en 16 januari a.s. met daarin 
een grote afdeling aantrekkelijk getaxeerde dozen en intact gelaten collecties, 

bijzonder buitenland en veel posthistorie. 

Tevens het eerste deel van de portcollectie van Ir. A.D.R. Verbeek 

Surft u naar www.vandieten.nl voor 
alle bijzonderheden 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

L y l a n t s e Baan 3  2908 LG C a p e l l e aan den i J s s e l 
Te l . 010 284 55 60  f ax 010 284 55 65  i n f o @ v a n d i e t e n . n l 
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