


grote internationale veiling 
van 28 t / m 31 maart 

JÈ 
^ilAH- , ^ * 

zeer hoge opbrengsten voor o.a. 
klassiek Nederland en Koloniën, Azië met name China, Scandinavi 

i Oost Europa met name Rusland, Engeland en Koloniën 

inzenden mogelijk t / m 25 januari 
T l gratis taxatie | 

. m a a n d a g t / m vrijda^lllte: 10.00 tot 16.00 u u r op ons kantoor ' 
'"" * voor grote objecten komen wij ook bij u thu i s 

www.npv.nl 
leeuwenveldseweg 14-1382LXWEESP-0294433020-info@npv.nl * 

http://www.npv.nl
mailto:14-1382LXWEESP-0294433020-info@npv.nl


Circa 50 N.V.P.H. 
POSTZEGELHANDELAREM 

s /sV 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van harte wrelkom 

op de 

D E BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

VRIJDAG 25 januari 2008 van 13.00 tot 18.00 uur 
ZATERDAG 26 januari 2008 van 10.00 tot 17.00 uur 
ZONDAG 27 januari 2008 van 10.00 tot 16.30 uur 

- informele stands van gespecialiseerde verenigingen 
- tentoonstelling van gespecialiseerde verenigingen 
- handelarenstands, waaronder buitenlandse 

Plaats: 
PANDA HALLEN, Industrieweg 10 

te NIEUW-LOOSDRECHT 

Ruime parkeerplaatsen 

Tijdens de openingstijden gaat er ieder half uur een gratis buspendel van 
en naar het station N.S. Hilversum (achterzijde/Oosterspoorplein) 

T O E G A N G G R A T I S 

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 



Postzegel en Muntenhandel 
"HOLLANDS GLORIE" 

Camplaan 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

Tel. 023 - 5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

HEEMSTEDE 

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

WERELDNIEUWTJESDIENST & MANCOLIJSTEN 
afwikkeling nalatenschappen 

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

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

Postzegel- en Muntencentrale 
Emmen 4m 

'VIBM P M C E Altijd meer dan 2500 kavels postzegel-
nHBB partijen in onze kelder van 155m .̂ 
^ ^ H H Grote voorraad Bankbiljetten en Munten, 

^ y W Nederland en wereldwijd. 
Alle euromunten op voorraad 

'INKOOP VAN 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 EN A N S I C H T K A A R T E N 
ADRES: OPENINGSTIJDEN: 
KERKPAD 43 Dl T/M VR 09.30 - 17.00 UUR 
TEL: 0591-640925 DO 09.30 - 20.30 UUR 
FAX; 0591 -648247 ZA 09.30 - 17.00 UUR 

INFO@PMC-EMMEN.NL 
WWW.PMC-EMMEN.NL 

LID N.V.P.H. 

INTERPHILA«».» 1 
Laan van Meerdervoort 39 - 2517 AD Den Haag - Tel. 070-3635080 - Giro 4417973 

Geopend woensdag t/m zaterdag 10.30-17.30 - E-mall: interphila@casema.rtlifc \ \ 

Zlo ook onze nieowewebstte: W W W . I N T E R P H I L A . N L 1 
Waarop o.a. ruim 500 verschillende KLEINROND-Stempels met afbeelding. 

NEDERLAND-POSTFRIS 

13C 
30E-il 
30b/33a 
30b 
32a 
33a 
34 
34a 
35 
39 
39c 
41 
50/55 
52 
54 
55 
56 
62 
63 
66 
72 
73 
75 
81 
82/83 
87/89 
95 
96 
106 
110/13 
332/45 
356/73 
379a/d 
402/03B 
474/89 

160 00 
85.00 

240.00 
18.50 

130 00 
93 50 
33.00 
50.00 
20.00 

300 00 
450 00 
160.00 
40.00 
1100 
12.50 
7.50 

50.00 
W.OO 
V,50 

95.00 
63.00 
95.00 

185 00 
60.00 
16.00 
27.00 
24.00 
25 00 
4.50 

10.75 
17.50 
85.00 

6 50 
140.00 
82.50 

518/37 
537 
538/41 
542/43 
544/48 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
602/06 
607/11 
612/16 
617/36 
637/40 
641/45 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 

XX = postfris, X = ongebruikt, |x 

Van 25 t/m 27 

750 00 
190.00 

8.25 
5.00 

10 25 
28.00 
45.00 

4.50 
15.00 
19 00 
12.00 
12.00 
9.25 
4 50 

45.00 
6.75 

12.50 
8.25 

10.25 
6.00 

13.50 
16.00 
7.75 

10.00 
6.00 
8.50 

19.00 
5.00 

42.50 
5.00 
7.50 
3.50 
9.00 
7.50 
9.50 

715/19 5 00 
722/26 7.75 
727/28 7 00 
731/35 4.50 
738/42 8 00 
747/51 7 25 
752/56 4 00 
774/76 7.75 

Roltanding 
19/31 265 00 
33/56 300 00 
57/70 160.00 
71/73 200 00 
74/77 94 00 
78/81 55.00 
82/85 82.00 
86/89 55.00 
90/93 97 00 
94/97 87 50 
98/01 84.00 

Port 
29/30 39 00 
61/64 35.00 
65/68 9.00 
80/106 35.00 
80a/105a 135.00 

Luchtpost 
1/3 175.00 
6/8 48.00 
9 45.00 
9A 45 00 
12/13 300.00 

VARIETErrEN \ | 

Nederland-Port 
3fcD-x 27.50 
5fcD-o 17.50 
3fdA-x 62.50 
3fdB-x 1 , , » . 1 78.00 
29fa-o 1 L l y 1 16.50 | 

29fc-x 27.00 
29fd-x 27.00 
30f-xx 175.00 

Curacao 
91v-(x) 300.00 
I.P3f-x 120.00 

Suriname 
55v-|xl 100.00 
213f-x+K 200.00 
245f-xx+K+C 225.00 
LP24fa-x+C 260.00 

Ned. Indië 
33f-x 100.00 
38f-x+C 140.00 
71fc-x+C 140.00 
81fb-xx 100.00 
88fb-xx 100.00 
89fb-xx 100.00 
90fa-x+C 175.00 
140f-x+K 375.00 
Dienst8/27-xx 400.00 
Dienst3f-x+K 250.00 

Sur.LP8/14 op gevlogen 
brief+spec st. 250.00 | 

= zonder gom, o = gestempeld, K = Keur, C = Certificaat 

januari 2008 zijn wij met een stand | 
aanwezig op de Filatelie-beurs te Loosdrecht | 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernf iardst raat 1 1 , 
3466 LR WAARDER (n l ) 
Tel : 00 31 (0 )348 5 0 1 5 8 2 
Fax;00 31 (0)348 434602 

Mob ie l : 0 0 3 1 (0 )653447302 
e-mai l : geertzen.philai3>wxs.n! 

Wij kunnen u weer een scherpe aanbieding doen in stocl<boeken van het 
1 ' " klas merk Leuchtturm maar ook ki lowaar is voldoende aanwezig. 

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

Ki jkt u ook eens op onze websit: www.geertzenphi la te l ie .n l 

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

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

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

www.postzegelhoes.nl 
of vraag GRATIS prijslijst aan bij: l '<\~< '..,/ f 

't POSTZEGELHOES rei: 077-35 12 698 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbre^^j. ••^'^ 

POSTZEGELHANDEL WIEN 
HEEFT EEN VOLLEDIG VERNIEUWDE WEBSITE 

"Ä IlNoMIL 

http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
mailto:info@pmc-emmen.nl
http://www.pmc-emmen.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
http://www.postzegelhoes.nl


1919 Rietdijk 
Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 

2008 

i 
London 

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 ^ veiling 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 veil ing! 

€ 1600,

Enkele opbrengsten van veiling 389. Alle 
opbrengsten exclusief veilingcommissie. 

€ 1850, C 2900,

^ *) ' < . a E3 + « /<»< B 

Mn i,Ma_ ■^.A^ '■^iU-^ 

€ 1450, € 1450, € 2600,

Hoge opbrengsten voor China, Engeland en klassiek Nederland! 

Veiling 390 gaat plaatsvinden op 2 1 , 22 en 23 april 2008 
Onze vei l ingen vormen een " j ach t te r re in " voor ( in ter)nat ionale kopers. 
Prof i teer hiervan en geef uw collectie of voorraad de perfecte etalage. 

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

Rietdijk Veilingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Email 
Giro 

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

90 jaar in dienst van de filatelie 

http://www.rietdijk-veilingen.nl


Uitgebreid postfns zonder plakker Nederland voor de oorlog 60% v/d catalogus!! 
Ook tandingvarieteiten 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 
Beroepsfliatehsten 
mids 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax 0223 614066 

POSTZEGELS MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

Posl/cgi-liianile! 

\asu kl>iiilciik.ui1 

WWW filateliehpz nl 
hpzh@ planet nl 

POSTZEGELBOEKJES GEHELE WERELD 
We hebben meer dan 10.000 boekjes m voorraad Ze zijn allemaal te vmden op 
www booklets nl Veel ook al met foto Geen intemef We sturen graag een prijslijst 
van één of meer landen Abonnement op elk sewenst land of motief is mogelijk 

BOOKLETS INTERNATIONAL 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk, tel 0416 331451 - infoibooklets.nl 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^^tV • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid l<lemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

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

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

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Duitsland 

Frankrijk 
Groot Brittannie 
Nederland 
Oostenrijk 
(Rep.)Suriname 

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

Telefoon: 045-5245256 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Euro-introductie Slovenië 

Twee verschillende 
zegels 1,50 
FDC 7,95 

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

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

Arve Collectors bv 
Duizenden brieven, poststukken en covers 

Zowel thema's als posthistone 

Filateliebeurs Loosdrecht: 
25,26 en 27 januari 2008 
Brievenbeurs Gouda: 

i. 21 en 22 maart 2008 
Of bekijk dagelijks onze aanbiedingen op: 

www.stores.ebay.nl/arvecollectors 
overige informatie: WWW.arve.nl 

Bezoek onze stand op de 
Filateliebeurs 

in Loosdrecht ^̂  ^̂  
op 25, 26 en 27 januari 2008 

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. 
MMIIM MMIIJW IMillM MEIIM 

Groot assortiment blokken van West-Europa vanaf 1,00 euro per stuk 
Ruud Vergossen Filatelie 

Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 
Tel-Fax: 040 2044684 - E-Mail rvergossen@hetnet.nl 

http://infoibooklets.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:libren@home.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
http://www.stores.ebay.nl/arvecollectors
http://WWW.arve.nl
mailto:rvergossen@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 officiële mededelingen van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen NBFV en de pagina s van 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klippen 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 5254391 
Telefax 035 5240926 
Email ph!lütelie@)tip nl 
Website mu;u;_fïlatelie IÜS 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye ' 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84528 
Telefax 036 53 84 880 
in/o(p)bureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 025131 39 39 
Telefax 0251310405 
Mutaties viaiyiüu; aboland nl 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de administra 
tie (21e Abonnementen ) 

*Hoe word ik abonnee' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectiefabonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bi] 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 bi] Abonnementenland in 
Uitgeest (zie Abonnementen ) voor 
€24 40 (Nederland) €40 (buiten 
land standaard) of €60 (buitenland 
priority) Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand in het loopt minimaal een 
jaar (11 nummers) Abonnements 
beëindiging zie Opzegging abon 
nement 

Belgische abonnees 
Woont u in België' Dan kost een 
abonnement €25 40 Stort dit bedrag 
op rekening 000 0350882 33 t n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden' 

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

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

Bestuur 
voorzitter 
GC van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H P G van der Lienden 
ercuoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
© 2008 Maandblad Filatehe 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud 
Uit de were ld van de filatelie 

N i e u w op he t p o s t k a n t o o r 

Verzamelgebied Neder land 

Verzamelgebied België 

P a s s i e v o o r p o s t z e g e l s k o m t d i t j a a r t o t u i t b a r s t m g S t a m p Pass ion 08 

De P o s t h o o r n j aa rgang 57 januar i 2008 

Overz ich t van bij Filatelie aanges lo ten ve ren ig ingen 

B o n d s p a g i n a s 

De H o n g a a r s e Ops t and van 1956 

Pos tzege lboekjes 

Filatel is t ische evenementen 

Lezerspos t 

Pos twaa rdes tukken 

W I J lazen voor u 

Luch tpos tn i euws 

Proeven van de eers te emiss ie 1852 o f t och n i e t ' 

De ge sch i eden i s van de Bond (deel 3) 

Jub i leumedi t ie van de Filateliebeurs in Loosdrech t 

Maximafi l ie 

B o e k e n p l a n k 

Bon voor h e t opgeven van kleine a n n o n c e s 
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gî l̂̂ ^ggrgggin^ 
Hans Caarls uit Blaricum verdiept zich al 
vele jaren in de bijzonderheden die de eerste 
emissie van Nederland de zegels van 5 10 
en 15 cent met het portret van koning Wil 
lern III zo kenmerkend en uitdagend ma 
ken HIJ snijdt in deze editie van Filatelie een 
intrigerend eerste emissieonderwerp aan 
het Geheim van Vurtheim Het leidde tot 
de al even intrigerende titel op de cover van 
dit januarinummer Proeven van de eerste 
ei ussie 1852 of toch met' 

Advertentie-index 

J. dSSlc 
Bent u ook zo'n 
gepassioneerde 

verzamelaar' Dan 
IS StampPassion 08 

voor u Straks 
the place to be' 

Noteren in april, 
in Den Bosch - en 

met een leuke 
primeur de Design 

Award van de 
NVPH 

Bloemetje 
De Oostenrijkers 

wilden er niet aan 
postzegels met 

bloemzaden Ze 
waren bang dat 
de zaadjes met 

zouden uitkomen 
TPGPost had er 

meer vertrouwen 
in - en terecht, zo 
blijkt nu dankzij 

een lezersreactie 

Filateliebeurs 
Een van de 

hoogtepunten van 
het filatelistisch 

jaar valt in januari 
de driedaagse 
Filateliebeurs 

in Nieuw-
Loosdrecht Ook 

dit keer is-ie er 
weer voorde 

twintigste maal 
maar liefst' 

39 

50 

Apeldoornse 
Arve Coll 
Brabantse pz+mv 
Bredenhof 
Boeier de 
Booklets Int 
Boomstamps pzh 
v d Bijl 
v Dieten 
Filateliebeurs Loosdrecht 
Geertzen Phil 
Haarmeyer Fil 
Hartog den Karel 
Helderse Postzh 
Herscheit Ren 
Heuvel vd pzh 

14 
6 

10 
67 
10 
6 

19 
66 
68 
3 
4 

6 
14 
49 

Hollands Glorie 
Howell Holding 
Huls 
Interphila 
Librenphilatelie 
Lodewijk pzh 
Lokven pzv 
LukVandufFel 
Leuchtturm 
Memhardt 
MPO 
Mowbray Collectables 
Ned Postz ver 
Nijs de pzh 
Nijmeegse pz+mh 
NVPH 

4 
4 

14 
4 
6 

19 
31/41/43 

15 
15 
49 
12 
14 

14 
63 

Overijsselse pzv 33 
Postbeeld 19 
Poststempel het 6 
Postzegelhoes t 4 
Postz en Muntencentrale Emmen 4 
PPC 34 
Rietdijk 5 
Ronald Boucher 35 
Ruiter de 6 
Safe Nederland 19 
Stamps ONS 11 
Smith s phil S/g 
Vergossen Ruud Fil 6 
Vliet pzh 14 
Wien pzh 4 
Zutphensepzh 14 

Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philateliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegel catalogi en postzegeltijd schriften) jsm 



sinits 

: i . 'Pr-

5 ^ X Smits Philately 
msestraatweg 404 - 3551 ^ X Utrecht 
Tel.: p.30-2443170 (24 uurSpIstellijn) 

riklkfl^JJ.S 1.378 / Giro: 7227081 
TAMPS0NTHEWEB.COM 

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

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
9254 Afghanistan. Prijs: € 290,00 
Twee dikke insteekboeken met voornamelijk postfns en ongebruikt matenaal van Afghanistan 
Hoofdzakelijk zegels uit de jaren 50 en 60 getand en ongetand en heel veel blokken (getand en onge-
tand) Erg leuke collectiei 
9188 Azië. Prijs: € 190,00 
One nngbanden met ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Aziatische landen Bevat o a India 
en Staten Ceylon, Thailand, Maleisië, HongKong etc 
9189 Azië. Prijs: € 160,00 
Drie ringbanden met ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Aziatische landen zoals China, 
Japan, Korea etc Leuke snuffelkoop' 
9277 Baitisclie Staten 1920-1995. Prijs: € 235,00 
Postfrisse collectie Baltische Staten 1920-1995 in Kabe album Collectie bevat o a (Michel no's) 
Estland 48A-52A,48B-52B, 102-105 165-173, Letland 107A-111A, 124-128,138A-143A, 138B-143B, 
190A-192A, 271-278, 292-304, 305-312, Litouwen 417-420,457-460,461-464 etc Leuke collectie 
9227 Beigië 1849-1979. Prijs: € 750,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1979 op blanco bladen in album Collectie 
bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 37, 221-233*, 293-298*, 827-831', 834-840*, 918-923*, 
927-929**, 946-951*, blok 31**, 32**, etc Mooie collectie hoge cat waardei 
9265 België 1849-1998. Prijs: € 1.800,00 
Zeer uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1998 in 6 albums (1 Davo 4 
Davo luxe en 1 Excellent) Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1-2, 3-5, 6-8, 9-
12, 37, 221-233*, 258-266* 863-867**, blok 5* etc Verder veel boekjes en pnve uitgiften zoals (OBP-
nummers) PR30-34**, PR 113-114", PR 117-118* PR 123-124** etc En een zeer mooie afdeling 
PUBS (OBP nummers) 1-4 *, 5-58 */o (23*, 24*, 26*, 30o, 37o, 47o, 52*), 67-72*, 107-114*, 115-120*, 
kopstaande zegels met tussenpaneel 3-12* (roest, maar 11 zeer mooi) etc Zeer hoge cat waarde' 
9190 Beigie 1915-1965. Prijs: €115,00 
Twee stockboeken met gebruikt matenaal van België 1915-1965 Voornamelijk zegels uit langlopende 
senes Ideaal voor plaatfouten en stempels Duizenden zegels' 
9228 Beigië 1935-1995. Prijs: € 800,00 
Prachtige ongebruikte collectie België 1935-1995 op blanco Yvert bladen in album Collectie bevat zeer 
veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 504-511, 513-518, 751-755, 818-822 827-831, 863-867, 880-
891,892-897,898-899,946-951 etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 
9214 Beigie 1962-1984. Prijs: € 300,00 
Mooie postfnsse partij in diverse aantallen wo blokken, ook 1972 Belgica kleinbogen + keerdruk klem-
bogen (al 195 euro cat w) in dik insteekboek Ook iets spoorweg met betere uitgaven 
9175 Beigië. Prijs: € 125,00 
Speciaalcolledie no 30 (10 cent groen) van België Verzameld op druk, kleur en variëteiten Heel leuk lot' 
9176 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 1.300,00 
Complete postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in Schaubek album Collectie 
bevat al het betere matenaal zoals (Michel no's) 1-20**, 21-34 (keur Schlegel), blok 1 (keur Schlegel), 
35-41 (keur Schlegel) etc Zeer hoge cat waarde' 
9236 Bundespost 1978-1992. Prijs: € 180,00 
Dik insteekboek met postfnsse senes en blokken van Bundespost 1978-1992 met doubletten Veel 
blokken van 4 aanwezig, hoge cat waarde' 
9208 Ciiina 1986-1988. Prijs: € 750,00 
Postfns lot met Michel nr 2069 90f postfns (2075x in vellen en veldelen) en Michel nr 2213/2214, 
Herten series (2050x postfns m vellen en veldelen) cat w 4940 euro, 15% cat w 
9219 Denemarl«en 1854-1998. Prijs: € 175,00 
Dik insteekboek met gestempeld Denemarken 1854-1998 in aantallen Voornamelijk gewoner matenaal 
met redelijk klassiek deel Enorm veel zegels 
9304 Dieren. Prijs: € 225,00 
Dealerboek met postfnsse senes en blokken van het motief Dieren Bevat o a Malawi, Falkland Islands 
etc Zeer veel matenaal, waaronder veel beter 
9183 Diverse ianden. Prijs: € 150,00 
Vijf nngbanden met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse landen van de hele wereld 
Bevat o a veel Midden Oosten 
9316 Dominicaanse Republiel( 1972-2001. Prijs: € 750,00 
Postfnsse partij in vellen en veldelen wo betere uitgaven, senes, luchtpost en 'valores declarados', in 
vellenmap Catw Yvert 15 000 euro"' Koopje 
9238 Duitse gebieden en Koioniën. Prijs: € 2.750,00 
Prachtige O/*/'* doublettenpartij met o a Saarmcl de 1e serie gebruikt + doubletten en typen verdere 
dure uitgaven vaak dubbel, bezetting WO I, Marienwerder, Slesvig, Danzig met dure uitgaven, kolomen 
met China voorlopers, hoge waarden, Kamerun, Mananen Togo met Anglo-Franse bezetting etc in in
steekboek Veel beter matenaal aanwezig en enorme cat w 
9252 Duitse Rijl« 1872-1944. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1944 in oud Piral album Collectie bevat o a 
(Michel no's) 423-424o, 455o, 538-539*, 556-5640, blok 11o (2x), 716-729* etc Leuke collectie 
9223 Duitse Rijl< 1872-1945. Prijs: € 3.350,00 
Postfrisse, ongestempelde en gestempelde stock Duitse Rijk 1872-1945 in twee dikke insteekboeken 
Stock bevat zeer veel beter matenaal waaronder ook veel gekeurde zegels Enorme cat waarde' 
9269 Duitse Staten. Prijs: € 3.250,00 
Mooie ongebruikte/gebruikte collectie met o a goed Baden en Bayern, Hamburg, Hannover, Lübeck, 
Pruissen T&T etc met heel veel duurdere uitgaven, deels in ietwat gemengde kwaliteit, op Yvert bla
den, in band Cat w bedraagt ruim 43 950 euro" 
9241 Duitsland 1850-1981. Prijs: € 2.300,00 
Kleine mooie verzamelaar nalatenschap met goed Duitse Staten, Reich, gebieden wo Danzig, Saar, 
Memel, Franse en Russische Zone, ook Bund, Berlijn en DDR met goede beginjaren uitgaven opgezet 
in 5 Kabe albums, in doos Enorme cat w en veel beter matenaal aanwezig" 
9266 Duitsland 1872-1997. Prijs: € 575,00 
Doos met 6 Davo albums met ongebruikt en gebruikt Duitsland 1872-1997 Bevat zeer veel matenaal 
waaronder ook beter zoals (Michel no's) Bund 111-112o 147o 150o, 153-154o, 167-170o en 1956-
1997 vrijwel compleet, voornamelijk *, Berlijn 1960-1990 vrijwel compleet voornamelijk *, DDR 1970-
1990 vrijwel compleet voornamelijk *, alle inclusief blokken Hoge cat waarde 
9288 Duitsland-2005. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland in 6 Davo en 1 Erka album Collectie bevat ook be
ter materiaal zoals (Michel no's) Duitse Rijk 398-401o, 423o, 455o, 588-597**, 600-602** Bund 151**, 
203**, Berlijn 81**, 88-90**, DDR 243-2440 251-2550,284-2850,286-2880, etc etc Enorm veel matenaal' 

9272 Duitsland blol( 3 1935. Prijs: € 300,00 
Stockblad met een gebruikt blok 3 Duitsland (Ostropa 1935) Cat waarde 900 euro 
9257 Duitsland. Prijs: € 720,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland in 3 banden Collectie bevat o a leuk Danzig, 
Memel, DDR (o a Goethe blok, Debria blok, beide * met vette plakker, Karl Marx blokken getand o, on-
getand *) Bund (o a 141-142*, 146o, 150**, 173-176o, 222-225*) Beetje rommelige collectie in 3 ban
den en op bladen maar met hoge cat waarde' 
9287 Duitsland. Prijs: € 1.350,00 
Zeer uitgebreide ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Staten, Duitse Rijk en gebieden in 2 
Schaubeken 1 Davo album Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) Hannover 1 o 
2o, 3o, Norddeutscher Postbezirk 1-11o, Pruissen 1-4o, 9-12o, Beieren 152A-170AO, Duitse Rijk I, II, III 
*, Hapag (zeepost) 1*, Danzig blok 1o, blok 2o, Saar 135-141*, 293-2950, Servië 1-15* 16-25*, 26-30*, 
31-45* 82-85*, port 1-8*, 9-15* etc 
9225 Duitsland. Prijs: € 750,00 
Stockboek met allerlei postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Duitsland waaronder goed Sovjet 
Zone Bevat o a (Michel no's) Mecklenburg-Vorpommern 20-22** 20-22o, 26-28**, 26-28o, 29-40yo, 
Sachsen 80X** (gekeurd) 87-89Bo, West-Sachsen 124-125X**, 156-161yo, etc Zeer leuk kavel, hoge 
cat waarde' 
9299 Engeland 1840-1951. Prijs: € 11.750,00 
Prachtige gebruikte gespecialiseerde collectie met typen, tandingen, watermerken en plaatnummers, 
met natuurlijk een hele berg topnummers wo 4x penny black, 3x 2d blauw veel plaatnummers 1858 
ld t/m plaat 225, 1/2d mcl plaat 9, 1867 5sh (2x incl 1 met stempel C38 = Callao, Peru"), ook een 
mooi gestempelde 5 pond oranje, beide paarse ponden, groene pond Victona en Edward, 1929 PUC 
pond etc etc etc opgezet in insteekboek Prachtige collectie om mee door te gaan met werkelijk gigan
tische catw'" 
9298 Engeland 1840-1974. Prijs: € 5.000,00 
Uitgebreide gebruikte collectie met veel toppers wo nr 1 en 2,1847 serie 6d t/m Ish, veel dure plaat
nummers, beide paarse ponden in de beide watermerken, de beide groene ponden Victona en Edward, 
1948 RSW etc in album Mooie collectie met een vracht aan dure uitgaven" 
9261 Engeland en l(Olonién. Prijs: € 1.800,00 
Hele leuke uitzoekpartij in 8 insteekboeken wo 2 boeken Engeland vanaf klassiek, verder veel kolomen 
w o ook veel klassiek Victona en George van diverse landen wo ook leuk stempelmatenaal, betere uit
gaven, betere series, in grote doos Leuk lot 
9320 Engeland klassiel«. Prijs: € 1.850,00 
Waanzinnige uitzoekpartij in diverse aantallen en kwaliteit, ook veel betere uitgaven, plaatnummers, 
watermerken etc etc Enorme cat w 
9244 Engeland perfins. Prijs: € 400,00 
Insteekboek met ruim 1200 zegels van Engeland met perfins Heel veel klassiek matenaal met ook be
tere zegels Koopje' 
9187 Engeland. Prijs: € 210,00 
Twee albums met kaarten, bneven, uitknipsels etc van Engeland Voornamelijk klassiek matenaal naar 
het buitenland Leuk lot voor de specialist' 
9286 Engelse gebieden. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen in een Kabe album Collectie 
bevat o a Jersey Guernsey Man Australië en gebieden, Cook Islands, Gilbert, FIJI, Nieuw Zeeland etc 
Ook wat Franse kolomen aanwezig 
9182 Europa. Prijs: € 225,00 
Twee dikke oude albums met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Europese landen 
Bevat o a leuk Frankrijk, Zwitserland, Italië etc Leuke snuffelkoop' 
9173 Europese landen. Prijs: € 600,00 
Twee dikke oude insteekboekjes met gevarieerd postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse 
Europese landen Bevat zegels tot ca 1945, met daann leuk Italië, Frankrijk, Griekenland (o a Michel 
327A-344B* (2X), 416-420*), Bulgarije etc Leuk snuffelkavel met hoge cat waarde' 
9245 Finland 1860-1989. Prijs: € 450,00 
Mooie gebruikte collectie Finland 1860-1989 in Kabe album Collectie bevat ook beter materiaal zoals 
(Michel no's) 3,4, 5 6,7,8, 9,138,139,140-142 158-160,164-166 217-220,359, 370-371 etc Hoge 
cat waarde' 
9206 Fiscaal en Cinderella's. Prijs: € 500,00 
Heel oud album met fiscaalzegels en Cinderella's van de hele wereld, maar voornamelijk Duitsland 
Leuke snuffelpartij met interessant materiaal 
9270 Frankrijl< blok 1 1925. Prijs: € 800,00 
Stockblad met een postfrisse, vrijwel pracht exemplaar (iets albumzwart aan de achterkant) blok 1 
Frankrijk 1925 Cat waarde 4000 euro 
9271 Frankrijk blok 2, Strassbourg 1927. Prijs: € 950,00 
Stockblad met een postfns blok 2 Frankrijk (Strassbourg 1927) in luxe kwaliteit Cat waarde 2700 euro 
9250 Ha'rti 1881-1974. Prijs: € 650,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Haiti 1881-1974 in Borek album Collectie is zeer goed gevuld en be
vat zeer veel beter materiaal waaronder veel blokken (getand en ongetand) en veel oudere opdrukse-
nes Zeer hoge cat waarde' 
9263 Helgoland. Prijs: € 200,00 
Stockblad met een compleet postfns vel van 50 (4 plakkertjes op velrand) van Helgoland Michel no 14 
lets tropisch cat waarde 1100 euro++ 
9251 India telegraafzegels. Prijs: € 200,00 
Twee albums met telegraaf zegels van India en ontvangstbewijzen Leuke collectie voor de specialist 
9294 Iran. Prijs: € 1.050,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Iran in 3 dikke Yvert stockboeken Collectie bevat zeer 
veel beter opdrukmatenaal uit de eerste jaren en ook wat betere latere senes zoals (Michel no's) 832-
837*', 838-839**, 864-866**, 933-937*, 963**, 1400-1402", blok 12**, 13** etc Zeer hoge cat waarde' 
9267 Israël 1948-1980. Prijs: € 2.850,00 
Schitterende postfnsse fulltab, op 7-9 en Ie portsene na complete collectie Israel 1948-1980 in 2 
Leuchtturm albums Collectie bevat zeer veel extra's Enkele hoogtepunten (Michel no's) 1-7,10-14,10-
14KZ, 15 161 en 16r blok 1 181 en 18r, 19-21 30-31, 54, 66 etc etc Verder veel blokken met plaatnum
mers 19-21 (2x), 30-31,32 etc Ook hongervel aanwezig Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
9180 Israël 1948-1984. Prijs: € 225,00 
Voornamelijk postfnsse, vanaf 1956 voornamelijk fulltab collectie Israel 1948-1984 in Lindner en Safe 
album Bevat zeer veel beter matenaal zoals blok 1 postfns en gebruikt Voor 1956 veel half-tab materi
aal aanwezig Hoge cat waarde' 
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9202 Italiaanse koloniën betere uitgaven. Prijs: € 2.050,00 
Prachtlot betere zegels en series O/T* met o a dure uitgaven Entrea wo Segnatesse 1 lire * en pak-
ketpost paar 4 lire', beter Somalië, Libie, Egeische eilanden, op stockkaarten Cat w Sassone 16 500+ 
euro"! Slechts 12 1/2% cat w 
9310 Italië 1862-1990. Prijs: € 13.500,00 
Fantastische bijna complete ongebruikte of zelfs postfnsse collectie met zo veel toppers aanwezig als 
1862 sene 1863 sene 5c t/m 2 lire, 1867 20c, 1878 opdruk sene, 1879 5c t/m 50c, 1890 20c op 50c 
1891 5c wapen, 1901 1c t/m 5L, de meeste goede uitgaven van de jaren 20/30/50 mol natuurlijk de 
Manzoni sene en alle andere topper, verder heel goed luchtpost port, dienst, samenhangende recla
me-zegels, heel goed pakketpost met het zeldzame 1000 lire paar etc in 4 dure Lindner albums 
Prachtige eenmalige collectie met een cat w van ruim 90 000 EURO'" Levenswerk van een verzame
laar 
9264 Joegoslavië en gebieden. Prijs: € 660,00 
Twee stockboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt Servië, Kroatië, Montenegro en Joegoslavië 
Bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) Servië 128*, Kroatië 1-8*, 9-23', 39A**, blok 1*, blok 
3A * en o, blok 3B * en o, 97 velletje *, 170-172*, Tnest 22-23*, blok 2** etc etc Zeer hoge cat waar
dei 
9201 Luxemburg 1968-1981. Prijs: € 540,00 
Postfnsse senes en blokken in diverse aantallen, in doosje, cat w Michel 2007/8 9000+ euro, koopje, 
slechts 6% cat w 
9280 IVIauritius 1860-1938. Prijs: € 250,00 
Voornamelijk gestempelde collectie Mauntius 1860-1938 op albumbladen en in insteekboek Bevat ook 
doubletten en stempels 
9259 Nederland 1864-1969. Prijs: € 475,00 
Gebruikte collectie Nederland 1864-1969 met betere uitgaven, maar deels in gemengde kwaliteit Bevat 
o a 47,49 130, port 1,2, 31-43 etc Hoge cat waardei 
9274 Nederland 1940-1972. Prijs: € 1.150,00 
Dik insteekboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Nederland 1940-1972 Voornamelijk 
complete senes, veel jaren 50 Ondoorzocht op plaatfouten, cat waarde ca 10 000 euro Nu voor 
11,5% 
9203 Nederland 1945-1969. Prijs: € 500,00 
Complete postfnsse collectie Nederland 1945-1969 (Juliana en face 518-537 gestempeld) inclusief de 
kindblokken in luxe davo album deel 2 Compleet volgens dit album Cat waarde 2000+ euro 
9324 Nederland 1946-1976. Prijs: € 450,00 
Leuke postfnsse partij meest in veldeeltjes wo betere senes jaren 50, in 2 bandjes Cat w 3650 euro 
9240 Nederland 1961-1996. Prijs: € 300,00 
Mooie postfnsse complete collectie Nederland 1961-1996 in twee dure Safe albums Hoge cat waar
de, koopjei 
9204 Nederland 1970-1989. Prijs: € 225,00 
Complete postfnsse collectie Nederland 1970-1989 hoofdnummers inclusief gelegenheidsboekjes en 
kinderblokken Compleet volgens Davo deel 3 luxe album (biz 65/107a en A15/A44) Cat waarde 824 
euro in Luxe Davo album 
9205 Nederland 1990-1999. Prijs: € 250,00 
Complete postfnsse collectie Nederland 1990-1999 inclusief velletjes in luxe davo album deel 4 
Compleet volgens dit album dus inclusief velletjes en gelegenheidsboekjes (bIz 108/139 en A45/62) 
Nominaal zonder toeslag reeds ruim 256 euro, dus het album kado 
9209 Nederland brieven 1852-1870. Prijs: € 375,00 
Leuk lotje oude bneven wo bnef met nr 1 2x bnef met nr 2, combinatiefrankenng nr 4 en 5 bnef met 
paar nr 6,15ct oranje naar Londen, enkelfrankenng nr 10,20ct groen, voorzijde met paar van de nr 11, 
25ct etc Totaal 14 items, leuki 
9313 Nederland FDC's 1953-2001. Prijs: € 300,00 
Collectie FDC's Nederland 1953-2001 in 3 Davo FDC albums Collectie bevat voornamelijk onbeschre
ven FDC's (oudere deel beschreven) Bevat o a E14 met adres, 18 met adres, 36 met adres 46-61 met 
adres en vanaf E62 onbeschreven met o a E144A, E153Aetc Hoge cat waardei 
9314 Nederland FDC's 1986-2006. Prijs: € 375,00 
Ogenschijnlijk complete onbeschreven FDC collectie Nederland 1986-2006 Bevat E238-E535 in 3 
Davo FDC albums Zeer hoge cat waarde 
9315 Nederland FDC's 1993-2004. Prijs: € 275,00 
Onbeschreven, complete collectie FDC's Nederland 1993-2004 in 4 Importa albums Collectie is com
pleet van E304 tot E508 Hoge cat waardei 
9196 Nederland perfins. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met 64 Nederlandse ansichtkaarten alle gefrankeerd met perfins 
9191 Nederlandse koloniën. Prijs: € 150,00 
Davo album en blanco Victona album met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Nederlands 
Indie Nederlands Nieuw Guinea, Nederlandse Antillen Sunname en Indonesië Voornamelijk gewoner 
materiaal, maar ook wat beter klassiek in gemengde kwaliteit 
9237 Oostenrijk 1913-1995. Prijs: € 275,00 
Geheel gebruikte collectie, vanaf 1945 redelijk compleet in 4 peperdure Safe albums + 1 album met ge
bieden, in doos 
9207 Rusland 1966-1993. Prijs: € 500,00 
Hele mooie dubbele collectie zowel postfns als gebruikt bijna compleet incl blokken + extra's als 
Kleinbogen, opgezet in 15 dikke insteekboeken in 2 verhuisdozen 
9246 San Marino 1918-1990. Prijs: € 125,00 
Handelaren stockboek met een restant gebruikte stock San Manno 1918-1990 Veel matenaal, waaron
der veel complete senes 

9279 Spanje 1946-1996. Prijs: € 675,00 
Postfnsse collectie Spanje 1946-1996 en Spaans Andorra 1948-1988 in twee Kabe albums Collectie 
bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) Spanje 923 929,930 989-993,1003-1007,1025-
1026, blok 7A, 9A 13,14 etc Spaans Andorra 27A, 44-50 51, 52-58, 71 (CEPT 1972) etc Zeer goed 
gevulde collectie in mooie kwaliteit 
9233 Tsjecho-Slowakije 1919. Prijs: € 125,00 
Klem insteekboekje met Tsjecho-Slowakije 1919 opdrukzegels in aantallen Bevat veel zegels, voorna
melijk ongebruikt, waarbij zeer dure zegels Tevens wat Bulgarije aanwezig 
9289 Turkije specimen boekjes. Prijs: € 300,00 
Stockblad met 5 boekjes van de drukkerij (Courvoisier) met ongebruikte senes Turkije met specimen 
opdruk Bevat de volgende series (Michel no's) 1186-1189 + 1190-1195,1196-1198,1199-1201 1221-
1224,1227-1230 Zelden aangebodeni 
9300 Turkije. Prijs: € 950,00 
Zeer goed gevuld stockboek met postfns en ongebruikt matenaal van Turkije Zeer veel beter matenaal 
en veel blokken en vaneteiten Bevat o a (Michel no's) 779-786*, 793-798*, 799-806 (*), 868-880*, 
885-890*, 985-999* 1004-1009'* 1014-1015*', 1019-1028**, 1248** (5x), 1834-1836*' ongetand 
(30x11) 2047 F l " (2x) 2112F ('), blok 1 " 1* 2** (2x), 2', 3** 3*, 4" , 4* (2x) 5** etc Enorme cat 
waardel 
9247 Vaticaan 1929-2001. Prijs: € 400,00 
Heel mooie gebruikte stock Vaticaan 1929-2001 inclusief zeer veel betere uitgaven in twee dikke voor-
raadboeken Cat waarde Sassone ca 3900 euro Bevat o a (Yvertno's) 40-43,55 (3x), 56 (2x), 66-71 
76 85 etc 
9317 Verenigde Naties 1951-1999. Prijs: € 350,00 
Meest postfnsse bijna complete collecties (blok 1 op fdc) van de 3 gebieden, in 4 dure Lindner albums 
9193 Wereld 1850-1940. Prijs: € 250,00 
Restant van een wereldcollectie 1850-1940 in een zeer oud Arthur Maury album Veel zegels w o bete
re, deels ingeplakt, gemengde kwaliteit 
9172 Wereld album. Prijs: € 175,00 
Oud Schaubek album met zegels van de hele wereld Bevat voornamelijk gewoner matenaal Leuke 
snuffelkoop 
9216 Wereld blokken/kleinbogen Prijs: € 210,00 
Leuk lot postfnsse blokken en velletjes van o a België, Gibraltar, Liechtenstein Kanaal eilanden, ook 
buiten Europa met Dubai USA etc in 2 insteekboeken 
9211 Wereld firma perforaties. Prijs: € 250,00 
Leuke partij van rond de 1550 zegels, meest ouder matenaal wo Duitsland Scandinavië Z-Amenka, 
USA etc in insteekboek 
9213 Wereldpostfris Prijs: € 200,00 
Meest postfnsse partij van veel verschillende landen wo vooroorlogs matenaal met o a Polen, België 
Bulgarije, Oostenrijk Zwitserland met nominaal, USA etc in insteekboek 
9275 Wereld. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Wereld in blanco album, deels vastgeplakt Bevat o a leuk 
Nederland (o a 556-560*), Overzeese Gebiedsdelen, België, Duitse Rijk, Noora/egen, Oostenrijk etc 
9178 Wereldcollectie. Prijs: € 350,00 
Twee oude albums met een wereldcollectie Een album met Europese landen en 1 album met landen 
buiten Europa Leuke snuffelpartij 
9217 West Europa automaatboekjes. Prijs: € 275,00 
Leuk lot met o a Nederland Duitsland Scandinavië betere boekjes België + iets buiten Europa, in in
steekboek Totaal 210 boekjes 
9318 West Europa postzegelboekjes. Prijs: € 225,00 
Leuke partij van ruim 225 boekjes wo Nederland met nominaal, veel Scandinavië met veel boekjes met 
hoog nominaal etc in doosje 
9200 West Europa zakjes partij. Prijs: € 1.250,00 
Prachtig mooie partij van veel West Europese landen wo veel nieuvrtjes, senes en blokken, in zakjes 
Ook groot aandeel Nederland **/*/0 wo oudere betere uitgaven, in 2 doosjes Enorm veel uitzoek- en 
sorteerplezier 
9231 Zuid Amerika t/m 1910. Prijs: € 450,00 
Klassieke ongebruikte/gebruikte collecties van Argentinië, Brazilië, Chili en Equador met heel veel dure 
uitgaven op albumbladen in map 
9184 Zuid- en IVlidden Amerika. Prijs: € 150,00 
Vier nngbanden met een voornamelijk (on)gebruikte collectie Zuid- en Midden Amenka Collectie bevat 
o a Cuba, Haiti, Venezuela, Colombia, Argentinië etc Heel veel matenaal 
9301 Zweden 1858-1985. Prijs: € 375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1858-1985 in dik Davo album Heel veel maten
aal waaronder leuk klassiek en veel paren 
9232 Zweden 1874-1966. Prijs: € 225,00 
Map met albumbladen met ongebruikt matenaal van Zweden 1874-1966 Bevat betere zegels en senes 
in goede kwaliteit, zoals (Yvert no's) 76-86,112-121, LP 7 , port incl goede uitgaven etc Cat waarde 
1435 euro 
9185 Zwitserland 1843-1939. Prijs €250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1843-1939 in luxe Safe album Klassieke deel van de 
collectie in gevaneerde kwaliteit, maar ook veel complete series (b v Pro Juventute) aanwezig Hoge 
cat waardel 
9174 Zwitserland. Prijs: € 300,00 
Twee boekjes met diverse items van Zwitsertand zoals Bundesfeierkarten waaronder duurdere jaren sol-
datenzegels in veldeeltjes, etc Leuk snuffelkavel 

Onze openingst i jden: d insdag to t en nnet zaterdag van 10.00 to t 18.00 uur 

WIJ KOPEN ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam , 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

Telefoon ^ ^^' ̂ '̂-"-"' "̂ 'J '-'^ 2-maandelijkse prijslijst 
E-mail *-* ̂ ^ w" i^'J" verzameling verkopen, neem contact 
Interessegebieden met mij op via tel. nr. 

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



FILATELIE DE BOEIER A 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in praciit kwaliteit van: 
-4-Nederland & OR -|-Indonesië 
4^Rep. Suriname ^Zwitserland 

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

COMPLETE PERIODEN POSTFRIS (prijzen in euro's) 

Z W I T S E R L A N D (alle hoofdnummers volgens Michel dus incl. luchtpost en 
bloks; geen dienst, port, losse zegels uil bloks en variaties) 

1947-49 
1965-69 
1985-89 
2005 

155,00 1 
31,20 
70,00 
49,00 1 

1950-54 203,00 
1970-74 38,90 
1990-94 95,00 
2006 48,00 

1955-59 157,00 
1975-79 45,30 
1995-99 142,00 
2007 48,00 

1960-64 106,00 
1980-84 59,50 
2000-04 204,00 

N E D E R L A N D (alle hoofdnummers, ook de a-nrs., mits vetgedrukt, volgens 
de NVPH catalogus, m.u v. de langlopende series zoals Krimpen, Harz, 
Juliana, Crouwel, Beatrix, dus incl. bloks echter zonder boekjes, velletjes van 5, 
10 etc, velletjes Mooi NL met gelijke zegels) 

1945-49 
1965-69 
1985-89 
2005 

49,00 1 
65,80 
54,50 
69,00 1 

1950-54 264,00 
1970-74 70,50 
1990-94 88,00 
2006 78,00 

1955-59 158,00 
1975-79 36,30 
1995-99 175,00 
2007 64,00 

1960-64 58,60 
1980-84 40,00 
2000-04 285,00 

I N D O N E S I Ë (alle hoofdnummers zonder letters volgens de Zonnebloem
catalogus, dus inclusief blokken, zegels uit blokken voor zover ze een eigen 
hoofdnummer hebben, geen port, dienst, PZ-boekjes) 

1948 185,00 
1960-64 28,00 
1980-84 495,00 
2000-04 230,00 

1949 152,00 
1965-69 49,00 
1985-89 280,00 
2005 30,50 

1950 388,00 
1970-74 170,00 
1990-94 146,00 
2006 DAVO 36,00 

1951-59 49,00 
1975-79 138,00 
1995-99 193,00 

N E D . A N T I L L E N (alle hoofdnummers volgens de NVPH speciale 
catalogus De jaren 2003, 2004, 2006 worden geleverd incl. pers zegels 
volgens DAVO) 

1949 
1975-79 
1995-99 

9,50 
19,00 

210,00 

1950-54 320,00 
1980-84 50,00 
2000-04 425,00 

1955-64 
1985-89 
2005 

37,50 
55,00 
95,00 

1965-74 22,50 
1990-94 105,00 
2006 122,00 

SURINAME 1960 t/m 1975 compleet (NVPH nrs 335-653) € 49,-
REP. S U R I N A M E (alle hoofdnummers volgens Zonnebloem met blokken 
en luchtpost echter zonder port en boekjes). 
1975-79 57,50 11980-84 67,50 11985-89 137,00 11990-94 200,00 
1995-99 310,00 12000-04 425,00 I I 

NED. NIEUW-GUINEA compleet volgens NVPH (nrs 1-81), 
incl. porten UNTEA € 135,00 

Bovenstaande perioden vormen slechts een gedeelte van ons assor
timent. Uiteraard leveren wij ook losse jaargangen en series. Zegels 
uit de vroegere jaren zijn ruimschoots leverbaar. Ook Ned. Indië en 
Aruba treft u bij ons aan. Naast postfris hebben \N\\ veel gestempeld 
materiaal op voorraad, alles in onberispelijke kwaliteit. 
Voor een compleet overzicht van ons assortiment en de leverings
condities verwijzen wij naar onze gratis prijslijst. 
U vindt de prijslijst ooi< op onze website 

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

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

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

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

o s v ^ 

v' --

Houdt op 15 en 16 februari 2008 
haar 153® openbare velling 
Wij houden voor u 5 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

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

Bezoek nu ook onze online veiling 

www.bpveiling.nl 
Vraag onze gratis catalogus aan !! 

HAARMEIJER FILATELIE 
Nispensestraat 72 

4701 C X Roosetidaal 

INKOOP - VERKOOP - TAXATIES 

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

MEER DAN 1500 PARTIJEN WACHTEN OP U 
msm 

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

Diverse soorten kilowaar verkrijgbaar. 

KORTOM, VOOR IEDER WAT WILS 

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

hanteren. U bent van harte welkom. 

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

Openingstijden Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

.rtdere dagen op afspraak. 

09.30 tot 17.30 
09.30 tot 17.30 
09.30 tot 17.30 

HAARMEIJER FILATELIE 
Telefoon 0165 53 54 83 

http://www.filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.bpveiling.nl


STAMPSDNS: uw TERECHTE KEUS !!! 
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 
nu 
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 nu 
1975 nu 
1976 nu 
1977 nu 
1978 nu 
1979 nu 
1980 nu 
1981 nu 
1982 nu 
1983 nu 
1984 nu 

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

245,00" 
57,00 
59,00 

1985 nu 12,00 
1986 nu 9,50 
1987 nu 15,50 
1988 nu 122,00 
1989 nu 125,00 
1990 nu 33,50 
1991 nu 33,50 
1992 nu 37,50 
1993 nu 39,00 
1994 nu 34,00 
1995 nü 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 

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 

NEDERLAND: complete postfrisse 
618/34bEN1969 

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 

nu 
nu 
nu 
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! v.a. 100 EURO AFNAME 

2,70 
0,95 
2,30 
1,50 
0.80 
1,15 
0,70 
0,85 
1,20 
1,20 
1,00 

1971 nu 
1972 nu 
1973 nu 
1974 nu 
1975 nu 
1976 nu 
1977 nu 
1978 nu 
1979 nu 
1980 nu 
1981 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 12,15 
1983 nu 9,80 
1984 nu 13,20 
1985 nu 10,15 
1986 nu 9,00 
1987 nu 12,00 
1988 nu 10,00 
1989 nu 13,00 
1990 nu 16,00 
1991 nu 19,00 
1992 nu 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 

incl. kindblokken en "lang lopende" series (1949 = ZONDER 518/537)1954 = ZONDER 

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 

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 

1971 cw 39,40 nu 7,85 
1972 cw 38,40 nu 7,70 
1973 cw 35,40 nu 7,10 
1974 cw 38,30 nu 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 

WIJ WENSEN AL ONZE CLIENTELE EEN GEZOND EN SUCCESVOL 2008 
WIJ STAAN OP DE FILATELIEBEURS 

VRIJDAG 25/ZONDAG 27 JANUARI 2008 STAND NO: 49 EEN VERRASSING VOOR ELKE BEZOEKER 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, PARTIJEN JANUARI 2008 
7692 
NEDERLAND nr 839( 1 gulden M W O ) m compleet POSTFRIS vel van 100 zegels, kostte 
in 1965 100 gulden, wat toen toch bijna een maandsalaris was voor Jan met cTe pet ■, 
was 59,50 nu 25% = 44,60(Leuk om in te l i jsten 
7746 
BERLIJN DAVO crystal(oud type) voordrukalbum, blanco klemstroken, red staat met 
een GEBRUIKTE prachtcollectie 1948 1990 op slechts 17 zegels en blok 1 na GEHEEL 
C0MPLEET,de missende zijn 6 (wel * * aanwezig),10,15/20,27,33,34,40,61,68/70, blok l , 
Totale catw 3 540,00 Was 395,00 nu 25% = 296,25(33 FOTO'S WEBSITE) 
7913 
INDONESIË Importa voordrukalbum, zwarte klemstroken, met een pracht collectie 
1950 1990 op handje vol na zo goed als compleet, vanaf 1955 alles **(daarvoor o/* /*" ) 
incl blokken, port etc cataloguswaarde ca 5 500,00 Als losse jaargangen zou dit 
1 125,00 kosten (zie pag 2 mailing) nu ZEER SCHERP AANGEBODEN 475,00 
7954 
NEDERLAND no 1052(de beroemde koe) m geheel compleet vel van 100 stuks, dus 50 
paar koeien ■■, in de hoogti jdagen "deed " dit tussen de 2000 en 2500 gulden ■' was 
225,00 nu 10% = 202,50(2IE WEBSITE) 
8020 
NEP ANTILLEN DAVO luxe voordrukalbum IV, blanco klemstroken + cass, inhoud 
periode 19852004 m nw staat nw prijs ca 86,00 met een geheel complete postfrisse 
collectie 19841995, catw 628,75 als losse jaargangen kost dit 201,70 nu 120,00 
8045 
REPSURINAME 4 SAFE dual luxe ( nw type ■) voordrukalbums, blanco klemstroken 
periode 19752004 nw prijs ca 325,00 m perfecte staat , 'met een geheel complete 
postfrisse collectie 19752000 incl Blokken, automaatboekjes etc catw ca 3000,00 als 
losse jaargangen zou dit ca 825,00 kosten nu slechts 4 7 5 . 0 0 " ' 
8052 
CURACAO DAVO luxe voordrukalbum. blanco klemstroken, nw prijs ca 50,00 in prima 
staat met een o / * / * * collectie 1873 1949 incl LP en Port aanwezig o a 1 ' , 4/5 o, 7 o, 
13/17 *, 18/25 o, 28 o, 29/40 o, 44/70 o/* , 71/72' o, 75/78 *, 82/88 *, 89/99 o, 117/18 o. 
121/49 *, hierna op nrs 179/81 geheel compleet */o verder nog Luchtpot 4/16 *, 26/40 
*/o, 53/82 *, 93 o. Port 1 o, 3 *, 6 o, 8 o, 20 o, 34/5 *, 44/60 * hoge catw' i voor maar 
245,00(ZIE WEBSITE) 
8057 
GOETHE speciaal Lindner luxe voordrukalbum met collectie zegels, brieven, bloken etc 
over het leven en welzijn van Goethe incl Het dure Sov Bez Zone Blok post f r is " 
( € 225,00) zeer hoge aanschaf prijs nu 175,00 
8062 
ZWITSERLAND DAVO standaard voordrukalbum, red/goede staat met een on(gebr) 
PRACHTCOLLECTIE 18511984 veel betere exemplaren aanwezig o a (Michel) 7 II o zr 

f r (€ 480,00) 13/17 o, 20 o, 21 *, 25 o, 29/33 o, 36/44*, 50/76 o, 78/9 o, 102/0 o, 121/3 o, 
131 o. 143/4 *, 145 o. 146/8 o, 149/1 o 153/5 o, 180 *, 181 *, 189 o, 190 *, 192/212 o. 
hierna heel goed gevuld, eerst o vanaf 1970 *,( geen Pax) en weinig blokken( wel 4 *) 
tevens UN, Dienst, en Port, Keerdrukken * en prima luchtpost. Zeer noge catw nu 375,00 
(ZIE VEEL FOTO'S WEBSITE) 
8065 
NEW ZEALAND 2 "seven seas"ringband voordrukalbums, met een aardige collectie 
18551997 o / * / * * o a aanwezig (Yvert) 17 a o zr fr, 28 o, 50 o, 56 o, 66 o, 74 o. 76 o, 81 
o( Mllford € 135,00) 99 •, 150 o ,200/6 o, hierna red gevuld met zowel o alsmede f l ink 
* * ook nog wat blokken (1997) fikse catw nu 215,00 (FOTO'S WEBSITE) 
8077 
OUD SURINAME DAVO Crystal(oud type luxe) voordrukalbum, blanco klemstroken in 
prima staat nw prijs 75,00 met goede start collectie 18731975 o / ' / * * diverse complete 
series jaren 30 en van 1948 geheel compleet * / * * dus ook Curie serie en blok 1 totale 
catw 1097.00 nu 135,00 (ZIE DIV FOTOT'S OP DE WEBSITE) 
8088 
NEDERLAND diverse collectie m veeal DAVO crystal voordruk albums(oud type luxe) 
blanco klemstroken, alle in redelijke to t goede staat en alle collecties uiterst vriendeli jk 
geprijsd, zie diverse foto's op de website) 
E) standaard 18521994(veel blanco klemstroken) o a 50/70 o, 90/96 o, 133 o, 139/63 o, 
169/98 o. Kind 25/28, 203/7 O, 229/31 o, 556/60(Kerken) * • etc catw 964,00 nu 110,00 
(DIV FOTO'S OP DE WEBSITE) 
F) Importa stand 18521989 o a 2 o. 132/3 *. Kind 28.29.33,35/40 o. 347 o. 348 o. 681/2 
* / * * . 698/01 * * , 706 ** , 719 * * , Hierna veelal * * catw 1391,00 nu 125,00 
G) Importa standaard 18521975 o a 2 o, 4 o, 5 o, 50/78 o, 86 echt gebr, 129 o, kind 
29.31.32,34,35 o, 278 o, Harz, O, En face o. Zomer 50 o Kerken o, veel laren 50 * /o catw 
2077,00 nu 185,00 ( ZIE DIV FOTO'S WEBSITE) 
H) Standaard 18521955 o a 1 o, 3 o, 46 o, 84/86 echt o, 90/98 o, 207 *, 269 *, 274/7 
*, div en face *. Zomer 50 *, Kerken * ITEP **(get int) Zomer 54 * div Port en LP catw 
2300,00 nu 220,00 ( ZIE DIV FOTO'S OP DE WEBSITE) 
I ) Importa standaard 1852 1973 o a 17 o, 27 o, 50/78 o, 83 *, 129 o, 207 o, 278 o 
356/60 *, 403 b *, Harz o, en face, O. ITEP *. Rembrandt o. etc catw 2714.00 nu 225.00 
8091 
ENGELAND DAVO standaard voordrukalbum, red staat met gebruikte collectie 1841

1983, aanwezig o a (Michel nrs) 3,4,17,36.37.75,86/90.92,96,107/12,114,139,141 etc 
hierna lekker gevuld tevens enkele blokken en f l ink wat regional issues hoge catw ,1 Nu 
75,00( ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8101 
BUND nrs 123/138 (POSTHOORN SERIE) compleet postfris zonder plakker" , gekeurd 
Schlegel" Catw l"l2500,00 nu 895,00 ( ZIE COMPLETE SERIE OP ONZE WEBSITE) 

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

STAMPS 

GLOBAL STAM> DEALERS* 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirk N. Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands  geen winkel 
Tel: overdag 0655884387  vanaf 19.0023 OOuur: 0229261611 

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

^^^^f 
Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website, www.stampsdns.com 

http://www.stamps-dns.com


Beu 
MUNTEN EN POSTZEGEL ORGANISATIE v ^ ^ 

jprogramma voorjaar 2008 
Ook in het vooqaar organiseert de M P O weer beurzen, waar u 
nw collectie ken t uitbreiden en/of gratis en vrijblijvend kunt 
laten taxeren. Bel voor meer informatie met de M P O of kijk op 
internet. 

Tot ziens op één van onze beurzen! 
Nieiiwci 

,eiir 1 / kI 

1 Iet Veerhuis, 
Nijemondc 4 
\ au ilcr \ alk Hijborsl, 
/,ijJc\\\'U >( 
l \ XnlK'hKT, 

Haarlem 

Den Maag 

Etten 1 ,cii] 

30 maart 

20 april 

■ 4 mei 

Eindhoven 12 mei 

Van der Vall< IToaTlemZiiid, 
Toekanweu i 
Van der Valk Bijhortit, 
Zijdeweg 54 
De Nobelaer, 
A. van Ficixliciiilaan 2 
ll.ilcl \ a H 4 c r Valk, i 

Airiiorilioiel, J R o l l e r d a n 

"̂""" ■̂■̂'"'̂ '̂ ;!;r2T ! WWWMPO.NL 
M P O , Tndustriewea 29, 3401 MA I jsselstein Tel 0306063944 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engrosposten 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. 

Betalmg 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 UtrechtA'dam) 

file:///aH4cr
http://WWWMPO.NL
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» 'JEDERLAND | 

i v \ ^ « r ^ ^ ^ f l J ^m-WJt 1 

t 
Nederland 880f postfrisse 
foutdruk zonder waarde 

Inschrift met certificaat 550.-

Nederlond roltanding 53c postfris met 
afwijkende tanding. Cataloguswaarde 

voor postfris 1687,—. 
IVIet certificaat. 850,-

Nederland 
188 postfris 

gedeeltelifk 
onbedrukt 

met certificaat 
165,— 

Nederland 20 
postfris 200,— 

Ncaerlarici 28 
postfris met 

certificaten 1650, 

Nederland 36 
postfris 80,— 

Nederland 76 
postfris 96,— 

Curacao luchtpost 18-25 gestempeld 140,— 

met een stand^^nnf 1^""°'- ^'""' " '" '"'J aanwezig 
met een stand op de beurs in de Pandahallen te loosdrecht 

'A AUn ecu /äCnCElTE HIT /MLITE ^ 
ONDERSTAAND EEN GEDEELTE UIT ONZE 
VOORRAAD PLAATFOUTEN, MISDRUKKEN ETC.. . 
VAN NEDERLAND. 

37,50 

49,-

405a postfris zonder viratermerk 
855 postfris g o m o p voorzijde 

van zege l ipv o p achterzi jde I 
1141 postfris b lok je Amphi lex 

versneden, tekst Roi Amsterdam 
26 mei-5juni 1977 gedeeltel i jk 
a a n onderz i jde en a a n 
bovenz i jde van blokje I 200,— 

1571-1572 V postfris g e h e e l o n g e t o n d 
velletje 480, - -

1662-1663 V postfris c o m p l e e t velletje 
gehee l o n g e t a n d 395,— 

1856-1875v postfris c o m p l e e t velletje 
gehee l o n g e t a n d 175,— 

2212-2231 c o m p l e e t postfris velletje 
to taa l II verkeerd 
geper fo ree rd 

NEDERLAND PORT SPECIAAL 

29 blokje van 4 postfris m e t velrand 
waarin 1 x29fa , c a t a l o g u s w a a r d e 
voor postfris 250, - - prijs 
29 blokje van 4 postfris m e t vel rand 

300,-

1 5 0 , -

waarin X 29fd, cataloguswaarde 
voor postfris 300,-- prijs 
37 blok van 9 ongebruikt waarin 
lx (zegel middenin) 29fa 
41t gestempeld 
48af ongebruikt 
49bf postfris catalogusvi/aarde 
voor postfris 280,— prijs 

ONDERSTAAND EEN GEDEELTE UIT ONZE 
VOORRAAD POSTFRIS CURACAO. 

13-17 
19-23 
26-28 
M 

67 

74a 
75-81 
82-88 
89-99 
101-102 

met certificaat 
zeer schaars en luxe 

in compleet vel van 100 
cot. waarde 1500,—++ prijs 
in compleet vel van 100 
cat. waarde 1500,—-f+ prijs 

180,-

150,-
36,--

162,50 

140,— 

175,--
800,-
225,-

750,-

750,-
225,--
475,--
135,-
195,--

10, -

34 
35 
36 
50-55 
56 
62 
64 
65 
66 
72 
73 
75 
76 
82-83 
84-86 
104-105 
106 
107-109 
134-135 
177-198 
356-373 
402-403 
474-489 

eert. 

eert. 

36 
25 
80 
46 
ÓO 
15 

550 
18 

100 
67 
95 

180 
95, 
19, 

575 
575 

5 
240, 

70, 
595, 

99, 
4 

89, 

103 
121-125 
126-134 
135-137 
138-140 
153-157 
178-181 

3,75 
2,50 

62,50 
1 6 0 , -

5,— 
16,50 

250,— 

LUCHTPOST CURACAO POSTFRIS 

1-3 
4-16 
17 
2640 
41-44 
45-52 

175,— 
4 5 , -
3 5 , -

125,— 
2 5 , -
1 2 , ~ 

45-52 opdruk spec imen 125,— 
53-68 16,— 
69-81 12,— 
82-88 325,- -

GEDEELTE UIT ONZE VOORRAAD 
NEDERLAND POSTFRIS 

Nederland 1706 
ongetand 75,— 

DIENSnEGELS 

1-8 
2f 
2f 
3f 
4f 
4f 
9-15 
16-19 
16-19 
17af 
20-24 
27-32 
33-40 
41-43 
44-58 
44-58 
59-60 
59-60 

o 
X 
X 
o 
X 
o 
XX 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
XX 
o 
XX 
o 

eert. 
eert. 

eert. 

125,--
57,50 
57,50 
7 5 , -
92,50 
97,50 
3 1 , -
79,— 
2 0 , -

425,— 
7,50 
2,50 
3,75 
0,75 
8,50 
7,50 
1,50 
1,50 

Nederland 
Dienstzegel 3f 

75,— 

Interneringszegels nummer 1 en 2 
postfris met eert i f ieaat luxe exempla ren 495,- -

Serie brandkostzegels 1-7 ongebru ik t 475,— 
Serie Postpakket-Verrekenzegeis gebruik t 29,50 

),75 

',50 

),50 

1,95 

Nederland 227 
met postfrisse 
spiegeldruk 

75,— 

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

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstraat 4 
4132XGVianen 
Tel. 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42.69.335 

Bestellingen boven de € 35,— worden franco 
toegezonden. Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag o p postbank 42.69.335. 
Ons bekende klanten betal ing binnen 14 d a g e n . 
Levering zolang d e voorraad strekt. 

K a n t o o r o p e n o p 
d o n d e r d a g 9.00 - 1 2 . 3 0 
e n v a n 1 3 . 3 0 - 1 8 . 0 0 . 
O p a n d e r e d o g e n r e g e l m a t i g 
o p e n , e v e n b e l l e n v a n t e v o r e n . 

E-MAIL: pos t zege lhande ldenhe r t og@k l i k sa fe .n l 

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@kllksafe.nl Z e t f o u t e n v o o r b e h o u d e n . 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl
mailto:postzegelhandeldenhertog@kllksafe.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. 055-5416108 
info@pzh-vanvliet.nl 

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

GROENLAND-IJSLAND FINLAND ALAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT POSTZEGELBOEKJES 

Gratis pnjslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 2S, ê 
6950 AA Dieren % 
Tel 0313-419041 
Fax 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart nl 

NIEUW-ZEELAND 
AUSTRALAZIË, PACIFIC, WERELD 

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

beschikbaar. MOWBRAY COLLEaABLES, RO. Box 80, 
Wellingion 6140, Nieuw-Zeeland. 
Email: mowbray.stamps@xtra.co.nz 

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 100 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 11,00 

grote sortenng 17,50 
grote sortering en hoge waarden 11,50 
grote sortering met IJsland 12,50 
met toeslag en hoge waarden 9,00 
grote variatie en hogere waarden 10,50 
veel nieuw en met hoge waarden 6,50 
grote sortenng 10,00 
vele landen (iets Europa) 11,50 

Oostenrijk 
W Europa 
Skandinavie 
Duitsland 
Noorwegen 
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 

250 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 

1 kg 
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 frankenng 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196ofSNS bank rek nr 82 1907 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kinqstraat 55 - 6245 OH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRMG 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdheden. 

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

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

ansichtkaarten) 
MUNTEN 
Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned Antillen op voorraad 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar 
WIJ beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit' 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan beno
digdheden 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel 0575-54 02 54 Fax 0575 5140 48 
E mail postmaster@dezutphensepostzegelhandel nl 
Website nttp //www dezutphensepostzegelhandel nl 

Openingstijden woensdag 13 30 u - 17 30 u 
donderdag 10 00 u - 17 30 u 
vrijdag lOOOu - 21 00 u 
zaterdag 10 00 u - 17 00 u 

mailto:info@pzh-vanvliet.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:mowbray.stamps@xtra.co.nz
http://www.muntenenpostzegels.nl


Luk Vanduffel bvba 
46sTE O P E N B A R E P O S T Z E G E L V E I L I N G OP ZATERDAG 2 FEBRUARI 2008 

OM 13 UUR IN HET RAMADA PLAZA HOTEL TE ANTWERPEN 

■^̂  Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
IVIooi klassiek (nieuw & gestempeld)  Alle 
reeksen  variëteiten/curiositeiten. 

goede 

'^^ Veel Nederland  Luxemburg  Frankrijk 

Oostenrijk  Liechtenstein  enz. + Talrijke 
interessante verzamelingen  stocks en restanten. 

Bezoek onze website ! 
www.vanduffel.be 

Postzegelhandel 

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

veilingen kan 
series inleveren 

u steeds 
(eventueel 

Voor onze volgende 
verzamelingen of goede 
bezoek aan huis). 

 Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 

 Aankondiging van de veiling en afbeelding van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet. 

 Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
 Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

Openbare Veilingen 

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

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

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

VISTA Euromunfenalbum Band 2 

n 
Malta Cyprus 

met 6 WSIAmunten

bloden voor de 12 
nieuwe Eurolanden 
Luxe kunstlederen band met een prachtige 
afbeelding in relief druk op de voorzi|de 
en rugzi|de Inhoud 6 VISTA Euromunt

bladen van stevig dik karton, inclusief 
schuifvenster vervaardigd uit hard pvc 
Deze bladen bieden plaats aan 12 com 
plete Euro muntensets voor de nieuwe 
eurolanden, te weten 2 per blad 
Afmeting 245 mm x 270 mm 
Kleur Blauw 

Bestelnr. CLAS EURO BL 2 

19,95 
Depothouders 

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

Pzh. Bredenhof 
Bovenstraat 286 a ■ 3077 BL Rotterdam 
Tel .0104826725FaxO 1047970 65 
email: bredenhof@cs.com 

Postzegelhandel Parnassus V.O.F 
Roelof Hartstraat 34 
1071VK Amsterdam 
Tel. + Fax: O 206 75 23 72 

Postzegelhandel Van Lokven Filatelie 
Bakkerstraat 22 
6041JR Roermond 
Tel. 0475 56 35 00 

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

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

HOLLANDS GLORIE POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
Camplaan 8 • 2103 GW Heemstede x^ 
TeL 0235477444 ''JjM^-^ 
Fax 0235291605 '" "" s%® 
Postzegel & Munthandel Weerenbeck 
RijkswegZuid 106 • 6l6l BR Geleen • 0464750258 
A. Battalaan 48.6221 CE Maastricht • 043  3218864 
www.weerenbeck.nl. email: info@weerenbeck.nl 

LEUCHHURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG ■ Postfach 1340 D21495 Geesthacht 
EMail: info@leuchtfurm.com • vwrw.leuchtturm.com 

http://www.vanduffel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be
mailto:bredenhof@cs.com
http://www.philamunt.nl
http://www.weerenbeck.nl
mailto:info@weerenbeck.nl
mailto:info@leuchtfurm.com
http://vwrw.leuchtturm.com


lE^WU E 
KLASSIEKE FOUT: 
DE ALLEROUDSTE? 

Veel verzamelaars hebben 
een zwak voor zegels met 
een ontwerpfoutje. Een 
vogel met een verkeerde 
Latijnse naam, anachro
nismen, verkeerde jaartal
len - zulke zegels zijn in 
ieder geval goed voor een 
meewarige glimlach. De 
échte liefhebbers leggen 
er zelfs collecties van 
aan. Hoe ver moeten die 
liefhebbers teruggaan 
om alle 'fouten' in hun 
verzamelingen op te kun
nen nemen? Volgens de 

site Danstopicals zeker zo'n 
honderdtwintig jaar, ge
tuige een zegel van New 
South Wales uit 1888. De 
zegel laat een kaart zien 
waarop Australië keurig 
in vijf parten is verdeeld. 

'Helaas is de provincie 
Northern Territory opge
slokt door South Austra
lia,' aldus Dan Nelson, 
hoofdredacteur van The 
Neu) Cartophilatelist, een 
blad dat viermaal per jaar 
wordt uitgegeven door de 
Cartophilatelic Society (op 
het internet present met 
de site luwiv.tnapsonstamps. 
com). 
Nelson voegt er nog 
aan toe dat Northern 
Territory administratief 
gezien weliswaar onder 
South Australia viel, maar 
overigens een autonoom 
bestaan leidde. 

DEUTSCHE POST KOOPT 
5 0 0 0 OUDE MUNTEN 

Of het archeologisch 
gezien verantwoord is 
weten we niet, maar het 
is een feit dat Deutsche 
Post de hand heeft weten 
te leggen op vijfduizend 
echte oude Romeinse 
munten. Die munten zijn 
inmiddels 'verwerkt' in 

een even groot aantal 
zogenoemde Munzbnefe, 
een hybride product dat 
behalve zo'n oude munt 
ook het Duitse blokje 
'De Limes uitgeroepen tot 
werelderfgoed' presen
teert. De enveloppen 
gingen voor 29.80 euro 
over de digitale toonbank 
en zullen - gezien de 
kleine oplage - inmiddels 

wel uitverkocht zijn. Voor 
filatelisten is het allemaal 
natuurlijk niet zo heel 
interessant, al zullen er 
vast wel verzamelaars zijn 
die zo'n Münzbrief in het 
kader van hun themati
sche collectie graag in 
huis willen halen. 
Mocht u zich afvragen 
wat de Limes nu precies is: 
dat is de grens, c.q. het 
grenspad van het voorma
lige Romeinse Rijk. De Li
mes werd van ongeveer 57 
voor Chr. tot zo'n 400 na 
Chr. door de Romeinen 
gebruikt. Limes (uitge
sproken als lie-mes) is La
tijn voor 'grens' en 'pad'. 
In Nederland loopt de 
Limes van Katwijk via de 
oude Rijn langs Arnhem 
naar Duitsland. Hiermee 
is de Limes Nederlands 
grootste archeologische 
monument. De website 
lüuiiu.limes.nl. verstrekt 
nog meer informatie. 

BRAU(N)BACHBOEKJE: 
VIER VARIANTEN 

Het is vast iets voor specia
listen, maar we meWen 
het toch maar. Een tijdje 
geleden verscheen er een 
Duits postzegelboekje, 
gewijd aan het Mittel-
rheintal (Michelnr. 63). 
Het bleek dat de ontwer
per van het kaftje van 
het boel<je slordig was 
geweest: de plaatsnaam 
Braubach werd verhaspeld 
tot Braunbach. Nou ja, een 
nieuwe oplage is toch zo 
gemaakt? Jawel, maar 
dan moet je het wel in één 
keer goed doen - en dat 
lukte kennelijk niet. Er 
zijn inmiddels vier varian
ten van het boekjeskaftje 
bekend. Om te beginnen 
het 'foute' kaftje, met de 
plaatsnaam Braunbach. 
Dan de gecorrigeerde ver
sie, waarbij de foute naam 
nog flauwtjes in wit lees-

* X tähnstern' ' ^ 
hens \ Braunbach 

bens ^ Braubad) 

Lahnstein 
Braubach 

% 

3 Lalmstem 
foaubad) 

% 

baar is. Vervolgens een 
versie waarbij die de foute 
naam óók nog enigszins 
te zien is, maar dan in het 
geel. En tenslotte de defi
nitief gecorrigeerde versie 
(Braubach). DeMichel-ca-
talogus meldt ze alle vier, 
onder de nummers 63a, 
63ba, 63bb en 63b. 

^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^flÉ 
Met ingang M(m dit nummer wordt de rubriek 'Thematisch panorama' 
samengesteld doorjejfrci) Groeneueld uitPurmerend Veel lezers van 
Filatehc zullen Jeffrey ol kennen uan de maandclijksejeugdbijlage die 
onder de titel 'De Posthoorn' m dit blad is opgenomen JeÓTei| treedt m 
de voetsporen uan Drewcs Vcenstra, jarenlang de trouwe samensteller 
uan 'Thematisch panorama' Drewes ouerleed op 4 augustus 2007 

CUMULATIEVE INDEX ' 0 7 : 
BESTEL OF DOWNLOAD! 

Elk jaar wordt de meest 
recente jaargang van 
het maandblad Filatelie 

^ op cd-rom gezet. Dat 
= verhindert niet dat er toch 
ô  nog aardig wat abonnees 
- zijn die hun nummers 
«t laten inbinden. Speciaal 
S voor die lezers maakt de 
1, redactie een index van de 
Ï; artikelen, rubrieken en 
i onderwerpen die in de elf 
2 edities van een jaargang 
'^ werden behandeld. 

~I~I~ De index voor het jaar 
I n 2007 is inmiddels be

schikbaar; u kunt deze 
index thuisgezonden 
krijgen als u 1.32 euro aan 
frankeergeldige postze
gels stuurt aan de redactie 

van Filatelie, Klipper 2, 
1276 BP Huizen. De index 
wordt u dan binnen en
kele weken toegezonden. 
U kunt de index overigens 
ook geheel gratis down
loaden van de site van 
Filatelie, uJU)U).Jïlatelie.u)s. 

&.i/i'-''- ^S'—- ^^«T- j^"%I &ss;s: 

mf^.A 
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EERSTEDAGBRIEFKAART 
NUMMER 3 3 6EVEILD 

Zo'n vijfentwintig jaar 
geleden publiceerde 
Cees Stapel, rubriekre
dacteur Postwaardestuk-
ken van Filatelie, een 
overzicht van eerstedag-
afstempelingen op de 
allereerste Nederlandse 
briefkaart. Het aantal 
eerstedagkaarten lag 
destijds op zestien, maar 
inmiddels zijn er veel 
meer gevonden; tot voor 
kort waren het er 32. 
Onlangs werd bij de Ne
derlandse Postzegelvei-
ling eerstedagbriefkaart 
nummer 33 geveild; de 
kaart ging weg voor 320 
euro (exclusief veiling-
kosten). 

ERETEKENS FILATELIE 
WERDEN UITGEREIKT 

Op zaterdagavond 24 
november jl. werd in in 
Brasserie Bellevue in 
Amersfoort het traditio
nele najaarsdiner van de 
Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Filatelie 
gehouden, de uitgever van 
het maandblad Filatelie. 
Tijdens het diner reikte 
stichtingsvoorzitter Cees 
van Balen Blanken de 
jaarlijkse eretekens uit. 
De Leon de Raay-medaille 
2007 voor de beste we
tenschappelijk bijdrage in 
Filatelie ging naar de heer 
J. Ickenroth, voor zijn 
artikel De plattelandspost in 
Limburtj (gepubliceerd in 
Filatelie van april 2006). 

De heer T.P.J. Loorij nam 
de L.H. Tholen-trojee 2007 
in ontvangst, de prijs voor 
de beste filatelistische 
bijdrage in een niet-fila-
telistisch medium. Het 
bekroonde artikel - titel: 
De huismus met een gekarteld 
randje - werd geplaatst in 
het boek Mus, natuur & 
cultuur uan de huismus. 
De Wisselbeker uoor Thema
tische Bijdragen ging naar 
de heer J.C. Adriaansen, 
voor zijn artikel Czeslaw 
Slania- kunstenaar op 
de uierkante millimeter 
(gepubliceerd in Filatelie 
van maart 2006). De heer 
Adriaansen droeg zijn 
prijs op aan de graveur die 
de hoofdrol speelt in zijn 
artikel in Filatelie, aan 
Czeslaw Slania dus. 



POSTSPELSEYFARTHDUO 
WINT JAARLIJKSE PRIJS 

Elk jaar wordt in Duits
land een gezelschapsspel 
bekroond. De winnaar 
krijgt het recht om de 
eretitel Spiel des Jahres te 
voeren. In 2006 ging deze 
begeerde award naar het 
bordspel van Karen en 
Andreas Seyfarth. Het 
spel vindt zijn oorsprong 
in de postale werkelijk
heid van vijfhonderd 
jaar terug, toen de eerste 
postmeester van het 
huis Thurn und Taxis 
werd benoemd. Maar het 
begint eigenlijk pas in de 
zeventiende eeuw, toen de 

eerste postkoetsen voor 
het vervoer van brieven en 
documenten werden in
gezet. De spelers moeten 
hun uiterste best doen om 
postroutes in te stellen 

die er voor zorgen dat de 
verzonden brieven zo snel 
mogelijk op de plaats van 
bestemming aankomen. 
Daarbij kan het slim zijn 
om vooral heel lange 
postroutes te creëren, 
maar er daarnaast kan het 
ook geen kwaad er voor 
te zorgen dat er in zoveel 
mogelijk landen of gebie
den postkantoren worden 
gevestigd. Wie het spel 
het beste speelt krijgt 
uiteindelijk zijn of haar 
beloning in het verwerven 
van de titel algemeen 
postdirecteur. Meer infor
matie is te vinden op de 
site: www.boardgamegeek. 
comjgameliyögo. 

GRATIS KAARTJES Z I H E N 
ER NU WÈL BIJ 

Ze werden u wel beloofd 
in het vorige nummer van 
Filatelie, maar ze zaten er 
door een misverstand niet 
bij: de gratis kaartjes voor 
het NVPHevenement 
Stamp Passion '08 in Den 
Bosch. Maar dat maakt de 
NVPH nu goed, want bij 
dit nummer van Filatelie 
treft u de kaartjes alsnog 
aan. We wensen u veel 
plezier toe, op 11,12 en 13 
april aanstaande! 

Gratis toegang I 
' waard» CIO,

EERSTE EXEMPLAAR 'ALAAF EN ALLELUJA' WERD 
OVERHANDIGD AAN MINISTER VAN DER HOEVEN 

Op 1 decembcrjl presenteerde Jean Meijntz m Simpelueld m HUIZE 
Damman het tiueede boek m zijn serie 'Karnaval \n dejilatelie' 
Het eerste exemplaar uan deze ajlevering, die de titel 'AlaaJen Alleluja' 
meekreeg, u;erd ouerhandigd aan Hare Excellentie Maria van der 
Hocuen, minister uan Economische Zaken De minister mocht al een 
week eerder de onderscheiding van de 'Orde uan de Guide Humor' ont
vangen. Op dejoto zien u;c de minister getooid met narrenkap en onder
scheiding en de auteur van het boek, eveneens met onderscheiding AlaaJ 
en Allelujo' telt 256 pagina's kost 24.95 f"ro Het is verkrijgbaar bij de 
boekhandel; het ISBNnummer is 978905784525g 

OPROEP STEMPEL 
TWELLO HAD SUCCES 

In het maandblad Fila
telie van november 2007 
meldde Cees Janssen 
de ontdekking van een 
nieuw(?) kleinrondstem
pel: Twello met één 'o'. 
Dat er in de vorige zin 
een vraagteken achter het 
woordje 'nieuw' staat, is 
omdat het bij dit 'nieuwe' 
stempel waarschijnlijk 
gaat om het oude stempel 
met twee 'o's, waaruit de 
tweede letter 'o' gekapt 
werd. 
Het stempel werd aan
getroffen op een zegel 
van I cent (NVPH nr 51), 
die I januari 1904 als 
Stempeldatum heeft. In 
Filatelie van november 

NIEUW KlEIWONDSnMKl TWEUO 
METEEN'O'OHIDEIO 

^ EH!3' 

werd bezitters van nóg 
zo'n stempel gevraagd 
dat te laten weten, onder 
vermelding van de stem
peldatum. 
Van Cees Janssen ontvin
gen wij het bericht dat het 
oproepje in Filatelie een 
aantal meldingen heeft 

opgeleverd. De vroegste 
datum van het stempel 
is voorlopig vastgesteld 
op II maart 1903 en de 
laatste op 10 januari 1905. 
Daarmee is er dus sprake 
van een gebruiksperio
de van op z'n minst 22 
maanden. 
Nog meer nieuws van 
Cees Janssen: er is nu ook 
een kleinrondstempel 
Sas van Gent gevonden 
dat is voorzien van een 
tweeletteraanduiding. 
Naar aanleiding hiervan 
heeft Cees een overzicht 
gemaakt van de vroegste 
en laatste data van ge
bruik van de driekleuren 
tweeletterstempels, dat te 
vinden zal zijn op www. 
poststempeI.com  houd die 
site in de gaten, dus! 

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 nietfilatelistische 

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 
nietfilatelistische 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 postze^eluerzamelaars 

KOSTBARE SCHAT ZAT 
IN OUDE SCHOENENDOOS 

Lawrence Cohen uit 
Plymouth (New Hamp
shire, Verenigde Staten) 
verzamelt de rouwze
gel die in 1923 werd 
uitgegeven om de dood 
van president Warren G. 
Harding te herdenken. 
Het is een beetje een 
saai zegeltje: met een 
nominale waarde van 2 
cent en in zwart gedrukt. 
Maar voor Lawrence is het 
een ideale zegel, want hij 
is kleurenblind. Hij heeft 
inmiddels tweehonderd 
albums vol met Harding
zegels en dat is geen 
wonder, want hij koopt de 
zegel in grote aantallen. 
In de jaren tachtig legde 
hij de hand op een aantal 
schoenendozen die vol 
Hardingzegels zaten. 
En waar veel filatelisten 
goede voornemens ma
ken ('die ga ik eens lekker 
uitzoeken') zonder ze 
ook uit te voeren, voegde 

Lawrence de daad bij het 
woord. Hij was er duizen
den uren mee bezig en 
gelukkig niet tevergeefs, 
want hij vond een stripje 
van drie zegels dat zijn 
hart sneller deed kloppen. 
De Hardingzegels wer
den zowel in plaatdruk als 
rotatiedruk vervaardigd. 
Plaatdrukzegels hebben 
horizontaal twaalf tan
den, zegels in rotatiedruk 
elf. Bij het stripje van 
drie zegels dat Lawrence 
Cohen vond, gaat het 
echter om de gezochte 
variëteit 'rotatiedruk met 
twaalf tanden'. Daarvan 
zijn minder dan 50 zegels 
bekend. Het stripje van 
Lawrence is de grootste 
eenheid die ooit werd 
aangetroffen. Lawrence ^ 
kon jammer genoeg de ■= 
verleiding niet weerstaan ° 
om voor het geld te gaan — 
en dat betekent dat het t 
triootje niet in zijn collec ^ 
tie terechtkwam, maar op "^ 
een veiling. De opbrengst: ^ 
172.500 dollar! i 
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2 JANUARi 2008: 
BASiSASSORnMENT 

Nog nooit is TNTPost 
zo milieubewust aan een 
nieuwjaar begonnen als 
in 20o8. Met de zegels 
in het nieuwe basisassor
timent 20o8 geeft het 
bedrijf een krachtig state
ment af En dat is ook niet 
zo vreemd; steeds meer 
mensen ziet het belang 
van een 'groenere' wereld 
in. Het verklaart de groei
ende vraag naar milieu
vriendelijke producten 
en diensten. Hoe 'groen' 
iemand is, hangt voor een 
deel af van zijn of haar ei
gen handelen, maar voor 
een deel ook van de acties 
van anderen. Daarom 
is het goed te weten dat 
TNTPost zijn uiterste 
best doet het postverwer
kingsproces zo 'groen' 
mogelijk in te richten. En 
daarom staan de zegels 
uit het basisassortiment 
20o8 in het teken van 
'Denk groen, doe groen'. 
Een prima promotie voor 
milieuvriendelijk gedrag, 
want de zegels worden in 
een grote oplage uitgege
ven en zijn beschikbaar 
op alle verkooppunten. 
De zegels gaan door vele 
handen en kunnen er 
voor zorgen dat mensen 
wakker geschud worden. 
Ontwerpers Pepijn Zur
burg en Richard van der 
Laken van De Desynpolitie 
gingen 'iconografisch' te 
werk. 'Als je alle bijzaken 
weglaat, komt wat je wilt 
zeggen, krachtiger over,' 
zo lichten ze toe. De twee 
verbeeldden bijvoorbeeld 

80 jaar MVPH 
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het gunstige effect van 
een roetfilter door uit 
een vrachtwagenuitlaat 
bloemetjes omhoog te 
laten zweven. 

2JAHUARi2008: 
JUBILEA NVPH/NBIV 

Dit jaar bestaat de 
Nederlandse Vereniflin̂  van 
Postzê elhandelaren (NVPH) 
tachtig jaar en viert de 
Nederlandse Bond uan Filate
listenVerenyinflen (NBFV) 
zijn eeuwfeest. Beide 
jubilea leverden op 2 
januari jl. een blolcje met 
persoonlijke postzegels 
op. Op de NVPHzegel 
domineert een warmklop
pend hart met de tekst 
Bojaar NVPH, geheel in 
de stijl van de publiciteit 
die rond het jubileum
evenement Stamp Passion 
08 wordt gecreëerd. Drie 
statig vliegende duiven 
eisen de aandacht op bij 
de jubileumzegel van de 
NBFV, die werd ontwor
pen door Paul Walraven 
uit Amersfoort 
Later dit jaar verschijnt 
nog een prestigeboelqe, 
waarin de jubileumzegels 
van NVPH en NBFV terug 
te vinden zullen zijn. 

2 JANUARI 2008: 
NIEUWE BEATRiXZEGEL 

Op 2 januari kwam ook 
de Beatrixzegel van 70 c. 
opnieuw aan de loketten, 
in hangblokjes van vijf 
postzegels metTNTPost
logo en met de vermel
ding van de allernieuwste 
tarieven (datum van 
ingang; 2 januari 2008). 



NIEUWE PRIJSLIJST 
GROOT BRITTANNIË 

De januari 2008 prijslijst van Groot Brittannië is nu verschenen. 
Uitsluitendpostfris materiaal van Koningin Victoria tot eind 2007. 

Ontvangt U de prijslijst nog niet, vraag deze dan nu aan! 

Tevens specialist in Nederland, Australië (t/m 2006), 
Nieuw Zeeland, Canada, Antarctica en Zuid Afrika. 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532-8001 BM Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
E-mail: boomstamps@home.nl 
Wmkel geopend: dmsdag t/m zaterdag 
10.00-12 30 en 13.30-17.00 uur 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

Onze websneszijn vernieuwd! 
Onze hoofd-site met postzegels 

en benodigdheden 

www.?ost3eeld.com 

Onze gratis online wereldcatalogus 
Op land en thema. 

Absoluut uniek! 

i s tampcata fogue.com 

Onze inkooplijsten per serie. 
Nergens ter wereld uitgebreidere 

inkooplijsten! 

Ons postzegel-warenhuis in 
Haarlem. 

200m'postzegelwinkel! 

Winkelcentmm Cronjestraat 
Haarlem, tel:023-5272136 

uk 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 

Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 

Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

ADVERTEREN 
IN FILATELIE? 

Bel Bureau de Troyel 

Telefoon 036-5384528' 

Dubbei-zijdlge Insteekbladen, weekmakersvrij met zwart tussenfolle 
Bladformaat: 240 x 305 mm 

Nr. 451/Nr. 458 Per pak van 10 bladen 
Per blad los 

€ 
€ 

9,75 
1,15 

Ideaal voor de motief verzamelaar 
De voordelen liggen voor de hand: 

• reusachtig inhoudsvermogen 
• eersteklas kwaliteit 
• geweldige priis-kwaliteitsverhouding 
• zeer omvangrijk aanbod van 

verschillende bladsoorten 

De nngbanden zijn zeer solide vervaardigd met 4 ring-
mechaniek met algemeen gangbare gat-afstand garandeerd 
optimale bruikbaarheid. 

Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten, van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad. 

De nieuwe insteekbladen voor de handzame Compact A4 albums. 
Met Super-Clip-Klemwerking! 

Zwart zuurvrij glad draagkarton met Clip-Klemstroke, weekmakersvnj en documentveilig 
Een-zijdig bruikbaar. 
Bladformaat: 305 x 240 mm 

Nr. 421/Nr. 428 In pak van 10 stuks, bladprijs per blad € 0,85 
Prijs per blad los € 0,95 

Deze bladen zijn verknjgbaar in 8 soorten, van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad. 

De bijpassende ringbanden zijn leverbaar vanaf € 4,95 ("Standaard" 

nr. 429) tot de luxe zware uitvoering voor € 17,00 ("Classic" nr. 480). 

Fa. M. van Mastrigt • Botersloot 62-64 • 3011 HJ Rotterdam 
tel. 010 - 414 30 77 • fax 010 - 414 94 99 • e-mall m.mastrigt@wxs.nl 
w w w . s a f e n e d e r l a n d . n l 

Nr. 480 
Nr. 489 
Nr. 430 
Nr. 489 
Nr. 431 
Nr. 489 

Nr. 5100 
Nr. 5390 

Ringband "Classic" 
Beschermkassette 
Ringband "Phila" 
Beschermkassette 
Ringband "Hobby" 
Beschermkassette 
Ringband-formaat: 275 X 320 X 70 mm 
Benutbare dikte : 60 mm 
Ringband "Exclusief" 
Beschermkassette 
Ringband-formaat. 275 X 315 X 55 mm 
Benutbare dikte : 30 mm 

Nr. 480 Nr. 430 

17,00 
15,50 
15,00 
15,60 
15,00 
15,50 

17,00 
15,50 

Nr. 5100 
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon(a)xs4aIl.nI 
website: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

Chaos bij de hangogen van de Decembcrpostzcgels 2007 (boven en 
onder) de hcchtpunten lijken lukraak te zijn ingeslagen 

'NORMALE' DECEMBERZEGELS 

De blokjes met twintig 
Decemberzegels van 
29 c. die in november jl. 
werden uitgegeven, waren 
goed voor een verrassing. 
Want geheel onverwacht 
verschenen er op 25 no
vember twee verschillende 
hangblokjes, versies die 
op verschillende soorten 
verkooppunten te verkrij
gen waren. 
De 'gewone' December
zegels waren  zoals elk 
jaar het geval is  op de 
diverse verkooppunten 
van TNTPost verkrijgbaar. 
Bij de vestigingen van 
Albert Heijn bleken echter 
hangblokjes te koop te 
zijn die van een bij nader 
inzien afwijkend model 
bleken te zijn! 
Bij de 'normale' blokjes 
staat bovenaan rechts 
het logo van TNTPost; 
bij het blokje van Albert 
Heijn staat op die plek het 

logo van AH; in verband 
hiermee is het logo van 
TNTPost naar links 
verplaatst. 
Ook aan de achterzijde 
verschillen de beide blok
jes opvallend van elkaar, 
niet alleen waar het de 
tekst betreft, maar qua 
productbarcode (+49704 
voor 'normaal', +50571 
voor Albert Heijn) en het 
artikelnummer (271561 
voor 'normaal', 271364 
voor Albert Heijn). 
Ook dit jaar is het met de 
hangogen weer een grote 
puinhoop. De hechtpun
ten lijken zo goed als 
lukraak rondom de ogen 
te zijn geslagen. 
En ook nu zijn er dub
bele slitten gevonden. Tot 
dusver betreft het slechts 
dubbele slitten op de 
scheiding tussen de eerste 
en de tweede zegelkolom, 
danwei iets links daarvan. 

De verschillen tussen de Decembervelletjes in 'normale' uitvoering en die met AHimprint zijn overduidelijk zie 
de plaats van hctTNTPostlogo, de a îjkende tekst op de achterzijde en de verschillende borcodes 

HANGBLOKJES MET TWINTIG 
DECEMBERKRASLOTZEGELS 

Nieuw en als het ware in 
de plaats gekomen van de 
GoedeDoelenzegels wa
ren dit jaar de December
Kraslotzegels, die in blok

jes van twintig zegels van 
29 cent werden verkocht. 
De zegels in deze blokjes 
zijn gedeeltelijk bedekt 
met een kraslaag. Boven 

Ook ditjaar weer present dubbele slitten bij de Decemberzegels; door
goans te vinden op de scheiding tussen de eerste en tujeede zegelkolom 
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het nominale bedrag van 
5.80 euro (twintigmaal 29 
cent) moesten de kopers 
ook nog eens drie euro 
voor een kans op een 
prijs te moeten betalen. 
Onder de kraslaag kon 
(of kan) namelijk een 
winnend nummer zitten. 
Als de ontvanger van uw 
wenskaart of wensbrief 
het laagje op de zegel 
wegkrast kan hij of zij zo 
maar de gelukkige zijn. 
Of liever: dan zijn er tu)ee 
de gelukkige, want om de 
prijs in de wacht te slepen 
moet met de gelukkige 
afzender contact worden 
opgenomen. Deze laatste 
vraagt de prijs op en deelt 
die met de ontvanger van 
de wens. Omslachtig? 
Instructies staan op de 
achterkant van het blok. 
De zegels zijn in offset 
gedrukt door de Austra
lische zegeldrukkerij 
SEPPnnt, die in 2006 ook 
betrokken was bij de aan
maak van de zegels met 
bewegende schaatsers 
(Olympische Winterspe
len). 

http://www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm
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De CoIIertClub was in 2007 genereus: vaste Wanten ontuingcn het 
hierbouen a^ebecidc 'unieke collector's item' bij hun bestellingen 

DE COUECTCLUB IN GRONINGEN 
VERWENT ZIJN VASTE KLANTEN 

Tot dusver waren er 
slechts twee verschil
lende typen Nederlandse 
persoonlijke postzegels, 
dat wil zeggen als we even 
niet letten op de invulling 
van de zegels of op de 
druktechnische aspecten 
van ervan. 
Die twee typen zijn de 
zegel van 39 cent uit 2006 
en die van 44 cent uit 
2007. Inmiddels zijn er 
(met ingang van 2 janu
ari van dit jaar) nog twee 
typen bijgekomen (zie de 
zegels van de jubilerende 
NBFV en de ook al een 
feestje vierende NVPH van 
die datum), maar vóór 
die datum waren het er 
slechts twee. 
Bij die twee 'oertypen' 
ging het tot dusver om 
blokjes van tien zegels, 
blokjes van drie zegels 
(alleen in prestigeboek-
jes) en vellen van 50 
zegels (zelfklevend). 
Voor de verzamelaars van 
Nederlandse postzegels 
kwam het dan ook als een 
grote verrassing dat de 
CollectClub in Gronin
gen zijn abonnees eind 
vorig jaar een cadeautje 
verstrekte in de vorm van 
een blokje dat zowel een 
zegel van 39 cent als een 
zegel van 44 cent blijkt 
te bevatten. De zegel van 
39 cent toont een portret 
van Rembrandt, die van 
44 cent dat van Michiel de 

Ruyter. Een voor de hand 
liggende keuze, want 
de afgelopen twee jaar 
waren geheel gewijd aan 
voornoemde heren. 
Zijn dit nu persoonlijke 
postzegels? Het zijn in 
ieder geval geen 'achter
deurpostzegels', want 
TNTPost komt hiermee 
niet op grote schaal naar 
buiten, al dan niet in sa
menwerking met derden. 
Moeten we het blokje 
dan wellicht vergelijken 
met het kerstpakket-
geschenkje dat het Leids 
Universitair Medisch 
Centrum (LUMC) aan zijn 
medewerkers verstrekte? 
Daar ging het om vijf ver
schillende zegels in een 
blokje met in totaal tien 
zegels, een product dat in 
zijn geheel in meerkleu-
renoffset werd gedrukt 
door Joh. Enschedé in 
Haarlem. Qua bestem
ming lijkt het er zeer op, 
alleen is de uitvoering van 
het jongste product, met 
zijn twee verschillende 
zegelwaarden, natuurlijk 
wel heel bijzonder te 
noemen. 

Iets vergelijkbaars vinden 
we bij de Oostenrijkse 
persoonlijke postzegels, 
waar elke waarde vanaf 
55 cent mogelijk is als het 
gaat om een bestelling 
van particulieren. De Oos
tenrijkse Staatsdrukkerij 

heeft daarentegen samen 
met Austria Post ook pres-
tigeboekjes laten drukken 
- geheel in offset - waarin 
behalve zegels van 55 cent 
ook andere - en dan met 
name lagere - frankeer-
waarden aanwezig waren. 
De catalogi - of het nu 
Michel is of de Oosten
rijkse ANK - doen geen 
enkele moeite om die 
andere frankeerwaarden 
apart te catalogiseren. 

Vooralsnog zou je kun
nen veronderstellen dat 
TNTPost de CollectClub 
de mogelijkheid heeft 
geboden om twee 'achter
deurpostzegels' te laten 
drukken, met afbeel
dingen van twee heren 
die echt wel weer eens 
aan een eigen zegel toe 
waren. De andere optie 
is om ze - zoals hiervoor 
aangegeven - te vergelij
ken met de LUMC-zegels, 
in welk geval het weer 
gewoon 'echte persoon
lijke postzegels' zijn. En 
voor echte persoonlijke 
postzegels is er nergens 
een dwang om ze als 
hoofdnummers in een 
catalogus op te nemen. 
Het feit dat de oplage ui
terst laag kan zijn - vanaf 
tien zegels per 'emissie' 
is mogelijk - maakt dat 
immers absurd. 
De beperkte beschikbaar
heid - het gaat om zegels 
die uitsluitend aan abon
nees van de CollectClub 
zijn verstrekt; er kwam 
zelfs geen handelaar aan 
te pas - maakte nogal 
wat discussie los, onder 
andere op het internet. 
Vooral de handel voelt 
zich 'gepakt': ondanks 
hun aanzienlijke afname 
van nieuwe Nederlandse 
zegels in abonnement bij 
de CollectClub ontvingen 
de handelaren geen enkel 
blokje! 

Duidelijk is dat hier de pa
ranoia heeft toegeslagen. 
De NVPH ziet immers 
niets in 'persoonlijke' 
postzegels - noch in de 
'achterdeurversie', noch 
in de echte persoonlijke 
postzegel. Vreemd dus 
dat de handel - die de ze
gels niet het catalogiseren 
waard acht - zich nu op
eens achtergesteld voelt 
en de blokjes claimt om 
ze aan de eigen Neder
land-abonnees te kunnen 
uitleveren. Want waarom 
zou de handel zegels die 
ze zelf als verderfelijk 
beschouwt eigenlijk moe
ten uitleveren? Klanten 
leveren we toch alleen wat 
verzamelwaardig is? 

Misschien moeten we in 
Nederland toch naar het 
systeem van de Oosten
rijkse Austria Netto Katalog, 
die alle persoonlijke 
zegels met een oplage 
van meer dan duizend 
exemplaren vermeldt in 
een apart catalogushoofd
stuk. Dezelfde catalogus 
heeft ook een apart 
hoofdstuk ingesteld voor 
de ÖSD-vellen van twintig 
en voor de prestigeboek-
jes. 
Kortom, alles onder 
een apart hoofdstuk in 
de catalogus, meteen 
eigen nummer voor de 
zegels uit de beursblok-
ken van TNTPost, de 
prestigeboelqes en de 
Muntpostacties (Rem
brandt, Canon). En 
voor de LUMC-zegels 

en die van de Rabobank 
Zuid-Limburg. En het nu 
weggegeven blokje met 
de zegels van 39 en 44 
cent! Het gaat in al deze 
gevallen om zegels die ge
heel in meerkleurenoffset 
werden gedrukt door Joh. 
Enschedé in Haarlem, 
met één uitzondering: 
de zogenoemde beurs
postzegels; die hadden 
een relatief kleine oplage 
(i.ooo tot 1.500 blokken) 
en werden met de Ricoh-
laserprinter voorzien van 
een afbeelding. 
En - nu we toch be
zig zijn - laten we dan 
vooral niet vergeten alle 
druktechnisch verschil
lende uitvoeringen een 
hoofdnummer te geven 
in de doorlopende reeks 
hoofdnummers! 

TNT EASY EXPRESS ZEGELS EN 
ENVELOPPEN (VERVOLG) 

De drie soorten TNTEasy-
Express-postzegels zijn 
zowel los als in boekjes 
(met vijf exemplaren) ver
krijgbaar. De kartonnen 
enveloppen (expresbe
zorging de volgende dag 
vóór 10:30 uur, respectie
velijk vóór 12:00 uur op 
zaterdag) zijn niet meer 
in gebruik. Kennelijk 
dienen de TNTEasyExpress-
zegels hiervoor te worden 
gebruikt. 
Voor het buitenland 
- dat net als voorheen 
opgesplitst blijft in vijf 
zones - zijn wél envelop
pen (meteen afbeelding 
van een jachtluipaard) 
verschenen. 
Het grote dilemma bij 

het verzamelen van deze 
producten is niet dat ze fi-
latehstisch gezien niet het 
verzamelen waard zouden 
zijn, maar de prohibitieve 
kosten die gepaard gaan 
met het verzamelen ervan. 
Gebruikt zult u niet of 
vrijwel niet aantreffen: 
ze zijn naar buitenland 
gestuurd en zullen daar 
normaal gesproken als 
'verpakking' in de prul
lenbak zijn verdwenen. 
'Postfris' verzamelen 
is heel goed mogelijk, 
zolang men maar alert 
is op het verschijnen van 
nieuwe varianten. Maar 
de prijs (vanaf 42 euro 
per envelop) zal vrijwel 
iedereen afschrikken! 

Het assortiment uan TNTEasyExpress enueloppen en zegels. 

Een 'close-up' van de TNTEasyExpress-enuclop uoor Zone Een 
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BELGISCHE EMISSIES 
IN JANUARI 2008 

In de maand januari 
brengt De Post drie nieuwe 
emissies uit: 

^  Museum van Eigentijdse 
=> Kunsten in 
S Grand Hornu 
  René Magritte 
I  Rode Kruis  bloed 
S geven doet leven. 

^ Museé des Arts 
i Contemporains 
2 Op 21 januari a.s. ver
= schijnt een blokje met 

~TT" daarin een zegel met de 
j / waardeaanduiding '2' 

(tweemaal 52 cent ofwel 
1.04 euro) met een toeslag 
van 40 cent (bestemd voor 
ProPost), gewijd aan het 
Museum van Eigentijdse 

Kunsten in Grand Hornu. 
De zegel is ontworpen 
door Jean Libert. De emis
sie past in de traditie van 
zegels die De Post uitgeeft 
met daarop buitenlandse 
kunst in Belgische musea. 
Op de nu te verschijnen 
zegel zien we werk van 
de Spaanse kunstenaar 
José Maria Sicilia (geb. 
1954), getiteld La Luz que se 
apfl̂ a ('Het verdwijnende 
licht') uit 1998, een doek 
dat in 2006 in de collectie 
van het museum werd 
opgenomen. 
Eind jaren '80 werd be
slist dat op het terrein van 
de oude steenkolenmijn 
van Grand Hornu (in de 
Borinage) een nieuw op 
te richten museum zou 
moeten worden gehuis
vest. 

De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebelpers 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen (rasterdiepdruk 
aan de rol). Het zegel

formaat is formaat 38.15 
bij 48.75 millimeter en 
de perforatiemaat is ii/4 
(22 tanden horizontaal, 
28 tanden verticaal). De 
korte zijde van het blok 
vertegenwoordigt de 
cilinderomtrek. Op de 
cilinders zijn tweemaal 
drie blokken naast elkaar 
geplaatst. De perforatie 
loopt niet in de blokran
den door. 

René Magritte 
Eveneens op 21 januari 
a.s. komt een blok uit met 
daarin vijf verschillende 
zegels met een waarde
aanduiding in het type 
' i ' (ofwel 52 cent) met 
afbeeldingen van schilde
rijen van René Magritte. 
De emissie verschijnt ter 
gelegenheid van de aan
staande opening van het 
René Magritte museum. 
De zegels zijn ontworpen 
door het ontwerpteam 
MVTM (de afkorting 
staat voor Myriam Voz en 
Thierry Martin). 
René Magritte werd op 21 
november 1898 geboren 
in Lessen en stierfin 
Schaarbeek op 15 au
gustus 1967. Zijn vroege 
werk is kubistisch, zijn 
latere surrealistisch. Op 
de zegels zijn afgebeeld 
De man uan de loijde zee, 
Scheherazade, Het midder
nachtelijk huuielijk. Georgette 
en De oniüetende Jee. 
Magritte eindigde in de 
Waalse versie van het 
programma 'De groot
ste Belg' op de negende 
plaats en in de Vlaamse 
versie op de achttiende 
(zie het kaderstukje). 

De zegels zijn gedrukt op 
de tweede Goebelpers 
van de Zegelwerkplaats in 

Mechelen (rasterdiepdruk 
aan de rol). De in het 
blokje gebruikte zegelfor
maten zijn verschillend 
en niet te herleiden tot 
standaardafmetingen. 
Deze verscheidenheid is 
mogelijk dankzij het ge
bruik van scheerperforaat 
(tandingmaat 11%). Op 
de cilinders zijn tweemaal 
drie blokken naast elkaar 
geplaatst. 

Rode Kruis  bloed doet 
leven 
Ook de derde emissie 
in januari verschijnt op 
de eenentwintigste van 
de maand. Het gaat om 
een blok met 5 dezelfde 
zegels met de waarde
aanduiding 'i '(52 cent) 
en met een toeslag van 
25 cent. De zegels zijn 
gewijd aan het inzame
len van bloed door het 
Rode Kruis. De zegel is 
ontworpen door Philippe 
Geluck. Meer informatie 
over de actie is te vinden 
op de website ivmiü. 
bloedgevendoetleuen.be. De 
blokken bevatten zoals 
gezegd vijf zegels, die met 
de basis naar rechts zijn 
geplaatst. 

De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd, op 
een van de beide Goebel
persen die de Zegelwerk
plaats in Mechelen ten 
dienste staan. Het zegel
formaat is 27.66 bij 40.2 
millimeter en de perfo
ratiemaat 11% (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal). De korte zijde 
vertegenwoordigt de ci
linderomtrekrichting. Op 
de cilinders zijn tweemaal 
twee blokken geplaatst, 
waarschijnlijk paarsge
wijs têtebêche. 

DE GROOTSTE BELG 

In een eerdere aflevering 
van deze rubriek kwam de 
verkiezing van de grootste 
Belg ook al eens ter sprake. 
In 2005 werden televisie
programma's uitgezonden 
die tot doel hadden om de 
'grootste Belg' te kiezen, 
net zoals dat een jaar eerder 
in Nederland was gedaan 
met de 'grootste Neder
lander'. De taalsituatie in 
België leidde tot twee aparte 
uitzendingen: een voor de 
Vlamingen (bij Canvas) en 
een voor de Walen (bij de 
RTBF). Het resultaat was 
dat er ook twee verschil

lende topüens tot stand 
kwamen (zie hieronder)! 

Canvas: 
I. Pater Damiaan 
2. Paul Janssen 

(wetenschapper) 
a.EddyMerckx 
4. Ambiorix 
5. Adolf Daens 
6. Andreas Vesalius 
7. lacques Brei 
8. Gerardus Mercator 
9. Peter Paul Rubens 

10. Hendrik Conscience 

RTBF: 
I. Jacques Brei 
2. Boudewijn van België 
3. Pater Damiaan 

4. Eddy Merckx 
5. Zuster Emanuelle 
6. lose van Dam 
7. Benoït Poelvoorde 
8. Hergé 
9. René Magritte 

10. Georges Simenon 

Slechts drie 'grote Belgen' 
komen in beide lijsten voor: 
Brei, Damiaan en Merckx. 
In de Waalse versie zien we 
nogal wat 'grote Belgen' 
die buiten België volsla
gen onbekend zijn, in de 
Vlaamse daarentegen geen 
onbekenden. Leuk om eens 
uit te zoeken wie van al 
deze groten al eens op een 
postzegel IS verschenen! 



PASSIE VOOR POSTZEGELS KOMT 
DIT JAAR TOT UITBARSTING 

Wereldprimeur: NVPH stelt Design Award In 
DOOR TINEKE GEERTZEN (NVPH) 

In 1928, het jaar dat de Olym
pische Spelen in Amsterdam 
werden gehouden, besloot een 
groepje postzegelhandelaren tot 
oprichting van de Nederlandsclie 
Vereenigins van Postzegel Hande
laren, afgekort NVPH. 
Tachtig jaar later bruist de han
delarenvereniging nog steeds 
van de energie en die energie 
komt later dit jaar, op 11,12 en 13 
april aanstaande, tot uitbarsting. 
Op deze drie dagen zijn de Bra
banthallen in 'sHertogenbosch 
het decor van de zesde NVPH
show/, een evenement dat de 
toepasselijke titel Stamp Passion 
08 kreeg. 

Grootste evenement 
Stamp Passion 08 is het belang
rijkste en grootste filatelistische 
evenement van dit jaar. Op ruim 

Heb je belangstelling voor design"^ Voeg dan 
aan de hieronder afgebeelde designproducten 
een nuttig of aantrekkelijk filatelistisch 

toe  en win vierduizend euro' 

zesduizend vierkante meter vind 
je straks vele handelarenstands, 
diverse postadministraties, de
monstraties, jeugdactiviteiten en 
nog veel meer In de komende 
maanden kun je in dit blad lezen 
w/at je in Den Bosch allemaal 
kunt verwachten. 
Een eerste uiting van het jubi
leum van de NVPH was er al op 
2 januari jl.: toen gaf TNTPost 
een zegel uit ter gelegenheid van 
het tachtigjarig bestaan van de 
vereniging. 
Op vertoon van dit velletje met 
tien zegels heb je gratis toegang 
tot het Stamp Passion 08^^^^^
ment. Het velletje is verkrijgbaar 
op alle postkantoren. Het gaat 
om een 'echte' postzegel, die te 
zijner tijd zal worden opgeno
men in de Speciale Catalogus 
van de NVPH. 

Primeur 
Het jubileum 'Tachtig jaar 
NVPH' en het Stamp Passion 
oSevenement vormen de aanlei
ding voor een nieuw unicum in 
de filatelie. Want voor het eerst in 
de geschiedenis van de filatelie 
zal er een design award worden 
uitgereikt voor een filatelistisch 
artikel. Er zijn al veel wedstrijden 
geweest waarbij postzegels 
moesten worden ontworpen, 
maar dit is iets totaal anders. 
Het gaat hier namelijk niet om 
de postzegel zelf maar om een 
artikel dat postzegelverzame
laars kunnen gebruiken bij de 
beoefening van hun hobby. Dat 
kan van alles zijn: een opberg
systeem, een testapparaat, een 
hulpmiddel of een ander nuttig 
artikel op postzegelgebied. 
Iedereen kan meedoen en het 
kan de moeite waard zijn, want 
de NVPH stelt in totaal maar 
liefst 5.500 euro beschikbaar als 
prijzengeld! 

Bezoekers stemmen 
Misschien heb je ooit eens een 
goed idee gehad of misschien 
maak je er zelfs al gebruik van. 
Misschien is design je hobby, 
Misschien vraag je je wel eens 
af waarom nou juist dat artikel 
met op markt is gebracht. Al
lemaal aanleiding om juist nu 
mee te doen en misschien met 
die eerste prijs van vierduizend 
euro naar huis te gaan. Tijdens 
het Stamp Passion 08 evenement 
worden alle inzendingen ten

toongesteld en kan elke bezoeker 
een stem uitbrengen. De prijsuit
reiking vindt nog tijdens Stamp 
Passion 08, op 13 april, plaats. Be
halve de al genoemde hoofdprijs 
van vierduizend euro is er ook 
een schitterende tweede prijs 
van duizend euro. De inzending 
met de meeste bezoekersstem
men ontvangt de publieksprijs 
van vijfhonderd euro. 
En het blijft niet alleen bij het 
ontwerpen. De NVPH kan 
bemiddelen bij het in productie 

Dit bestaat al de pincettoep ■ maar je bent vast 
inventief genoeg om zelf een nog veel handigere 

uitvindingtedoen' 

laten brengen van de winnende 
inzendingen. 

Nieuw of bestaand 
De inzending kan bestaan uit 
een totaal nieuw product, of 
uit een aangepast bestaand 
product. Als het product al op 
de markt verkrijgbaar is, mag 
dat niet langer dan een jaar net 
geval zijn. Het moet een tastbaar 
artikel zijn (elektronisch design 
zoals een internettoepassing 
of een dvd zijn uitgesloten). De 
jury bestaat uit vier personen, 
te weten een verzamelaar, een 
handelaar, een producent en 
een industrieel ontwerper De 
beoordeling vindt plaats aan de 
hand van de criteria design, origi
naliteit, functionaliteit, productie
mogelijkheid en veiligheid (voor 
zegels en gebruiker). 

Hoe kun je deelnemen? 
Deelnemen kun jedoor i 'dór i 
maart 2008 het deelnameformu
lier in te vullen en in te zenden. 
Naar aanleiding van je inzending 
ontvang je verdere instructies 
van de NVPH. Het artikel zelf 
moet uiterlijk één week voor 
aanvang van het evenement zijn 
afgeleverd bij de NVPH in Den 
Haag. Kijk voor meer informatie 
en voor het deelnameformulier 
op www.stamppassion.nl. 

Op de website van Stamp Passion 08 kun je 
het deelnameformulier voorde Design Award

wedstnjdvan de NVPH downloaden 

http://www.stamppassion.nl
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TROUWE 
MENSENVRIEND 
Iedereen kent de vriende
lijke Sint Bernardshond 
Deze goede lobbes met 
zijn vriendelijke ogen 
en zijn dikke vacht is al 
eeuwenlang een echte 
mensenvriend je kent 
vast wel plaatjes van 
deze honden met een 
klem vaatje om de hals 
Daarin zit meestal drank 

waar je 
warm 
van 
wordt 
Als er 
iets 
met je 
ge
beurd 

'̂ *̂»a,ffi,»iiai>j IS In de 
ber

gen, nemen reddingswer
kers een Sint Bernhards-
hond mee Dankzij de 
drank in het vaatje kom 
je weer op temperatuur 
Vroeger kwam je de 
vriendelijke hond veel 
tegen op de boerderij Zij 
hielpen de boer om de 
melkkarren te trekken 
Sint Bernhardshonden 
zijn sterk en zo hoefde 
de boer met zelf met zijn 
melkbussen te sjouwen 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 
abonnees van De Posthoom. 
Alle adreswijzigingen, 

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

COOLE CIRCUSARTIESTEN 

Vind jij het ook zo leuk om naar 
het circus te gaan? Dan is deze 
serie van Australië echt iets voor 
jou. In de 19e eeuw kwamen 
allerlei artiesten naar Australië 
en lieten hun kunsten zien. Het 

circus ging in 1847 
open voor het publiek. Dat eerste 

circus had acts met acrobaten, 
dansers en paarden. Ook kon je 
er artiesten zien die allerlei turn-
oefeningen deden. Later kwamen 
daar clowns en andere grappen
makers bij. De Australische post
zegels laten een paar moderne, 
coole artiesten zien. Herken ie 

l de fietsende brandende knotsen-
I jongleur, de man van elastiek, de 
: man met de trapeze tussen zijn 
j tanden, de bananendame en de 
; menselijke kanonskogel? Krijgen 
I jullie ook zo'n zin om deze arties-
: ten eens in het echt te zien? 

Heb JIJ alle Harry Potter 
boeken gelezen' Dan ben 
je een echte fan van deze 
jonge tovenaar Jarenlang 
wist j K Rowling lezers 
m spanning te houden 
met haar creatie Vorig 
jaar verscheen het laatste 
deel De boeken behoren 
tot de best verkochte 
boeken ter 
wereld De 
schrijfster is 
er schatrijk 
mee gewor
den Ook de 
Harry Pot-
terfllms zijn 
populair De 

jonge acteurs zijn nu we
reldberoemd en hebben 
nog twee films te gaan 
Sommige liefhebbers 
van de boeken zijn met 
zo dol op de films Dat is 
ook logisch want de films 
zijn een soort uittreksels 
van de boeken Sommige 
postdiensten hopen dat 
de fans van Harry Potter 

ook post
zegels met 
hun helden 
zullen 
kopen TPC 
gafeen paar 
jaar geleden 
speciale 
briefkaar

ten uit in 
Engeland 
verscheen 
een serie met 
de kaften de 
Harry Pot
terboeken 
Er zijn dus 7 
postzegels 
uitgekomen 

Ook IS er een postzegel
velletje met de wapens 
van Zweinstem en de vier 
afdelingen van de school 
voor tovenaars Andere 
Harry Potterzegels komen 
uit Franknjk, Taiwan en 
Isle of Man 

DAAN'S 
PERSBERICHTEN 

In het Leidsch Dagblad 
las Daan Koelewijn 

het volgende bericht 
over een brief van een 

Duitse soldaat Hij 
was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gelegerd 

aan het Russische 
front Een brief die hij 
toen schreef is 63 jaar 
na verzending aange
komen bij de dochter 
van de geadresseerde, 
die toen zes jaar oud 
was De soldaat Willi 
Schenk schreef op 7 

juli 1941 een brief aan 
zijn "Lieve Anne en 

de kleine meid " De 
brief werd terugge

vonden in een bunker 
Willi was gesneuveld 

en lieve Anne leeft ook 
met meer, maar de 

69-jarige "kleine meid" 
heeft de brief eindelijk 

kunnen lezen 

RODE RUGZAK OP WIELEN 

€0,60 1 Een Fiat 500 
werd in ons 
land ook wel 
een "rugzak" I ~-»--i ! 
genoemd. Het I • 
autootje had | , . ? ^ ^ ' l " " 
die naam aan 
zijn bolle vorm 
te danken. De 
Fiat was 
heel populair. Tussen 1955 en 1975 werden bijna 
3,5 miljoen van deze wagens gemaakt. Het is dan 
ook niet zo raar dat de Italiaanse post deze auto 
op een postzegel heeft afgebeeld. Zoals je ziet 
glimt de wagen van trots. 
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: De beroemde 
, zwartbonte koeien 

Ben jij wel eens in 
het buitenland? 

Laatst was ik in 
Amerika. In een winkel 
stond een rek met 
postzegelmapjes. Eén 
van die mapjes bevatte 
zegels van ons land: 
Dutch Stamps stond er 
op. Ik dacht: Die neem 
ik mee. 
Dat kan ik eens zien 
wat een buitenlander 
over ons land spaart. 

Natuurlijk molens 

Weet je trouwens waar

voor die molens zijn.^ 
Vroeger stond ons land 
op sommige plekken 
vol met water. Maar 
de boeren wilden dat 
land graag gebruiken. 
Dus ze bouwden om 
het waterige land een 
dijk. Zo kreeg je een 
polder. Achterde dijk 
groeven ze een brede 

sloot. Bovenop de dijk 
kwam de molen. Als de 
wieken draaien, zetten 
ze een scheprad in 
werking. Dat scheprad 
haalde het water uit de 
polderen dan over de 
dijk Plons! in de sloot. 

De topper van 
Nederland 

^#r?i. 
Tulpen uit Nederland, 
het kan niet beter. Weet 
je trouwens dat tulpen 
eigenlijk uit de buurt 
van Afghanistan ko

men.' Wij hebben ze op 
onze ontdekkingsrei

zen meegenomen. Ze 
zijn toen hier in grond 
gepoot, en: het lukte! 
Dat was rond i6oo. Nu 
is het onze nationale 
bloem. 

Onze beroemdste 
schilder 

Ik weet zeker dat je wel 
eens van hem gehoord 
hebt: Rembrandt. Wat 
was er nou zo knap 
aan zijn schilderwerk? 
Tenslotte kun jij zelf 
ook heel leuk tekenen, 
nietwaar? Dat was: het 
licht. 
Rembrandt kon prach

tig het licht schilderen 
op iemands gezicht. 
Probeer jij dat ook 
eens! 

; Rundvee C)ÏZp ' 
;Stambodc ^■^ , 

Onze runderen zijn 
bekend over de hele 
wereld. Ze geven melk 
en vlees. Dat is niet 
gebruikelijk bij rund

vee. Meestal is het óf 
een vleeskoe, öf een 
melkkoe. Er is een 
stamboek van deze 
koeien aangelegd. Dat 
betekent, dat ieder dier 
in een boek opgeschre

ven wordt. 
Een soort stam

boom, dus. Begrijp jij, 
waarom deze zegel een 
"doorloper" genoemd 
wordt? 

Voetbal, de 
nationale sport 

je doet het zelf of je 
kijkt er naar: voetbal. 
We kunnen niet meer 
zonder, zo belangrijk 
is het. 
Maar weet je: er zijn 
maar weinig voetbal

lers onder de filatelis

ten. Weet jij hoe dat 
komt? 

Anne Frank 

Anne schreef een 
dagboek in de oorlog. 
Daarin kan je lezen 
hoe ze zich met haar 
ouders en anderen 
verstopte voor de 
Duitsers. Maar ze zijn 
toch gevonden. Toen 
moest Anne mee naar 
Duitsland, naar een 
gevangenenkamp. 
Daar is ze overleden. 
Als je wil weten hoe ze 
geleefd heeft, ga je dit 
boek lezen. Haar boek 
is vertaald in bijna alle 
talen van de wereld. 
Daarom kennen bui

tenlanders haar ook. 

We houden de zee 
buiten de deur 
COELTAPIAN ^ j 

« ^ 
tZOC NEDERLAND! 

Wat vinden buitenlan

ders de grootste stunt 
van de Hollanders? Die 
dijken en dammen, 
sluizen en muren. Hoe 
is dat zo gekomen? 
Na de grote overstro

ming in 1953 nam de 
regering een besluit. 
Er mochten geen 
overstromingen meer 
komen in Zeeland. Dat 
is gelukt, nu zijn al die 
zeearmen beveiligd. 
Als er weer enorme 
zeemassa's op ons 

land afkomen doen 
we alles op slot. Voor 
buitenlanders (maar 
ook voor ons) is dat 
geweldig. 

De Vader des 
Vaderlands 

t**AA*AAAAi 

Willem woonde in 
Duitsland, op een kas

teel. Toen hij tien jaar 
was, erfde hij een land

je en de stad Orange in 
Frankrijk. Zo kwam hij 
aan zijn achternaam. Je 
zal zoiets maar erven! 
Toen Nederland bezet 
werd door de Span

jaarden, kwam hij naar 
Nederland. Hij ging 
met een leger Neder

land verdedigen tegen 
de Spanjaarden. Want 
niemand anders deed 
dat. De mensen waren 
reuze blij met hem, hij 
deed tenminste wat. Ze 
noemden hem: de va

der van ons vaderland. 

Voor de filatelisten 

Deze zegel kennen bui

tenlanders natuurlijk 
niet. Deze is voor jou, 
het gaat over filatelis

ten. „ 
Onze hobby komt S 
nooit op tv. Maar zo te ~ 
zien wel op postzegels! ^ 

Heb jij een leuke hobby? ^ 
Ja, behalve deze natuurlijk: wat doe je graag in je ï 
vrije tijd? Maak daar een albumblad over. 2 
Dat is leerzaam, leuk en ook interessant voor ^^^— 
anderen. 95 
Succes er mee! 

(ytoeW*v VJ«VIV 
UViÜtó» 
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DE GEBOORTE VAN EEN POSTZEGEL 
Postzegels gebruiken we 
meestal om op onze brieven 
te plakken. Daarmee betalen 
we het vervoer van onze post. 
De lezers van de Posthoorn 
gebruiken postzegels ook om 
te verzamelen. En hoe meer 
we er hebben van een bepaald 
land of over een bepaald 
onderwerp, hoe fijner we dat 
vinden. Nu vroeg pas Iemand 
aan me: "Waar komen nu al 
die afbeeldingen op de post

zegels vandaan en hoe maken 
ze een postzegel?" Twee goeie 
vragen, vind ik. Ik ga proberen 
er Iets over te vertellen. 

Wat komt er op de 
postzegel te staan ? 
In de eerste plaats staat 
er op veel postzegels van 
landen met een koningin of 
een koning de afbeelding 
van die vorst. Zo hebben 
ze in Engeland Koningin 
Elizabeth op hun postzegels 
staan en wij hebben onze 
Koningin Beatrix. Dat vinden 
we nogal logisch. Maar die 
andere plaatjes, hoe zit het 
daarmee? Bij de post weten 
ze welke belangrijke dingen er 
in een jaar gaan plaatsvinden. 
Over dat onderwerp maken 
ze dan postzegels. In 2006 
waren dat bijvoorbeeld de 
Olympische Winter Spelen en 
daarom kwam er in dat jaar 
in ons land op 10 februari een 
velletje uit met twee verschil

lende postzegels over die 
spelen. Ook was het in 2006 
vierhonderd jaar geleden dat 
Rembrandt werd geboren. 
Natuurlijk leverde deze her

denking ook een postzegel op, 
zelfs een velletje met allemaal 
dezelfiJe zegels. 

De wedstrijd in 2006 ge
wonnen door Elvis Presley 
Ook vragen verenigingen, die 
een groot aantal jaren bestaan 
of die propaganda willen 
maken, aan de post om een 
postzegel met de afbeelding 
van hun dub. TPC Post kiest 
daar per jaar maximaal acht 
ideeën uit om postzegels van 
te maken. In 2006 mocht 
het publiek zelf kiezen wat er 
op de zegels moest komen 

co te staan. Het werd een 
° harde strijd. Sommige kranten 
''^ besteedden aandacht aan 
~ de wedstrijd. Fanatieke aan

* hangers van een onderwerp 
=: maakten websites op internet. 
;^ In totaal werden meer dan 
™ 25.000 stemmen uitgebracht. 
u De uitslag werd 
2 1 Elvis Presley 
Z 2. de Vrijmetselaars 

U  3. Sesamstraat 
I l 4 Streektalen 

5. Romanfiguren 
In 2006 verscheen dus een 
velletje waarop deze winnaars 
elk tweemaal staan afgebeeld. 
Naast de postzegels met de 

koningin en die over bepaalde 
mensen of dingen die in een 
jaar belangrijk zijn, komen er 
in ons land ook nog elk jaar 
kinderzegels, zomerzegels en 
kortingszegels uit. 

De ontwerpers aan de slag 
Als het af te beelden idee 
eenmaal bekend is, vraagt 
de post aan verschillende 
(en soms maar aan één) 
ontwerper een ontwerp te 
maken. Sommige postorgani

saties hebben een eigen vaste 
ontwerper in dienst. Deze 
kunstenaars gaan dan aan het 
werk. Ze maken gebruik van 
allerlei technieken: schetsjes, 
uitgewerkte tekeningen, foto's 
enz. Meestal maken ze enige 
ontwerpen. Deze worden door 
de post bestudeerd en soms 
afgekeurd. Na veel wikken en 
wegen kiezen ze dan voor één 
bepaald ontwerp. Soms heb

ben ze een aparte ontwerper 
voor de cijfers en letters die 
op het kunstwerkje, de latere 
postzegel, komen te staan. 
In de postzegelcatalogus staat 
bij elke postzegel of serie 
postzegels de naam van de 
ontwerper. 

Er moet worden verdiend 
Uiteraard worden die ontwer

pers voor hun werk betaald. 
In catalogi en tijdschriften, 
zoals de Posthoorn, mogen 
de eenmaal uitgegeven 
postzegels zonder kosten 
worden afgebeeld. Een enkele 
keer vragen die ontwerpers 
geld als het plaatje van hun 
postzegel wordt afgedrukt. 
Een voorbeeld hiervan is de 
bekende postzegel van Ko

ningin Beatrix. De ontwerper 
Peter Struycken heeft vast 
laten leggen dat hij moet 
worden betaald als zijn zegel 
wordt getoond in boeken, 
tijdschriften of catalogi. Dit 
noemen we het betalen van 
beeldrecht. Het is bekend dat 
wij Nederlanders zuinig zijn. 
Kijk maar eens in de catalogus 
van Nederland. Onderde 
nummers 1237 tot 1252 staan 
de eerste zegels vermeld 
van onze koningin, maar er 
staat geen plaatje bij. Wel de 
volgende tekst 

l.v.m. 
verschuldigd 

beeldrecht 
geen 

afbeelding 
Ook wij laten geen plaatje 
zien van deze op 't ogenblik 
meest gebruikte postzegel van 
Nederland. 

De locomotief uit Jersey 
Bij dit verhaaltje laat ik een 
ontwerp en de definitieve 
postzegel zien uit Jersey De 
kunstenaar C. Drummond 
tekende voor de PTT van 
Jersey het ontwerp van de in 

1973 uitgegeven postzegel 
met de locomotief Calvados. 
Ik vertelde je al dat som

mige ontwerpen niet worden 
aangenomen. 
In België geven ze regelmatig 
deze niet aangenomen ont

werpen uit. Zo verdienen ze er 
toch nog wat 
aan. Ik laatje 
zo'n afgewe

zen ontwerp 
zien van Els 
Vandevyvere. 
Het moest 
één van de 
postzegels 
worden voor 

de serie ter 
gelegenheid 
van de Olym

pische Spelen 
in 2004. De 
echt uitgege

ven serie laat 
ik ook zien. 
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Het drukwerk 
Als het ontwerp eindelijk is 
goedgekeurd door allerlei 
bobo's, moet de postzegel 
worden gedrukt. Allerlei 
technieken kunnen worden 
gebruikt bij dat drukken. Ik 
zal je niet vermoeien met het 
uitleggen van alle mogelijk

heden op dit gebied. Dat 
zou mijn schrijfseltje erg saai 
maken. Trouwens, ik begrijp al 
die technische verhandelingen 
zelf ook maar nauwelijks. 
Toch ga ik proberen een 
manier van drukken die tegen

woordig veel wordt toegepast 
bij het ven/aardigen van post

zegels aan je uit te leggen. Dat 
is de oflfsetdruk. 

Ofiset 
Als het goedgekeurde ontwerp 

bij de drukker komt, wordt 
het fotografisch verkleind tot 
de grootte van de definitieve 
postzegel. Deze verkleinde 
kleurenfoto wordt een bro

mide genoemd. Nou moet 
je weten dat elke gekleurde 
afbeelding (dus ook zo'n foto) 
uit vier basiskleuren bestaat, 
namelijk blauw, rood, geel en 
zwart. Door deze kleuren te 
mengen kun je allerlei andere 
kleuren en tinten maken. Nu 
is het technisch mogelijk 
om die kleuren te scheiden 
en dat doen ze ook. In de 
offsetdrukkerij noemen ze 
dit proces de C M Y K colour 
separation. Dat moet ik even 
uitleggen. Het laatste stukje 
"colour separation" betekent 
kleurscheiding. Verder staat 
de C voor Cyan (blauw), de M 
betekent Magenta (rood), de 
Y is Yellow (geel) en met de 
K bedoelen ze blacK (zwart). 
Vooral die laatste aanduiding 
is wonderlijk. Voor black 
nemen ze niet de B. Dat is 
toch de eerste letter, net als 
bij die andere kleuren. Nee, 
ze pakken daarvoor de laatste 
letter de K. Rare lui die offset

drukkers! 

De gescheiden kleuren 
worden via transparanten 
(doorzichtige kunststof 
platen) en aluminiumplaten 
over gebracht op vier verschil

lende drukcilinders, die elk 
afzonderlijk deze basiskleuren 
afdrukken, leder reeds ge

gomd vel gaat dus vier maal 
door de drukmachine. 

De miereneter uit 
Equatoriaal Guinee 
ledere drukgang wordt apart 
gecontroleerd. Deze blauwe, 
rode, gele en zwarte afdrukken 
worden ook wel kleurproeven 
genoemd. Allemaal zeer moei

lijk. Om het een beetje te ver

duidelijken laat ik je hieronder 
de vier CMYKkleurscheidin

gen of de kleurproeven zien 
van een postzegel van een 

miereneter. Het eindproduct, 
de echte postzegel, is nog 
ongetand, maar daar hebben 
ze op de drukkerij ook een 
apparaat voor. Daarmee wordt 
tussen de zegels de perforatie 
aangebracht. En... geboren 
is de postzegel. Toch nog een 
hele bevalling, vind je niet? 

Soms gaat er iets fout 
Doordat bij het drukken de 
postzegelvellen vier maal door 
de machine moeten, hoeft 
er maar niets te gebeuren of 
het gaat fout. Vooral als het 
vel verschuift, treden er soms 
merkwaardige fouten op. In 
1978 gaven ze bij ons een 
postzegel uit met de tekst 
"Donornieren redden levens". 

Er staat een stripfiguur op, 
waarbij de nier in rood zicht

baar is. Bij het uitvoeren van 
de rode drukgang, verschoof 
één van de postzegelvellen. 
Het gevolg was dat de nier 
gedeeltelijk buiten het lichaam 
van de stripfiguur terecht 
kwam. We hebben hier duide

lijk te maken meteen "wan

delende nier". Bij het drukken 
draaien de drukcilinders snel 
rond. Als er dan wat te veel 

inkt wordt toegevoerd, vliegen 
de inktklodders rond. Gevolg; 
een vlek op de postzegel. Ik 
vind trouwens de postzegels 
met die fouten leuker dan die 
zonder. Grappig zijn ook de 
miskleunen die worden ge

maakt bij het perforeren, dus 

bij het tanden van de zegels. 
Bij deze Nigeriaanse zegels 
uit 1990 zien we een grote ver

schuiving van de zogenoemde 
tandingskam. De horizontale 
perforatie loopt dwars door de 
postzegels. 

Daan Koelewijn 
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WIST J E DAT... 
...ze in Engeland links rijden? Waarom rijden ze in 
Engeland toch aan de verkeerde kant van de weg? Het 
linksrijden komt voort uit de riddertijd. Ridders, die 
rechtshändig zijn, konden hun rechterarm vol gebrui
ken tijdens een gevecht. Ook is het voor een rechts
händige ridder mak
kelijker om vanaf de 
linker kant, dus in de 
veilige linker berm 
van de weg, op zijn 
paard te stijgen. Een 
linkshandige ridder 
had het waarschijn
lijk wel een beetje 
moeilijk in een 
gevecht, omdat de 
meeste mensen nou 
eenmaal rechtshändig zijn. Maar niet alleen in Enge
land rijden ze nog links. Ook in Australië, ZuidAfrika, 
India, Pakistan en Japan. Toch even wennen hoor als 
je daar in een auto moet rijden! (TO) 

PUZZEL DECEMBER 2007 
Hier zijn de vragen van deze maand. Stuur de 
antwoorden voor 1 maart 2008 naar de redactie 
van de Posthoorn, de Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. Voorwaarde is wel dat je filatelistisch 
frankeert met een of meer gelegenheidszegels met 
een eurowaarde. De vragen zijn; 
1. Uit welke tijd stamt het links rijden in Engeland? 
2. Hoe werd de "wandelende nier" veroorzaakt? 
3. Welke wereldberoemde zanger verscheen in 

2006 op een Nederlandse postzegel? 
4. Waar komen tulpen eigenlijk vandaan? 
5. Wie IS onze beroemdste schilder? 
5. Welke auto werd ook wel een rugzak genoemd? 
7. Welk werk deden Sint Bernhardshonden op de 

boerderij? 

Meer dan looo jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stanipkids.org 
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Mijn favoriete postzegel is de Eu
ropazegel van 2007 uit Servië. Het 
is een scoutingpostzegel waarbij dui 
delijk te zien is dat het om scouting 
gaat. Zelf zit ik op scouting bij de 
verken
ners. Dat 
vind ik 
erg leuk. 
Als we 
op kamp 
gaan sla
pen we 
in tenten, 
lopen 
we lange 
tochten 
en moe
ten we zelf eten klaarmaken. 
Ik vind de zegel erg mooi en apart, 
omdat er veel dingen van scouting 
in verwerkt zijn. Zo zie je een plaatje 
van een paar padvinders in scou
tinguniform. Zij lopen een tocht en 
achter hen zie je de tenten waar ze 
in slapen. Om de afbeelding heen 
ligt een koord met een platte knoop 

MIJN FAVORIETE POSTZEGELS 
erin. Dat geeft aan dat scouting een 
wereldomvattende organisatie is. Het 
kompas dat naast het koord staat af
gebeeld wijst de weg. Rechtsboven in 
de hoek van de postzegel staan twee 

scouting 
tekens. 
Op de 
achter
grond 
van de 
zegel 
IS een 
Franse 
lelie en 
een stuk 

M*M*MkMUM*MMkMilMMMMJLJ 
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van een 
koord 

te zien. Op het aanhangsel van de 
postzegel is Baden Powell te zien. Hij 
is de oprichter van scouting. 
Ik vind het erg knap dat al deze 
dingen van scouting in één postzegel 
verwerkt zijn. Dit samen met dat ik 
op scouting zit maken deze postze
gel tot mijn favoriet. 

Lisanne Broeken, 14 jaar 

"ALS JE 
Daar zitten ze dan, twee 
gezellige meiden die 
dol zijn op postzegels. 
"Eerst mocht ik nog niet 
meedoen", vertelt Rian
neke ten Voorde (bijna 
6), "want je moet wel 
kunnen lezen en schrij
ven als je bij de Stamp 
Kids Club wil. Maar ik 
kon al lezen in groep 2, 
dus toen kon het." Ze 
is samen met haar zus 
Elselien (9) lid van de 
Stamp Kids Club van 
Toon Oomens. 
Wat verzamelen juWie? 
Elselien: "Paarden, poe
zen en vlinders." 
Rianneke: "Paarden en 
ook dolfijnen, want we 
zijn gisteren naar het 
Dolfinarium geweest." 
Hoe komt het dat jullie al
lebei paarden verzamelen? 
"We hebben gereden met 

KAN LEZEN, MAC JE MEEDOEN" 
een paard en wagen. Dat 
was zo leuk. Nu houden 
we van paarden," vertelt 
Rianneke. Elselien is al 
wat langer lid dan haar 
zusje. 
Hoe komt het datje die
renzegels verzamelt? 
"Ik schrijf verhaaltjes 
over dieren, ik houd van 
dieren. Dus ook van 
dieren op postzegels," 
vertelt ze. 
En Rianneke? 
"We hebben een postze
gelboek van Toon gekre
gen. Daar doe ik ze in." 
Hoe kom je aan nieuwe 
zegels? 
"Papa helpt ons, en we 
hebben opa en mijn 
oom. Die geven ons 
zegels. Wij kunnen ook 
aan postzegels komen 
als we mee doen met 
de puzzels. Ik heb ook 

een keer gewonnen, en 
toen heb ik een zakje 
postzegels gewonnen. 
Dat was erg leuk." 
Intussen komt papa zijn 
dochters weer ophalen. 
"Zo'n tentoonstelling als 
Postex is erg leuk voor 
de kinderen,"vertelt hij. 
"Ze bezoeken de stand 
van de Stamp Kids Club, 
want Toon houdt de con
tacten warm. En ze doen 
mee aan de spelletjes. 
Dat is een stimulans om 
hier te komen." (WtNB) 

ANTWOORDEN 
PUZZEL 
MAART 2007 
1. Koningin Juliana, 2. 
Gustav Eiffel, 3. Ma
rianne, 4. i g septem
ber28 januari 1871 
5. de sigaret in Lucky 
Luke's mond, 6. Jules 
Verne 7. Gargantua en 
Pantagruel, 8. In de 
Dordogne, 9. Ballon
nen. Na loting heeft 
Björn Rennenberg uit 
Limbricht een prijsje 
gewonnen, hartelijk 
gefeliciteerd! 

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

http://www.stanipkids.org
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0703663465, secretaris: J.Th.M. 
Bongarts, Polhaarweg 38A, 7721 
DX Dalfsen, 0529432286, email 
titibon@Kome,nl. 
De Globe: A. van Reenen, Aagje 
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JeugdFilatelie Nederland: Kees 
Mulders, Boutenslaan 185, 
5654 AN Eindhoven, telefoon 
0654918922, emailjfn@chello.nl. 
Ned. Ver. Voor Tbematisclie Filatelie: 
J.C. van Duin, Berglustlaan 84, 
3054 BK Rotterdam, telefoon 
0104610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aalsmeer, 
telefoon 0297321656. 
De Achterhoek: 
FV 'De Globe': JJM. Spekschoor, 
De Haare 3, 7136 MH Ziewent, 
telefoon 0544351848, email 
j.spekschoor^iDonadoo.nl. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951 GN Alblas

serdam, telefoon 0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; K. Schokker, Bovenweg 
249,1834 CN Sint Pancras, 
telefoon 0725626095, email 
klüasschokker@nupt:oIkmaar.iil. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, telefoon 0546

861525, email b.karsch(3)hccnet.nl. 
Almere: 
VPVA Almere; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
telefoon 0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; L.L. Louwerse, Kon. 
Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182395103. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers

Bakkenes, Provincialeweg N 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon 0183

403952. 
Amersfoort: 
AFV; G.A. Montfrooy, Alberikpad 
23, 3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen; J.M. Korver, Sa

turnus 25,1188 EB Amstelveen, 
telefoon 0206435403. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van 
Somerenlaan 50,1187 RB Am

stelveen, telefoon 0206405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcoude, 
telefoon 0294283962. 
AV 'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 

„ Elpermeer 63,1025 AB Amster

o dam, telefoon 0204922810. 
<= ASV Shell Filatelie; I.E. Holewijn, 
■^ Shell International Chemicals BV, 
~ Postbus 38000,1030 BN Amster

^ dam, telefoon 0206302006. 
= PVWAFilatelie; RR. Brugman, 
^ Dissel 39,1141ZM Monnicken

^ dam, telefoon 0299654163. 
„ FV'Statuut 80'; P.J. van Rossum, 
3 Voordewind 17,1034 KS Amster

^ dam, telefoon 0206331789, fax: 
^ 0206313467. 
— AmsterdamNoord: 

PV AmsterdamNoord; mw. Th. 

2 m DonkerLans, Adriaan Loosjes

M straat 55,1035 XR Amsterdam, 
^ telefoon 0206311073. 

Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wilder

nislaan 13, 7313 BB Apeldoorn, 
telefoon 0553554110. 
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp

straat 29, 7311 CR Apeldoorn, 

telefoon 0555223655, email 
arendmaas(a)daxis.nl. 
Appingedam: 
PVAppingedam; mw. A. Tillema, 
Jukwerderweg 26, 9901 GM 
Appingedam, telefoon 0596

627002. 
Arcen: 
PV Arcen; mw. M. Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 0774731610. 
Arnhem: 
FV'De Globe'; I.E. Huiskes, 
Winschoterstraat 41, 6835 AS 
Arnhem, telefoon 0263231678, 
emailj_liuisker@hrtnet.nl. 
Assen: 
VVPVAssen; Y. Postuma, Volmach

tenlaan 8, 9331 BL Norg, telefoon 
0592612413. 

B 

Baarn: 
PV Baarn; A.C. Engelberts, Le

pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
telefoon 0355416496. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philrtelica Badhoeoedorp; 
T. van Leeuwen, Jan Benningh

straat 43,1181 SB Amstelveen, 
telefoon 0206415022. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; R Broekema, 
Valkhof 31, 3772 EB Barneveld, 
telefoon 0342490242,email 
p.broekema@cheIlo.nI. 
Bergen(NH): 
PV NoordHolland; J. Oostveen, 
Luiveland 26,1861JD Bergen 
(NH), telefoon 0725896190. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. J.E.M. 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom, 
telefoon 0164234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura

nuslaan 57, 4624 VP Bergen op 
Zoom, telefoon 0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; mwJ.M.C.C. 
Obelsvan de Water, Gaard 37, 
6641 WN Beuningen, telefoon 
0246772085. 
Beverwijk: 
KPCBeuerwijk; Rv.d. Runstraat

Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 VJ 
Beverwijk, telefoon 0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Hrt Postmerk';. mw. A.M. van 
der Mark, Korhoenlaan 8, 3721 
EC Bilthoven, tel. 0302290466. 
Blitterswijck: 
FV De Maasdorpen; I.H.M. Min, 
Heuvelstraat 14, 5801 CS Venray, 
telefoon 0478515220, email 
idem.in(a)orange.nI. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica; mw. M.J. Schel

lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d lUjn, telefoon 0172

475944
Bodegraven: 
NVPV; D. Verwoerd, Hoefslag 40, 
2411WB Bodegraven, telefoon 
0653260579, email ueruioerdDan

u:ijk@casema.nl. 
Borne 
NVPV; C.H. Meijer, De Schoppe 
20, 7609 CB Almelo, telefoon 
0546864988, email cor.meijer(ïï) 
hccnrt.nl. 
Boskoop: 
NVPV; J. de Zwijger, Wilgenhorst 
51, 2742 DD Waddinxveen, 
telefoon 0182616946, email 
jandeziuijgeröDtiscali.nl. 
Boxmeer: 
P HV Boxmeer e.o.; H. Bruins, 
Steenstraat 113, 5831 JD Box

meer, telefoon 0485576729, 
email he.bruins@planrt.nl. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, telefoon 0411

673775
Breda: 
PV Breda; B.H. Kleiman, Para

dijslaan 23 ,4822 PD Breda, 
telefoon 0765427277. 

Brielle: 
NVPV; H.G.T.M. Overbeek, Sluys

straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
telefoon 0181415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek

ken, Mast 70, 8081 NE EIburg, 
telefoon 0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C.W. Stolk, Ruygen

bosweg 55, 6961 GT Eerbeek, 
telefoon 0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, telefoon 
0356933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVlJssel&I,ekstreek; J. Alberts, Ot

tergracht 17, 3064 LN Rotterdam, 
telefoon 0104508474. 
Castricum: 
PV Castricum; M.J. Kramer, Roo

seveltlaan 43,1902 DJ Castricum, 
telefoon 0251657751. 
Coevorden: 
PVCoeoorden e.o.; J. Bakker, 
Singelberg 65,7772 DC Harden

berg, telefoon 0523260051. 

Dalfsen: 
PV 't Raedthuijs Dalfsen e.o.; J. 
Schoemaker, Magnolialaan 9, 
7711 LX Nieuwleusen, telefoon 
0529484061. 
Delden: 
PC Delden; N. Delfos, Hooyerinks

plein 2, 7491 DP Delden, telefoon 
0743763272, email delfosbIusse@ 
planrt.nl. 
Delft: 
WP Delft; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, telefoon 0152564838, 
email hansmuis(3)jcuanmuisujinkel. 
speedlmq.nl. 
Delfzijl: 
PV'DeFiuel'; P.A.M. Helwig, Hoef

smeden] 38, 9932 GS Delfzijl, 
telefoon 0596626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wippert 
2, 7216 PN Kring van Dorth, tele

foon 0573221315, email infog) 
deuenterpostzegelclub.nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73, n u GV Die

men, telefoon 0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Dieren, 
telefoon 0313421220. 
Dinxperlo: 
FV 'De Globe'; L.A. Hagers, Bos

manslaan 57, 7091VX Dinxperlo, 
telefoon 0315655010. 
DoesburgHengelo (GId): 
FV 'De Globe'; J.E van Ushen, Aca

ciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313474317. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; J.H. Peters, G Groot

estraat 36, 7009 MJ Doetinchem, 
telefoon 0314342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; C A . de Bruijn, 
Hortensiastraat 4, 3319 HD Dor

drecht, telefoon 0786167044. 
DPV 'De Postiager'; R.C. Vos, Van 
Slingelandüaan 20, 3311 DS Dor

drecht, telefoon 0786146165, 
email uos.Iuijten(a)i2moue.nl. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E. Terpstra

Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, telefoon 0512521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkujartier'; A.J. Kop

mels, Julianaweg 15, 3941 DK 
Doorn, telefoon 0343415098, 
email adenada(a)het.nl. 
Dronten: 
PV Dromen e.o.; mw. A.P. Schip

persHooglugt, De Fazant 19, 

8251 MP Dronten, telefoon 
0321313329. 
Drunen: 
PV'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
telefoon 0416373144. 
Druten: 
FV 'De Globe'; mw. A.M. van Beek, 
Hoefslagstraat 53, 6651 CRDru

ten, telefoon 0487514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat 37,6931 DM 
Westervoort, telefoon 0263118740. 

Echt: 
PhilatelistenVereniging Echt; W. 
Utens, Molenweg 19, 6049 GA 
Herten, telefoon 0475330788. 
PhVGelreGulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
telefoon 0464492604. 
Edam/Volendam: 
PV 'Eooposf; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED Edam, 
telefoon 0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil

terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
telefoon 0318638634, email 
g.radstaat@hccnrt.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen

straat 17, 5694 CD Son en Breu

gel, telefoon 0499 476414. 
Eist: 
FV'De Globe'; J.E. Huiskes, 
Winschoterstraat 41, 6835 AS 
Arnhem, telefoon 0263231678, 
emailj_huisker@hrtnrt.nl.. 
Emmeloord: 
IV Philatelien; J. Gerbens, Noord

zoon 48, 8316 CJ Marknesse, 
telefoon 0527201960, email 
j.gerbens@)pIonrt.nl. 
Emmen: 
P.V Emmen ; A.K. Bos, Achter

kamp 10, 7761 DRSchoonebeek, 
telefoon 0524531750. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica; R.W. Reijngoud, 
Exterpad 21,1601 lU! Enkhuizen, 
telefoon 0228314038. 
Enschede: 
EPV; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, telefoon 
0534281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptRaebel, 
Burg. Renkenlaan 4, 8162 CW 
Epe, telefoon 0578627090. 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist'; J.J. Bere

zinski. Wijngaardstraat 16, 
6181 GE Elsloo, telefoon 046

4375490, email jean.berezinski@ 
hotmail.com. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
telefoon 0187611542. 
Goes: 
FV 'De Beuclanden'; J. A. Grim

minck, Vogelzangsweg 42, 4461 
NH Goes, telefoon 0113227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
telefoon 0547273033. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; W. Bok, Over

heicop 30,4145 KT Schoonre

woerd, telefoon 0345611614, 
email ujimbok(ïöhetnrt.nI. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Binee, Ros

sinistraat20, 2807 HK Gouda, 
telefoon 0182525327. 
' sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, Benvenu

tolaan 8, 2253 AH Voorschoten, 
telefoon 0715722702. 
Philatelien Den Haag; J. Ritter, 
Kamillestraat 30, 2565 RC Den 
Haag, telefoon 0703681412. 
Postzegeldub 'De Kring'; W. Hoo

gendijk, Weerselostraat 15, 
2541 VM Den Haag, telefoon 
0703297787. 
PV 'Vredestein'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
Haag, telefoon 0703976965. 
PV'sGrauenhage e.o.; J. Alsem

geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, telefoon 070

3473547

Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen

laan 13, 9753 HX Haren (GR), 
telefoon 0505344229. 
PV Groningen; J.PA. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastraat 5, 9722 
EW Groningen, telefoon 050

5018234. 

H 

Haarlem: 
IV Philatelica; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat 48, 2035 CH 
Haarlem, telefoon 0235362980. 
HFV 'Op Hoop uan Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 HE 
Haarlem, telefoon 0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers

straat 79, 2151 CG NieuwVen

nep, telefoon 0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVS.P.A.; J.C. van der Bijl, Hout

rijkstraat g, 1165 LL Halfweg, 
telefoon 0204974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 
5, 3842 ZZ Harderwijk, telefoon 
0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV 'De Philatelist'; A.C.J, van 
Baaren, De Buurt 45, 3372 DB 
BovenHardinxveld, telefoon 
0184618112, email arjanuan

baaren@planrt.nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, telefoon 0251

233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
telefoon 0513625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugoujaard e.o.; mw. L.J. 
Folkers, Bloemaerüaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, telefoon 
0725715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wolsing

Grens, Promenade 267, 6411 
JJ Heerlen, telefoon 0455717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L.J. Hordijk, Rozen

straat 11,1782 MS Den Helder, 
telefoon 0223693101. 
Hellevoetsluis: 
P.V. Hellevoetsluis; J.J. Koppenol, 
Handlog 6, 3224 PG Hellevoet

sluis, telefoon 0181322699. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmond en Omstre

ken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, telefoon 
0492534793, email t.leijten2@ 
cheIlo.nl. 
WPV Helmond; J. Neggers, Van ' t 
Hofrstraat4, 5707 ES Helmond, 
telefoon 0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambdchtse FV; J.S.R van de Ruit, 
Led. van Nassaustr. 3, 3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherphof

landen 8,7542 CM Enschede, 
telefoon 0534763473. 
' sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV; Marten Til

stra, Braspenninglaan 12, 5237 
NK'sHertogenbosch, telefoon 
0736423064, email secrrtanshfv 
@kpnplanrt.nl. 
Heusden: 
PV'Black Pennij'; M.L.H. Verharen, 
Herptseweg 27, 5256 NN Heus

den, telefoon 0416661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; A.E. Sanders, 
J.W. Frisolaan 23,1412 AG Naar

den, telefoon 0356221470. 
Hoek van Holland: 
IVPhiIatehca; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekscheuiaard; M. van Aalst, 
Roerdompweg 53, 3263 AJ Oud

Beijerland, telefoon 0186619590. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Churchill

straat 141,7451 ZE Holten, 
telefoon 0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen; H.J. Ruiter, Satellie

tenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen, 
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telefoon 0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer, T H. 
Nienhuis, Van Limburg Stirum-
laan 19, 9602 GN Hoogezand, 
telefoon 0598-321282. 
Hoorn: 
NVPVaJd West-Fnesland, H I. van 
derMeuIen, 't Roems 9,1616 PN 
Hoogkarspel, telefoon 0228-
561828 
Pfiiiatelica Hoorn e o , W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
telefoon 0229-230322. 
Huizen: 
Postzegelvereniging Huizen en 
Omstreken , G.J. Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251 HV Laren, 
telefoon 035-5387550, email 
äjuisi23@xs4ail nl 

K 

Kampen: 
IVPftiiatelicfl, J.G. Fidder, Gal-
lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
telefoon 038-3315968 
Katwijk: 
PVKatuJijk/Rijnsbur̂ , M. te Nij-
enhuis, Oranjelaan 17, 2231 DE 
Ri]nsburg, telefoon 071-4027446 
Kerkrade: 
EKPV, B J.W Berends, Pastoor 
Theelenstraatzó, 6466 JH Kerk
rade, telefoon 045-5415088. 
Klimmen: 
PhV'tFakteurke', H.J. Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, telefoon 043-4592797, 
email harryraes(3)planet nl. 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 
Noord-Scharwoude, telefoon 
0226-313764. 
Leerdam: 
NVPV, A Verslms, De Waterloop 
27, 4141JV Leerdam, telefoon 
0345-616960, email uersluis a(g) 
ujorldonlme nl 
Leeuwarden: 
VPV 'Friesland', H.P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, telefoon 058-
2673520 
Leiden: 
IVPhilatelica, Rob LG. Hogenelst, 
Nassaulaan 80, 2382 GP Zoeter-
woude, telefoon 071-5895337, 
email ho5en877(ä)zonnet nl 
LWPV, W Groenewegen, Roer
dompstraat 12, 2352 CL Leider
dorp, telefoon 071-5891334. 
Leiderdorp: 
PVPostaumaat, H.A Wolf, Anna 
van Burenstraat25, 2351 RM Lei
derdorp, telefoon 071-5893209, 
email secretans@postaumaat nl 
Lekkerkerk: 
E N PV, J de Brmn, Hoge Park 
24, 2923 VN Krimpen a/d IJssel, 
telefoon 0180-513348 
Lelystad: 
AV 'De Philatelist', W L. Wolschrijn, 
Karveel 56-80, 8242 CR Lelystad, 
telefoon 0320-221803. 
Leusden: 
VPZV 'De Loupe', Dick Klaassen, 
Hoefi|zer 31, 3833 XA Leusden, 
telefoon 033-4946125, email 
deloupe(3)hccnet nl 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu-
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
telefoon 0545-272543, email 
uJissenbur̂  g@hetneï nl 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat 335, 7585 PB Glane, 
telefoon 053-5382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis fVPM), P.M.J.A. 
van der Aa, Cornells van der 
Kolffstraat 203, 3144 RB Maas
sluis. 
Maastricht: 
PVZuid-Limbur̂ , CL M. lanssen, 
Chnstinastraat 25, 6267 AS 
Cadier en Keer. 
Meppel: 
Philatchca P.V, T.A.R Kuiper, Jan 
van Scorelstraat 7, 7944 CZ Mep
pel, telefoon 0522-256001, email 
ta/kuiper^hetnet nl. 
Monnickendam: 
PV Waterland', R.J. Schoof, 

Lauwersmeer 45,1447 LA Purme-
rend, telefoon 0299-648886. 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster telefoon 0174-
280134, email u; storm(g)h\ nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, H Kraan, 
Windmolen 57, 4642 DA 
Mijdrecht, telefoon 0297-241242. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe', mw. G. Jacobs, Heu
vellaan 9, 8162 Cl Epe, telefoon 
0578-613396. 
Noord wijk: 
VPN,R.G Steenbergen, 
Bloemenschans 20, 2215 DE 
Voorhout, telefoon 0252-216525. 
PV 'Onder de loupe', J.M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, telefoon 
0252-373632 
Noordwijkerhout: 
IV Philatelica, J M.G. van Mul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 Wl Noordwijkerhout, 
telefoon 0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, CA. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, telefoon 
0341-254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, Sophi-
aweg 125, 6564 AB Heilig Land-
stichtmg, telefoon 024-3233454, 
email mjo^nupunijme^en nl 
FV 'Nouioposf, W J.M. Goossens, 
Vendelierstraati5, 6562 NA 
Groesbeek, telefoon 024-
3974654, email lüj m goossens^ 
chello nl 

Oldenzaal: 
OPHV, H.J. Teunis, Dr. De Bruy-
nestraat 35, 7576 BJ Oldenzaal, 
telefoon 0541-514243 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen en Omstre
ken, vacant 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzond , J W. Lanse, 
Van Ostadestraat 58, 4501 KV 
Oostburg, telefoon 0117-454546 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe', H. Wegh, B. Crum-
straat 19, 6866 AA Heelsum, 
telefoon 0317-316649. 
Oosterhout: 
OWP, B.W.J. Keiler, Sterkenburg 
10. 4901 WD Oosterhout, tele
foon 0162-423311. 
Oosterwolde (FrI): 
Stellin îüeruer Fil Ver, P Rauwerda, 
Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
telefoon 0516-441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E. Post, 
Beatrixstr. 26, 7591 GD Dene-
kamp, telefoon 0541-351936. 

Papend recht: 
Postzê eluer 'Iris', L.A Koster, 
Cortv.d Lindenstraat8, 3354 
AD Papendrecht, telefoon 
078-6155037, email 1 akoster@ 
wanadoo.nl. 
Purmerend: 
IVPhilatelica, J. Groeneveld, De 
Goedemeent i, 1447 PT Purme
rend, telefoon 0299-463850, 
email jefl̂ ey5roeneueld@hetnet nl 
Putten: 
PV'Telstar', H.D Buitenwerf, Wit-
tenburg 163, 3862 EE Nijkerk, 
telefoon 033-2452484. 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 21, 
8101 CZ Raalte, telefoon 0572-
353352. 
Renkum/Heelsum: 
FV'DeGlobe', WJG Mmnen, Nwe 
Keiienbergseweg49, 6871 VN 
Renkum. 
Reuver: 
FV'Filuero', R.RL. Aerdts, Hoen-
dercamp 4, 5953 DG Reuver, 
telefoon 077-4744551, email 
raerdt5@home nl 
Rhenen: 
FV'DeGlobe', H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23, 4033 AN Lienden, 
telefoon 0344-601280. 

Roden-Leek: 
IV Philatelica, W.v.d Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Peize, 
telefoon 050-5032608, email 
sec@jilatelistenrodenIeek nl 
Roermond: 
PV Roermond, mw. J. Maessen-
Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 
NB Roermond, telefoon 0475-
321179 
Roosendaal: 
Pu Philatelica West-Brabant, J.A. 
Noordhoek, Boterpolten 13, 
4731 NX Oudenbosch, telefoon 
0165-317509, email noordmoilî ) 
hetnet nl 
PV Roosendaal, H. Jongeneelen, 
Landjuweel 4, 4707 HX Roosen
daal, telefoon 0165-543759. 
Rotterdam: 
PV Philatelica, J.C Salemmk, 
Zestienhovensekade loi-B, 3043 
KK Rotterdam. 
RPhV, mw N Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82, 3068 
PW Rotterdam, telefoon 010-
4562597. 
PC Rotterdam; mw. M.C 
Erkelens, Siergaarde 105, 2285 JE 
Rijswijk, telefoon 070-3307567, 
email secretaris kleineclub@)planet 
nl. 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, telefoon 0181-
212967. 
Rijssen: 
PV Rijssen , J.H Veurink, Ter 
Weelstraat 18, 7462 RT Rjjssen, 
telefoon 0548-515970, email 
henueu@hotmaiI com. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk, D van der Winden, 
Wethouder Brederodelaan 2 K, 
2286 AL Rijswijk, telefoon 070-
3931315. 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H. van der 
Schuit, Eendrachtstraat 14, 2013 
RH Haarlem, telefoon 023-
5316573, email hi;anderschuit(a) 
chello nl. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, BG Doorne-
kamp, Westerstraat 41, 2171 
CG Sassenheim, telefoon 0252-
216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland', U. Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Schagen, 
telefoon 0224-298965. 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver uan Postzegel ver
zamelaars, H Schep, Beneluxlaan 
8, 2871 HG Schoonhoven 
Schijndel: 
SWP, F Fierens, Hertog Hendrik-
straat ir, 5492 BA Sint-Oedenro-
de, telefoon 0413-472746, email 
jransenlia(a)annaburcht nl 
Sittard: 
FVSittard e o , O.RD. Bolech, 
Burg Schrijenstraatio, 6137RR 
Sittard, telefoon 046-4518522. 
S lied recht: 
PV'Philetica', J. van Schaik, Adama 
van Scheltemastraat 28, 3362 TB 
Shedrecht, telefoon 0184-412338 
Soest: 
P V Eemland, J. van der Vos, Juli-
analaan 18, 3871VI Hoevelaken, 
telefoon 033-2534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica, mw M H. de Kort-
Lievaart, Mercuriusstraat 6, 3204 
BM Spijkenisse, telefoon 0181-
616995, email malieu(3)planet nl 
Stads kanaal/Kanaal streek: 
IVPhilatelica, H Apperlo, Ahorn-
hage 10, 9501VE Stadskanaal, 
telefoon 0599-616693, email 
pzu-kanaalstreek@20nnct.nl. 
Steenwijk e.o.: 
FV IJsselham, mw Th Hof-Plat, 
Haulerweg 51, 8471 AJ Wolvega, 
telefoon 0561-615153. 

Terneuzen: 
PVZeeuuJSch-VIaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweehnckhof 54, 4536 
HC Terneuzen, telefoon 0115-
648618. 
Tiel: 
PhilatelistenclubTiel, B Visser, 
De Schouw 49, 4002 GJ Tiel, 
telefoon 0344-612378. 

Tilburg: 
VPTTilbur ,̂ W.RM Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Tilburg, 
telefoon 013-5714417,email upt-
tilbur5(S)pIanet nl 

U 

Uithoorn: 
Fil Ver Uithoorn , J S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, telefoon 0297-563646 
Utrecht: 
UPhV, J van derMeuIen, 
Elbedreef 125, 3562 BN Utrecht, 
telefoon 030-2613733. 
PV Utrecht, J.C Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SJ Houten, 
telefoon 030-6373634. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt', H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9, 6369 BV 
Simpelveld. 
Veendam: 
FV Veendam e o , D J. Dijkstra, Ds 
Van Petegemstraati6, 9645 NV 
Veendam, telefoon 0598-632793. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe', CA. Meurer, Vival-
distraat 5, 3906 CA Veenendaal, 
telefoon 0318-515062. 
PV Frimarket , E de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Veenen
daal, telefoon 0318-513512 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhouen, mw. Henriette 
Schalks, Zandhei 25, 5508 WS 
Veldhoven, telefoon 040-
2536511, emailj enh st:halks@ 
planet nl 
Vel p/Roze ndaal: 
FV'DeGlobe', J.E Huiskes, 
Winschotenstraat 41, 6835 AS 
Arnhem, telefoon 026-3231678, 
email j_huiskes@hetnet.nl 
Venio: 
PV 'Phila VenIo', M.J.M. Gielen, 
F ram boos straat g, 5925 HJ 
Venlo, telefoon 077-3820064. 
Vianen: 
FV'De Posthoorn', wnd CG K. 
Timmer, Herman de Manstraat 6, 
Vianen, telefoon 0347-373396 
Vlaardingen: 
NVPV, W.G.L Poels, L. de Cohg-
nyln 96, 3136 CS Vlaardingen, 
telefoon 010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissin ŝeFV, W.F Broeke, K. 
van de Coppellostraat 15, 4384 
BT Vlissingen, telefoon 0118-
464109 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist', R. Dhondt, Kik-
kerstraat 4, 5256 BG Heusden, 
telefoon 0416-665094. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatehca, E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
telefoon 0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV, M. van Rijn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 
telefoon 071-5614612. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Lon^straat', J A M. van 
Best, Zandvaert 11, 5171 LG 
Kaatsheuvel, telefoon 0416-
274760 
Wageningen: 
FV'DeGlobe', N.H. Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wage-
ningen, telefoon 0317-424711 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, A.PC Korte-
kaas, Schoutstraat 5, 2241 BT 
Wassenaar, email u;assenaer@ 
aadcortecaes nl. 
Waubach: 
PV'Waubach', J.A Kempers, 
Rooseveltstraat 21, 6374 JA Land
graaf, telefoon 045-5310054. 
Weert: 
Filatelica Weert e o ,G.PA.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 HB 
Weert, telefoon 0495-533862, 
email gpahhendnkx@hetnet nl. 
Weesp: 
PV Weesp e o , J.J. van Rossum-v/d 
Kraats, Bastionweg 113,1383 JC 
Weesp, telefoon 0294-416740 

Weringen: 
PV 'De Snuffelaar'; J. Kort, Plane-
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer-
werf, telefoon 0227-603166 

Winschoten: 
IVPhilatelica, mw G.R Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD Scheem-
da, telefoon 0597-592676 
Winsum: 
PVWinsum e o , W, Top, Schep-
perijlaan 8, 9951 BJ Winsum, 
telefoon 0595-444395. 
Winterswijk: 
FV 'De Klomp', R.C Ewouds, De 
Smidse II, 7261 ZZRuurlo. 
Woerden: 
FVWoerden, G J van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
telefoon 0348-567157, email 
jilatelie luoerden^ujanadoo nl 
Woudenberg: 
WPV'Onder de Loep', J.J Boel, 
Koningin Sophiestraat3, 3931 
CN Woudenberg, telefoon 033-
2867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe', J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, F.J. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, telefoon 
0343-573979 of 06-40032186, 
email ejuanderue5te@tele2 nl. 

IJ 

Umuiden: 
PVIJmuiden, G. Swets, Kon. Em-
mastraat 1,1975 BL IJmuiden, 
telefoon 0255-516574, incl 
rondzendverkeer, email ^sujets^ 
jreeler nl 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn', D. Fraay, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, telefoon 075-7712476, 
email d -̂üüy@chello nl 
Zeewolde: 
PVZeeiuolde, J. Nollet, Pluuthaven 
36, 3891 AZ Zeewolde, telefoon 
036-5224929. 
Zeist: 
ZeisterZê el Zoekers 2000, wnd P. 
Muller, Wethouder Hollaan 5, 
3984 KA Odijk 
Zetten: 
FV 'De Globe', J. Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666 JAHeteren, 
telefoon 026-4722637. 
Zevenaar: 
FV'De Globe', JJ Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, telefoon 0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouujen Duiueland, A A van 
Goethem, Korte Nobelstraat 
26, 4301 HN Zierikzee, telefoon 
0111-412460, email auan̂ oethemcg) 
hetnet nl. 
Zoetermeer: 
PV Zoetermeer en Omstr , F.A. 
Boerman, Groen-blauwlaan 10, 
2718 JA Zoetermeer, telefoon 
079-3613253 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica, H NijIand, De Hilde 
36, 9476 Wß Zuidlaren, telefoon 
050-4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe', P J.J. de Leeuw, 
Haydnstraat 130, 7204 RW Zut
phen, telefoon 0575-526299. 
Zwartsluis: 
PV Rê io Zu;artsluis e o , M 
Schulte, Stationsweg 28, 8064 
DG Zwartsluis, telefoon 038-
3866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZunjndrechte o , G Ot-
tenheijm, Campanulastraat 38, 
3333 EB Zwijndrecht, telefoon 
078-6120086, email 5 ottenheijm(a) 
oranje nl. 
Zwolle: 
PVZu;olle, J W Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
telefoon 038-4600508. 

Mutaties op dit overzicht kunt u 
uitsluitend sturen aan 
Mevr. E. Braakensiek 
Prins Willem Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas 
e braakensiek@)u;orldonline nl 
Het volgende complete overzicht 
van verenigingsadressen vindt u 
in het oktobernummer 2008. 
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BRf 
BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan ii , 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: uiumJ.nbju.nl 
E-mail: bondsbureau@)nbJv.nl 

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

Voorzitter: 
TJ. Koek 
Telefoon 0313-413704 
E-mail: tjkoek(a)pIanet.ni 

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

Penningmeester: 
S.Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail: mr3arden@363ma1i.fom 

Verenigingszaken: 
B.Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: bej1mol@12mow.nl 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail: wa\raven cxquis@casema nl 

Juryzaken: 
P. Alderliesten 
Telefoon 078-6812576 
E-mail: pirt.alderliesten^hccnet.ni 

Fiiatelistische vorming 
En Jeugdzaken: 
Sj. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: sban3ma@xs4ail.nl 

Bestuurslid: 
V.T.J.M.Coenen 
Telefoon 0168-472029 
Fax 0168-471336 
E-mail: coenengjg^planet.n! 

fers en Publiciteit 
K. Bloemsma 
E-mai!: koos,bloems@hanet nl 
Telefoon 06-12414324 

Webmaster NBFV-site 
iwww.nbjv.nl): 
J. Boon 
E-mail: ujebmaster@nbjlj.0r3 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
I.J.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiöükommissans-
Th.A.E. Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
E-mail: e,lcniese@planet.nl 

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

De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat I, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail: b!bl!otheek@nbji;.or3 

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

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

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: 
F.C.W. van Beekum 
Keurzendingen s.v.p. aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst: 
H. Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 ACZoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail: bondskeunn3sdtenst@planet.ni 

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

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

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

GEDENKWAARDIG JAAR 
MET EEN EEUW NBFV 
Een blijvend aandenken 
aan de tien manifestaties 
die de Bond dit jaar orga
niseert om het loo-jarig 
bestaan te vieren zijn de 
speciale jubileumenvelop
pen. De deelnemende 
comités zonden een 
afbeelding in van een 
markant gebouw of een 
beeldbepalend gezicht 
in hun stad of dorp. De 
enveloppen worden op 
de bewuste evenementen 
verkocht en kunnen ook 
daarna nog bij de comités 
worden besteld. 
Paul Walraven ontwierp 
een speciaal stempel, 
waarop de datum steeds 

aan die van de tien 
evenementen zal worden 
aangepast. Op de envelop 
wordt de speciale NBFV-
postzegel geplakt, ook 
ontworpen door de heer 
Walraven. 
In Filatelie van december 
zag u op deze pagina's 
al de envelop die deze 
maand in Heerhugowaard 
kan worden gekocht, 
ledere volgende envelop 
zal op deze wijze worden 
gepubliceerd, dus in de 
maand voorafgaand aan 
het evenement. 
Op 7 juni wordt in Soest-
duinen de honderdste 
Algemene Vergadering 

van de NBFV gehouden, 
alsmede een symposium 
én een feestelijk jubile
umdiner. Deze dag is niet 
voor iedereen toegan
kelijk; daarom wordt 
de envelop voor deze 
gelegenheid ook verkocht 
door het Bondsbureau. 

De enveloppen uit de 
jubileumreeks, die 1.50 
euro per stuk kosten, zijn 
uitsluitend verkrijgbaar 
bij de comités die aan de 
jubileumvieringen deel
nemen. U kunt ze ook per 
post bestellen, voor 2.50 
per stuk (inclusief ver
zendkosten). Vergeet niet 
om op de overschrijving 
uw adres te vermelden! 
Het Postbanknummer 
van Heerhugowaard (jubi
leumenvelop nummer i) 
is 5037729, ten name van 
de Werkgroep Filamani-
festatie Heerhugowaard. 
Het bankrekeningnum
mer voor de bestelling 
van jubileumenvelop 
nummer 2 (Nijmegen) is 
10 51 71778 ten name van 
J.P. Toussaint, Beek-. 
Ubbergen. 

DE BONDSKEURINGSDIENST ORGANISEERT 
EEN UITDAGENDE PRIJSVRAAG! 

De Bondskeuringsdienst 
(BKD) neemt in 2008 als 
prominent onderdeel 
van de Bond deel aan de 
feestelijke activiteiten die 
overal in het land worden 
georganiseerd. 
Een van die activiteiten 
is een rondreizende ten
toonstelling die op tien 
locaties in Nederland te 
vinden zal zijn. 
De Bondskeuringsdienst 
is op de tien tentoonstel
lingslocaties aanwezig 
met een presentatie die 
diverse aspecten van 
vervalsingen belicht. 
Zo kunt u vervalsingen 
zien van echt gelopen 
brieven, postwaardestuk-
ken en eerstedagenvelop-
pen en wordt er aandacht 
besteed aan valse stem
pels en valse opdrukken. 
Ook worden zegels 
getoond die zijn 'uitgege
ven' door niet bestaande 
landen. 
Verder kunt u kennis 
maken met zegels van 
beroemde vervalsers, zo
als de gebroeders Spiro, 
Julius Goldner, Louis 

Pasche, Jean de Sperati, 
Peter Winter, Francois 
Fournier, Miguel Segui, 
Chauncey L. Young, 
Engelhardt Fohl, Pierre 
Vos en Erasmus Oneglia. 
In de eenkaderpresentatie 
heeft de BKD ook een 
prij svraag verwerkt waar
aan iedereen kan mee
doen: uit vijf op het oog 
identieke Nederlandse ze
gels (we verklappen nog 
niet welke) moet de enige 
worden gekozen die niet 
vals is. Diepgaande ken
nis is niet noodzakelijk, 
want raden mag ook. De 
oplossing kan het gehele 
jaar worden ingezonden 
naar dit adres: Postbus 
2654. 2002 RD Haarlem. 
Eind 2008 worden uit alle 
inzendingen de winnaars 
getrokken; de uitslag 
wordt in Filatelie gepu
bliceerd. U kunt aantrek
kelijke prijzen winnen, 
zoals contant geld of een 
gratis keuring. Dus doe 
mee: u heeft een grote 
kans om wat te winnen bij 
de BKD! 

DE NBFV OP TOURNEE 
DOOR NEDERUND 

In 2008 is ter gelegenheid 
van het eeuwfeest een 
expositie van 68 kaders 
te zien op de tien locaties 
waar het jubileum wordt 
gevierd. In augustus a.s. 
is de expositie te zien in 
het Museum voor Com
municatie in Den Haag. 
U ziet een keuze uit de 
collecties van deelne
mers aan Nederlandse 
wedstrijdexposities die 
in hun klasse veel indruk 
maakten door kwaliteit, 
originaliteit en vormge
ving. Zoals de collectie 

van Boudewijn Buch, 
de ontwikkeling van 
de luchtvaart, voetbal, 
Michiel de Ruyter en 
Rembrandt. Maar er valt 
ook te lachen! Een aantal 
kaders is voorzien van 
gesproken informatie. 
Verder hebben 25 gespe
cialiseerde verenigingen 
een kader gevuld met 
specifieke informatie over 
hun vereniging. 
De Bondsdiensten en 
JeugdFilatelieNederland 
nemen ook deel aan de 
tournee en 'vertellen' in 
één kader wat hun doel
stelling is en hoe ze deze 
willen bereiken. 

WIJZIGING GEGEVENS 
JUBILEUMEVENEMENTEN 

Op donderdag 22, vrijdag 
23 en zaterdag 24 mei 
2008 wordt in sporthal De 
Reeve, Berghuisplein in 
Kampen een tentoonstel
ling in de categorieën 2 en 
3 gehouden; aanvankelijk 
zou uitsluitend in catego
rie 2 worden geëxposeerd. 
Contactpersoon is de heer 
B. van der Vegte, email 
b.u.d.wflte^ kpnplanet.nl. 

HET EERSTE EVENEMENT: 
FIUUMANIFESTATIE 

Het eerste evenement in 
het jubileumjaar van de 
NBFV wordt in Regio 3 
(Noord-Holland) gehou
den. Onder de titel Fila-
manifestatie 2008 wordt op 
19 en 20 januari een cate-

gorie-3 expositie gehou
den. Bijzonder is de spe
ciale categorie 'Zet Noord 
Holland in een kader'. 
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 tot 17 uur, op zon
dag van 10 tot 16 uur. De 
jubileumenvelop met de 
postzegel '100 jaar NBFV' 
en afgestempeld met het 
bijzondere poststempel, 
is in Heerhugowaard te 
koop (zie ook elders op 
deze pagina)! 

De tentoonstelling in ca
tegorie 3 die onder de titel 
Bojilex 2008 in Cultureel 
Centrum 'De Bussel', To
renstraat 26, Oosterhout 
zal worden gehouden, 
vindt plaats op vrijdag 26, 
zaterdag 27 en zondag 28 
september 2008. 
Contactpersoon voor 
dit evenement is de heer 
C. Pijpers, email ceespijpers 
@casema.n!, telefoon 0162-
432738. 

De Dag van de Postzegel 
2008 meteen propa-
gandatentoonstelling in 
sportcomplex Groenen-
daal in Heemstede wordt 
gehouden op zaterdag 
15 en zondag 16 novem
ber 2008 (in plaats van 
op 9 en 10 november). 
Contactpersoon is de 
heer J. van der Bijl, email 
Jani;dBi)l(g)xs4aIl.n!. 

mailto:mr3arden@363ma1i.fom
mailto:bej1mol@12mow.nl
mailto:sban3ma@xs4ail.nl
http://iwww.nbjv.nl
mailto:ujebmaster@nbjlj.0r3
mailto:lcniese@planet.nl
mailto:bondskeunn3sdtenst@planet.ni
http://kpnplanet.nl


GROTE SHOW OP 
24 FEBRUARI 2008 

Op zondag 24 februari 
organiseert Filatelisten
vereniging Noviopost 
Nijmegen een grote 
postzegelmanifestatie 
voor oud en jong in De 
Klif, Pijlpuntstraat i, 
667g DJ Oosterhout 
(gemeente Nijmegen). 
Iedereen is welkom van 
9 uur tot 4 uur. Behalve 
de reizende tentoonstel
ling met topcollecties van 
Nederlandse verzame
laars is er veel te zien en 
te beleven. Hoogtepunt 
is het Mastertoernooi, 
de presentatiewedstrijd 
tussen de winnaars van 
de Bekertoernooien in de 
periode 2002-2007: acht 
presentaties, waarvan vier 
algemeen en vier thema
tisch, vullen de dag (zie 
het schema hiernaast). 
JeugdFilatelieNederland 
is aanwezig met een groot 
assortiment jeugdspel-

Algemeen gedeelte 
vanaf 10.00 uur-
A. Roozendaal (2002) 
Vereniging: Noviopost Nijmegen 
Titel: Postale geuoigen Japanse bezetting Neder
lands In(licig42-i945 

W. Ahlers (2003) 
Vereniging: Po & Po 
Titel: Reconstructie 

V. Coenen (2004) 
Vereniging: Duitsland 
Titel: Voorjlatelisten uerboden 

C.L.J. de Kaper (2007) 
Vereniging: VPV Assen 
Titel: Digitolejrankenng m Nederland 

Thematisch gedeehe 
vanaf 1^.00 uur. 
Mevr. P. van Gestel van het Schip (2002) 
Vereniging: Noviopost Nijmegen 
Titel: De geschiedenis van de cartograjïe 

W. Hogendoorn (2003) 
Vereniging: Leidsche Vereniging van Post
zegelverzamelaars 
Titel: Leiden, (het) hart uan de Randstad 

W.Cools (2006) 
Vereniging: PV 't Fakteurke-Klimmen 
Titel: Latijn, ook uu; taal' 

D. Jimmink (2007) 
Vereniging: NVTF 
Titel: Turnen - een poeslieve bezigheid' 

len en met de bekende 
postzegelberg. Ook de 
handel - nationaal en 
internationaal - is goed 
vertegenwoordigd. 
Vergeet vooral niet om 
de Nijmeegse envelop te 
kopen: nummer 2 en deel 
uitmakend van de reeks 
jubileumenveloppen (zie 
op deze pagina hier
naast). De NBFV-zegel op 

de envelop wordt afge
stempeld met het unieke 
Nijmeegse poststempel 
van 24 februari 2008. 
De toegang is gratis en 
in de omgeving van het 
gebouw is ruime gratis 
parkeergelegenheid. 
De Klif is bereikbaar 
vanaf Rijksweg A325, 
afslag Lent (ten noorden 
van de Waaibrug); u 

rijdt dan richting Eist, 
c.q. Elst/Oosterhout. U 
vervolgt de weg over de 
Griftdijk, gaat onder het 
spoorwegviaduct door, 
waarna u aan uw linker
hand de nieuwe woonwijk 
Oosterhout aantreft. De 
derde straat links is de 
Terracottastraat; daar 
staat een bord richting 
De Khf Met het openbaar 
vervoer lukt het ook: uit
stappen bij de halte Lent 
en vandaar met buslijn 3 
naar Oosterhout. 
Tot ziens in Oosterhout! 

De Belve'dère, baken van de stad Nijmegen 

De Belvédère werd om
streeks 1450 gebouwd als 
een gewone waltoren, die 
omstreeks 1511 de naam 
Hoendertoren droeg. Uit 
die tijd stammen ook de 
grote kelders die nog tot 
1818 in gebruik waren als 
kruitmagazijn. In 1646 
werd van stadswege op 
de grondslagen van die 
toren het gebouw gesticht 
dat met zijn platte dak en 
een balustrade naar alle 
vier windstreken uitzicht 
bood: naar de heuvels 
van Ubbergen, Beek en 
Wielder(WylerDld.), de 
vlakte van het Nederrijk-
sche Wald, de stad Grave, 

het Land van Cuijk en een 
deel van de Meijerij van 
's-Hertogenbosch. Naar 
het noorden zijn Waal, 
Rijn en IJssel te ontwaren. 
De raadsleden, die er tot 
1795 (het begin van de 
Franse Tijd) gebruik van 
maakten, hadden ieder 
voor zich een sleutel en 
de conciërge of kastelein 
had er ook een. 
Nadien werd het een 
publiek toegankelijk 
koffiehuis en nu is het 
een restaurant. Op foto's 
uit het midden van de 
negentiende eeuw is te 
zien dat de muren wit 
bepleisterd waren. Bij de 

restauratie in 1888 zijn de 
bakstenen weer zichtbaar 
gemaakt en is een kopie 
van de oorspronkelijke 
gevelsteen van Gerhard 
Groninger uit 1646 
aangebracht, met daarop 
de tekst Beata gens cuius 
dominus spec eius ('Geluk
kig het volk dat zijn hoop 
op God stelt'). In 2005 
vierde Nijmegen als oud
ste stad van Nederland 
zijn 2000-jarig bestaan, 
een feit dat werd herdacht 
met een postzegel in de 
reeks 'Mooi Nederland'. 
In de Middeleeuwen was 

Nijmegen een belangrijk 
centrum in het Fran
kische Rijk, later een Han
zestad. Nijmegen werd 
ook universiteitsstad: in 
1923 werd een universiteit 
met een rooms-katholieke 
signatuur gesticht: nu 
de Radboud Universiteit 
Nijmegen. 
De oorlogsjaren 1940-
1945 gingen niet onge
merkt aan de stad voorbij. 
Door een vergissing werd 
de stad door de geallieer
den op 22 februari 1944 
gebombardeerd; bijna 
achthonderd mensen 

kwamen om het leven. De 
Grote of Sint-Stevenskerk 
werd vrijwel volledig 
verwoest. 
Na de oorlog werd de 
binnenstad van Nijmegen 
herbouwd en werd ook 
de zogenoemde bene
denstad onder handen 
genomen. Dit laatste 
deel was sterk in verval 
geraakt en veel huizen en 
kleine bedrijfjes werden 
gesloopt. Nu is dat deel 
een beschermd stadsge
zicht. 
(in/ormatie o.a. uerstreirt 
door Marcel Claassen) 

i¥||aöü'^Sa/ - 24 februari Z(m '':ä~ €Wif 
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AANMELDEN OPEN DAG: 
NOG TOT 1 MAART 2 0 0 8 

Voor de 'Open Dag' die 
op 15 maart a.s. in liet 
Bondsbureau in Utrecht 
wordt gehouden, kunt u 
zich nog tot 1 maart 2008 
aanmelden. Beginnende 
en gevorderde deelne
mers aan wedstrijdten
toonstellingen Icrijgen 
de gelegenheid allerlei 
vragen over het deelne
men aan exposities voor 
te leggen aan juryleden: 
over het opzetten van een 
collectie, het maken van 

een plan of het schrijven 
van een inleiding. JVlaar 
ook de regels en richtlij
nen voor het beoordelen 
van een inzending in een 
bepaalde klasse kunnen 
vragen oproepen. Vaak 
wordt de vraag gesteld: 
mag (of hoe kan) een 
bepaald poststuk worden 
gebruikt in een themati
sche of posthistorische 
collectie? 
Inzendingen kunnen 
worden meegebracht 
om te zien waar ver
beteringen kunnen 
worden aangebracht. 

Mogelijke deelname aan 
internationale FIP- en 
FEPA-tentoonstellingen 
kan worden toegelicht, 
waarbij de rol van de 
Landscommissaris wordt 
besproken. Men kan 
verder informatie over de 
cursussen BBF en BBE 
krijgen. Verdere informa
tie wordt u graag verstrekt 
door P. Alderliesten, Van 
Kijfhoekstraat 63, 3341 
SK H.I.Ambacht, telefoon 
078-6812576, e-mail piet. 
alderliesten@hccnrt.nl, die 
graag ook uw aanmelding 
voor deze dag ontvangt. 

EUROPESE KAMIOENSCHAPPEN VOOR 
THEMATISCHE FIUTELIE IN ESSEN (D.) 

De Bund Deutscher Phila
telisten e.V. organiseert 
met als uitvoerder het 
Verband der Philatelisten in 
Nordrhein-Westfalen e.V. en 
onder auspiciën van de 
FEPA, voor de derde maal 
de Europese Kampioen
schappen voor Thema
tische Filatehe(ECTP). 
Dat gebeurt tijdens de 
Briefmarkenmesse in de 
Messehallen in Essen 
(Duitsland) op 8, g en 10 
mei 2008. 
In acht klassen kunnen 
thematische inzendingen 

met een FIP- of FEPA-be-
kroning worden aange
meld: 

1. Kunsten cultuur 
2. Geschiedenis en 

organisaties 
3.De mensen het 

dagelijkse leven 
4. Sport en vrije tijd 
5. Transport en techniek 
6. Geneeskunde en 

natuurwetenschap 
7. Wilde dieren en 

planten 
8. Landbouw en huis

dieren 

In elke klasse wordt aan 
de beste drie inzendingen 
goud, zilver en brons 
toegekend. 
Tijdens de palmaresavond 
zal na een stemming 
van de jury bekend 
worden gemaakt naar 
wie de prijzen gaan en 
wie winnaar wordt in de 
Championsclass, metals 
inzet de Grote Prijs van 
de Europese Kampioen
schappen voor Themati
sche Filatelie. 
Voor de Championsclass 
hebben de acht klasse
winnaars van 2006 en 
2007 hun inzending 
aangemeld. 

DE BONDSSPELD 
IN HET JAAR 2 0 0 7 

Ter aanvulling op het 
overzicht van personen 
die in 2005 en 2006 de 
Bondsspeld ontvingen, 
nu de namen van diege
nen die de speld in het 
jaar 2007 kregen: 

Bondsspeld in goud: 
M.J. Links, Oegstgeest 

G.M.P. Tennissen, Weert 
T. Welvaart, Maarssen 
J. Westhoeve, Sommels-
dijk 
D. van der Zee te Leusden 

Bondsspeld in zilver: 
M.P. Bouterse, Terneuzen 
F. Hemelop, Leiden 
W.Chr. Kessler, Wouden
berg 
L.H. Webers, Elsloo 

NIEUWE EDITIE 
CURSUSBOEK BBF 

In oktober verscheen een 
nieuwe, sterk uitgebreide 
editie van het Cursus
boek BBF. Het boek is 
aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen in de 
filatelie en beter geschikt 
gemaakt voor individueel 

gebruik. Het boek bevat 
nu 161 bladzijden infor
matie en ideeën, met 12 
filatelistische elementen 
als leidraad. Het is nu uit
sluitend nog verkrijgbaar 
op cd-rom (pdf-bestand). 
Het is te bestellen op het 
Bondsbureau voor vijf 
euro (inclusief verzend
kosten). 

LEDENPAS: GEBRUIK 
HEM GOED! 

Meer dan een halfjaar 
geleden ontving u de 
NBFV-ledenpas. Michel 
heeft op I november jl. 
het abonnement voor zijn 
on-line catalogus ver
hoogd van 4.90 naar 5.90 
euro. De korting voor 
bezitters van de ledenpas 

blijft gelijk; het maande
lijkse bedrag wordt vier 
in plaats van drie euro 
(48 euro per jaar, i.p.v. 
70.80 euro). 
Ook de firma Present 
Company geeft korting als 
u bij hen iets bestelt. En 
wellicht heeft uw vereni
ging kortingen kunnen 
regelen. Uw ledenpas? 
Gebruik hem goed! 

INDRUKWEKKEND POSTZEGELVELLETJE 
HERDENKT HONGAARSE OPSTAND 

Opstandye Huilbuien DIJ een op de Russen uerouerdetank 

De afgelopen maanden consta
teerden diverse tijdschriftenre
dacties dat het jammer was dat 
het postzegelvelletje - uitgegeven 
door de Hongaarse post - dat 
gewijd was aan de vijftigste 
verjaardag van de Hongaarse Op
stand zo laat beschikbaar kwam. 
Wie het velletje bekijkt, moet 
de redacties gelijk geven. Het 
bijzondere zit hem in een gat, ge
brand in de Hongaarse vlag. Daar 
bevond zich destijds het gehate 
communistisch symbool. Op 16 
oktober 1956 kozen de studenten 
van de universiteit in Szeged hun 
eigen bestuur, onafhankelijk van 
de communistische partij. Op 22 
oktober besloten de studenten 
van de Technische Universiteit 
van Boedapest om de volgende 

dag de straat op 
te gaan, om te 
betogen en ad
hesie te betuigen 
aan Polen, waar 
men belangrijke 
wijzigingen wil
de doorvoeren. 
De partijleiding 
van Hongarije 
had noch de 
moed noch de 
kracht om de 
demonstratie 
te voorkomen. 
In de namiddag 
voegden zich 
honderdduizen
den Hongaren 

bij de betogers. Men marcheerde 
naar het parlementsgebouw, 
waarbij Imre Nagy (gematigd 
communist en anti-Stahnist) er 
niet in slaagde de gemoederen 
tot bedaren te brengen. Toen 
studenten naar het gebouw van 
de staatsradio oprukten om hun 
eisen via die weg kenbaar te ma
ken, opende de politie het vuur. 
Daarop sloegen de Hongaren het 
beleg rond genoemd gebouw; 
velen voorzien van wapens. De 
geest was uit de fles. De volgende 
morgen verschenen er Russische 
tanks in Boedapest. Dat werd 
het sein voor nog meer steun, nu 
in het gehele land. De regering 
beraadde zich op dat moment 
over de te nemen maatregelen: 
Imre Nagy opnieuw te benoemen 

tot premier, publieke bijeen
komsten te verbieden en de staat 
van beleg af te kondigen. De 
demonstranten wilden alleen 
genoegen nemen met het creëren 
van een democratisch, onaflian-
kelijk en neutraal Hongarije. Op 
28 oktober kondigde Nagy, met 
instemming van Rusland, een 
wapenstilstand af; hij zegde toe 
een aantal eisen in te willigen. 
De Hongaren eisten echter 
méér, zoals de ontbinding van 
de staatsveiligheidsdienst, het 
terugtrekken van de Sovjet
troepen, de instelling van een 
meerpartijenstelsel en neu
traliteit. Eind oktober leek de 

toestand weer normaal: de eerste 
Rusische tanks werden terugge
trokken, men ging weer aan het 
werk en de Nationale Garde, die 
loyaal was aan de revolutie, zou 
nieuwe taken krijgen. Maar vanaf 
begin november overspoelden 
duizenden Sovjettanks het land. 
De volksopstand was nu snel een 
feit. Nagy vroeg het Westen om 
hulp en zegde het lidmaatschap 
op van het Warschaupact. De op
stand werd in bloed gesmoord. 
Meer dan 150.000 Hongaren ont
vluchtten hun land, onder andere 
naar Nederland. Imre Nagy werd 
in 1958 terechtgesteld. 

G.A. GEERTS 

Aa 19.56-08 
forradalom 

'és szabadsagharo 

évfordu^ója 

Dit indruktuekkcnde Hongaarse uelletje herdenkt de Hongaarse Opstand uan 1956. 

mailto:alderliesten@hccnrt.nl


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

V E I L I N G 1 9 6 : 1 8 / I 9 januari in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 

Buitenland: aanbod van betere zegels en series van veel Europese landen incl. ENGELAND £5 
Victoria en USA Zeppelin postfris! 

Overzeese gebieden van Nederland: zegels, poststukken en proeven van alle gebieden 

Internering 1 e Wereldoorlog: het 6e deel van een enorme studie-verzameling met vele 
restpartijen. 

Nederland: 
STEMPELS: kleinrond, puntstempels, GELEGENHEIDSSTEIVIPELS, POSTSTUKKEN: spoorwegpost, EO 
poststukken, gefrankeerde poststukken, betere ZEGELS, betere ex. en series incl. belangrijk emissie 1852! 

Collecties en partijen: •̂ s.'ssr ' y«;»"^'^" S?̂ /«̂ »'̂ -̂»'/ t^^A^ 
Aanbod van grote en kleine collecties ^B|L.-is--rÄs:'»^"-^-*^' ^^ 
inclusiefgrote motiefcollecties LUCHT-en ^^f* •.»-^-'<<^-^ 
RUIIVITEVAART, BLOEMEN en KINDZEGELS en i . . & _ _ i - i" ! r,,«««-, 
een WERELDVERZAMELING tot ca.1900 in een 
schitterend album. 

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

EXTRA K I J K G E L E G E N H E I D in DEN H A A G : 
Museum voor Communicatie(vroegere Postmuseum), 
Zeestraat 82: zaterdag 12 januari van 12.00-17.00 uur 

(op vertoon veilingcatalogus tevens gratis toegang tot museumi). 

Tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 

Volgende veiling: 18/19 april, met KUKDAGEN tijdens STAMPPASSIONü 

DE O.P.V., AL 37 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!!! 

http://www.opv-stamps.com
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■ 
Kom in 2008 oo 

een keer langs 
U bent van harte 

welkom! 
Openingstijdena 

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

www.postzegelpartijencentrale.nl 
U kunt 24 uur per dag online kijken en bestellen. 

Alle partijen zijn gefotografeerd. 

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

INFORMATIEBON 
Naam: Tel: 
Adres: Email: 
Postcode: Interessegebieden: 
Plaats: „ '..*.'.^'..«*#. 

i f i Oj S_: TJ Zj E j GJJE j L̂  
rïiTATïiTTTiTjTETNr' 
FcTiËTiNTTTRTATiLTiË' 

■■wmwiin»' 

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

http://www.postzegelpartijencentrale.nl
http://www.postzegelpartijencentrale
mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl


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

Aanwezig bij de FiUtteliebeurs 2008, 
Pandahallen te NieuwLoosdrecht, 

2527januan 2008 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.Indië, Curasao en Suriname. 

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

Bemiddeling en begeleiding, zowel in binnen als in buitenland, bij verkoop van filatelistische 
collecties en objecten. 
Een kleine selectie uit een collectie die wij namens één van onze klanten mochten bemiddelen: 

i'» '■ ' * i 

4 i 

iSlEi^f... 

,■,' .SMi. ■P'il' m.. :■>.ja:.i5.;^;■i4.if;>.<Sie!äl^«TOga.

Messchaertstraat 12 11077 WS Amsterdam 
tel 0206795952 I fax 020679 4780 
email info@houscher.nl I www bouschernl 

mailto:info@houscher.nl


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

ARGENTIJNS POSTZEGELBOEKJE VAN 
BIJNA EEN HALVE METER 

NEDERLAND 

Galacticjootball 
In het vroege voorjaar 
worden we verblijde?) 
met nummer 11 van de 
Nederlandse prestige-
boekjes met persoonlijke 
zegels. Het is alweer het 
vierde Jetix-boekje. De 
televisiestrip verhaalt over 
een voetbaltoernooi van 
buitenaardse proporties: 

De Snouikids klaar uoor art:e 

de Snoiukids op weg naar 
de titel van de Galactic 
Football-competitie. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Tiuee boekjes ditjaar 
Op Aland verschijnen 
ditjaar twee boekjes, het 
eerste boekje pas op 6 
juni. De inhoud bestaat 
uit viermaal twee afbeel
dingen van vuurtorens. 
Twee ervan zijn gebaseerd 
op oude foto's, de beide 
andere op recente foto's. 
Het tweede boekje wordt 
weer een exemplaar met 
persoonlijke postzegels. 
Het standaardboekje van 
de post toont afbeeldin
gen van ruitersport. 

Antarctica (Australisch) 
Pin^ums 
De Antarctische gebieden 

drieduizend kilometer 
ten zuiden van Australië 
worden door dat land 
geclaimd en heb
ben eigen postzegels. 
Deze zegels zijn ook in 
Australië geldig en dat is 
maar goed ook want de 
uitgestrekte poolgebieden 
zijn onbewoond. Het gaat 
alleen om kleine aantal
len wetenschappers in 
zogenaamde researchsta
tions. 
Twee van de vier zegels 
uit een op 7 augustus 
2007 verschenen serie 
met afbeeldingen van de 
Schegelpinguin (vaker 
Royal Pensum genoemd) 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. Het gaat 
daarbij om tweemaal 
50 c. 'marcherende pin
guïns' en tweemaal 50 c. 
'broedende pinguïn'. Op 
de zegels staat ook het 

land van Cabo Virgenes 
in het zuiden van de 
provincie Santa Cruz 
naar La Quiaca op de 
Andes-hoogvlakte van 
Jujuy. Met een lengte van 
precies 5.244 kilometer 
en ook van uiterst koud 
tot extreem heet. Nog wat 
indrukwekkende feitjes: 
men passeert op de route 
achttien grote rivieren, 
236 bruggen, zestig 
steden en dertien grote 
meren. De route klimt 
van zeeniveau naar 5.000 
meter hoogte. 
Op elf zegels zijn wat 
karakteristieke plaatsen 
uit de route afgebeeld. 
Ze bevinden zich als een 
strip in een velletje met 
op de marges nog allerlei 
gegevens over flora en 
fauna, en een lange lijn 
met informatie over 
plaatsen, rivieren, passen, 
parken, enz. Dit vel heeft 
ook nog een kaft, zodat er 
sprake is van een postze-
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Pinfluinboekje, postaal of met' 

embleem van het WWF. 
Belangrijk is te weten 
dat de boekjes weliswaar 
een particulier initiatief 
zijn, maar dat ze ook op 
een aantal postkantoren 
in Australië werden 
verkocht. 

Argentinië 
Ruta 40 
De autoweg Ruta 40 van 
Argentinië doorsnijdt het 

Onder een Argentijns boekje, dot 
- uitgeuouuJen - 49 5 cm long is. 

gelboekje. Uitgiftedatum 
is 25 augustus. De lengte 
van het uitgevouwen 
velletje is maar liefst 49.5 
centimeter Het boekje 
kost $ 10: tweemaal 50 c. 
en negenmaal $ i. 

België 
Vijfnieuiue boekjes op 12 
nouember 
Behalve de kerst- en 
nieuwjaarsboekjes (tien
maal waarde ' i ' ofwel 
52 c. en tienmaal prior A 
ofwel 80 c) , waarbij de 
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Het Rode Kruisbockjc uan België 

koper tien zegels kreeg 
voor de prijs van negen, 
verschenen er op 12 no
vember in België nog eens 
drie boekjes met gelegen-
heidszegels. Het eerste 
is om huwelijksaankon-
digingen te frankeren en 

de twee andere zijn daar 
vaak een uitvloeisel van: 
It's a boy en It's o ^irl. Alle 
drie bevatten ze tienmaal 
waarde ' i ' . 

Rode Kruis 
Het thema van de Rode-
Kruiszegels van ditjaar 
is bloed geven. De zegels 
zijn vanaf 21 januari ook 
in boekjes van tien stuks 
(waarde 'i') verkrijgbaar. 

Duitsland 
Carl Gotthard Langhans 
Op 27 december kwam 
Deutsche Post met een 
speciale postzegel waarop 
de Brandenburger Tor staat 
afgebeeld. Het is een eer
betoon aan de architect 
Carl Gotthard Langhans, 
die voor dit bouvtwerk -
bedoeld overigens als één 
van de achttien stadtorens 
- de Akropolis in Athene 
als voorbeeld koos. Nadat 
in de negentiende eeuw 
de overige torens gesloopt 
waren, werd de Bran
denburger Tor het meest 
karakteristieke gebouw 
van de stad. 
De postzegel van 55 c , 
uitgegeven ter gelegen
heid van Langhans' 

Carl Gotthard Langhans 

Het nieuuje Duitse boekje met de Brandenburger Tor 

Paarden in een boekje 
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275 ste geboortedag, is 
ook in een boekje met 
tien stuks verkrijgbaar. 

Paarden 
Eveneens sinds 27 decem
ber is een van de zegels 
uit de jaarlijkse reeks 
toeslagzegels (de toeslag 
is bestemd voor hulp aan 
sociaal zwakkeren) in 
een boekje verkrijgbaar. 
Het betreft de zegel van 
55+25 c. met een afbeel
ding van twee paarden: 
een Haflinger met haar 
pony. 

Finland 
Vier meuwe boekjes in 2008 
De vier dit jaar in Finland 
te verschijnen boekjes be
vatten alle i^-klaszegels: 
70 c. voor frankering van 
binnenlandse post. 
Het begint met een 
weerkundig boekje op 27 
februari: 'regen of zonne
schijn'. Vervolgens, met 
ook vijf zegels, op 9 mei 
een boekje met feeste
lijke uitnodigingszegels. 
De twee andere boekjes 
bevatten zes zegels: ook 
op 9 mei met als thema 
'Finse kunst' en op 5 
september een boekje met 
afbeeldingen van honden. 

Frankrijk 
Marianne 
In 2006 zijn wat verande
ringen doorgevoerd in de 
organisatie van de Franse 
post. 
De aloude drukkerij in 
Périgueux, Imprimene des 
Timbres et des Valeurs Fidu-
ciaires, kreeg een nieuwe 
naam: Pliil(3)poste Boulazac. 
Boulazac is een industrie
gebied nabij Périgueux. 
Een - door mij althans 
- niet meteen opgemerkt 
gevolg is dat de perma
nente Marianne-zegels 
sinds midden 2006 een 
kleine wijziging vertoon
den. Tot die tijd stond op 
de onderrand van elke 
zegel de afkorting ITVF; 
vervolgens werd dat 
Phil(ä)poste. 
In de Yvert-catalogus is de 
nummering respectieve-

Een postzegcldrukkenj uerandert 
van naam: links de oude uersie 
van Marianne (ITVF), rechts de 

nieuuje (Phil@poste) 

lijk 3744a en 3744b. Deze 
ontwikkeling is natuurlijk 
ook zichtbaar in de boek
jes. Vanaf augustus 2006 
zijn de boekjes voorzien 
van deze zegels. 
In feit is de nieuwe 
naam van de drukkerij 
een woordgrapje: het 
apenstaartje (of at-teken) 
fungeert als de letter 
a: philaposte. Door het 
gebruik van het teken (o) 
wordt de naam natuurlijk 
erg flitsend! 

Nieuwe Marianne ijuh 
Het symbool van de 
Republiek, Marianne, zal 
op I juli op de postzegel 
van uiterlijk veranderen. 
Die datum is niet toevallig 
gekozen. Dan name
lijk wordt Frankrijk de 
halfjaarlijkse voorzitter 
van de Europese Unie. 
Maar liefst 58 ontwerpers 
kwamen met proeven 
voor Marianne en Europa. 
Het hele spul is naar het 
Elysée vervoerd, waar 
president Nicolas Sarkozy 
- zelf ook filatehst - de 
uiteindelijke keuze zal 
maken (of inmiddels al 
gemaakt heeft). 

Rode Kruis 2007 
Het op 26 november 
verschenen Rode-
Kruisboekje (tienmaal 

54+17 c.) meldde ik al in 
het decembernummer. 
Ik kon er toen nog niet 
aan toevoegen dat de 
beide afbeeldingen het 
resultaat waren van een 
tekenwedstrijd voor kin
deren. Ook op de kaft van 
het boekje staan de zegels 
afgebeeld. 

Korea (Noord) 
Boekjes in 2007 
In het decembernummer 
kon ik alleen nog maar 
melden welke boekjes er 
tot en met 26 september 
in Korea verschenen wa
ren. Nu wat meer details. 
Zes van de zeven boekjes 

nominaal 130 won, blokje 
met gladiool, iris, roos en 
lotus. 

Later dat jaar versche
nen nog boekjes met 
voorbeelden van Kore
aanse volksnijverheid 
(meubels), voedsel en 
beroemde schilderijen. 

Noorwegen 
Twee kerstboekjes 
Ofschoon Noorwegen 
voor 23 november één 
kerstboekje aankondigde 
(met tien zegels met de 
aanduiding A Innland = 
70 k.), bleek er ook nog 
van een tweede boel<je 

Koreaans boekje met ajbeeldm ên uan muurschildcnnjjen 

bevatten strips van vier 
zegels; het bloemen
boekje bevat een blokje. 
De verkoopprijs ligt 
altijd boven de nominale 
waarde. 
- Jaar van het Varken, i 
januari, prijs 265 won, 
nominaal 248 won, vier 
soorten varkens in een 
strip; 
- Vlinders, 5 maart, prijs 
387 won, nominaal 370 
won, vlinders waaronder 
Parnassius bremeri; 
- Werelderfdeel, 10 maart, 
prijs 380 won, nominaal 
363 won, muurschilde-

sprake te zijn. Het bevat 
acht persoonlijke zegels 
(achtmaal A Innland -
56 k.) metals standaard
motief een veelheid aan 
gestileerde tekeningetjes. 

Singapore 
Zorfl uoor de natuur 
In de serie 'Zorg voor de 
Natuur' gaf de post van 
Singapore een boekje uit 
met tien postzegels die 
in het teken staan van de 
kustwateren en riffen. 
Ze hebben een kwetsbaar 
ecosysteem: wat in dui
zenden jaren is ontstaan 

gTaWi'^g 

ringen in de grafkamers 
bij Anak; 
- Vissen, i juh, prijs 439 
won, nominaal 375 won, 
vissen waaronder Carassius 
auratus(goudvis); 
- Fossielen, 20 juli, prijs 
432 won, nominaal 415 
won; 
- Orchideeën, 3 augustus, 
prijs 357 won, nominaal 
340 won; onder meer een 
Dendrobium; 
- Gezamenlijke uitgifte 
met Rusland, 26 sep
tember, prijs 137 won, 

Singapore- zorg uoor de natuur 

kan tegenwoordig binnen 
enkele minuten vernie
tigd zijn. 
Het boekje bevat vijf
maal twee zegels (met 
afbeeldingen van vissen 

en garnalen) voor het bin
nenlandse brieftarief: ist 
local (25 c ) . 

Vaticaanstad 
De reizen uan de paus in 
2006 
De postdienst van 
Vaticaanstad gaf op 
20 november een serie 

Omslag uan het 'pausreizen-
boekje'uan Vaticaanstad. 

postzegels uit waarop 
beelden staan van de 
vier pastorale reizen van 
paus Benedictus XVI in 
2006. Zijn eerste reis 
voerde hem naar Polen, 
het geboorteland van zijn 
voorganger. Trip twee 
ging naar Valencia (we
reldfamiliedag), vervol
gens toerde hij naar zijn 
geboorteland Duitsland 
en reis nummer vier had 
Turkije als doel. Hij ont
moette daar de patriarch 
van Constantinopel. Ze 
staan dan ook samen op 
een van de zegels. 
De zegels zijn in vellen en 
in boekjes verkrijgbaar. 
Elk boekje bevat eenmaal 
de vier zegels van 0.60, 
0.65, 0.85 en 1.40 euro. 
Er zijn 100.000 boekjes 
vervaardigd. 

Verenigde Arabische 
Emiraten 
Valk 
De zeven Verenigde Ara
bische Emiraten hebben 
sinds 31 januari van het 
afgelopen jaar hun vijfde 
permanente serie. Afge
beeld op alle waarden is 
een gestileerd getekende 
valk. Deze vogel is in een 
andere houding ook terug 
te vinden in het wapen 
van de Emiraten. De ze
gels verschenen aanvan
kelijk alleen in normale 
vellen. 
In oktober bleek er - on
aangekondigd - ook een 
boekje met deze zegels 
verkrijgbaar te zijn. Niet 
gegomd, maar zelfkle
vend. Het is een strip met 
zegels in de i, 1.50, 2, 3, 
3.50, 4 en 5 dh. 

Voorzijde uan het boekje uan de 
Verenigde Arabische Emiraten 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het maartnummer 2008 
(verschijnt begin maart 
2008) moeten uiterlijk op 
I februari 2008 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen of per email (philatc
lie@tip.nl). 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnum
mer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no
taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 

Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze
gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om  en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
 eerst even met de organisa
toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
19 en 20 januari: 
Heerhugowaard. Filomanifes
tfltie 2008. Eerste evenement 
in een reeks van tien, gewijd 
aan het eeuwfeest van de Ne
derlandse Bond van Filatelis
tenVerenigingen. Deelname 
van tien verenigingen uit re
gio 3 (NoordHolland). OSG 

" Huygenwaard, Middenweg 
=> 76. Thema: Zet NoordHollond 
~ in een kader. Tentoonstelling 
oe in categorie 3. Verkoop van 
■« de speciale eeuwfeestenve
^ lop NoordHolland Regio 
^ 3 (zie ook Bondspagina's). 
'^ Openingstijden: op zaterdag 
^ 19/1 van II tot 17 uur en op 
C zondag 20/1 van 10 tot 16 
2 uur. Toegang gratis. Infor
^ matie: per email (stcf.uissertg) 

planet.n!) of per telefoon: « 0725333906
20 januari 
Leiden. Tentoonstelling 200 
Jaar Frederick Kaiser (Leidse 
sterrenkundige), georga
niseerd door de Leidsche 
Vereniging van Postzegel

verzamelaars tijdens de jaar
lijkse Postze^eltotaaldag, met 
persoonlijke postzegel van F. 
Kaiser (zie hieronder). 

Verenigingsgebouw 
K&G, J.C. de Rijpstraat 
29. Ruilhoek, jeugdboek, 
handelarenstands en gratis 
taxatie van postzegels. 
Openingstijden van 10.30 tot 
16.00 uur. Inlichtingen: W. 
Hogendoorn, telefoon 071
5418741 of per email (iDiIlcm. 
hogendoorn@hanet. nl). 
25, 26 en 27 januari: 
NieuwLoosdrecht. Filate
liebeurs (twintigste editie); 
beurs voor gewone en 
gespecialiseerde verzame
laars. Achmea Health Center 
(Pandahallen), Industrieweg. 
Handelarenstands, infor
matiestands van gespeciali
seerde verenigingen en studi
egroepen, TNTPoststand. 
Meer informatie elders in 
deze editie van Filatelie. 
Informatie: zie de website 
luiuuj.Jilateliebcurs.com. 
24 februari: 
Nijmegen. NoviopostNijmegen 
2 5 jaar; postzegelmani
festatie voor jong en oud, 
georganiseerd door Novio
post in Nijmegen. De Klif, 
Pijlpuntstraat i. Oosterhout 
(NijmegenNoord). Kaders, 
stands (Bondsdiensten, 
gespecialiseerde verenigin
gen), mastertoernooi van 
winnaars Bekertoernooien 
(20022007), activiteiten 
Jeugdfilatelie Nederland, 
informatiestands, handel 
aanwezig, verkoop speciale 
envelop in het kader van 
het eeuwfeest van de Bond. 
Openingstijden: van 9 tot 16 
uur. Informatie: J. Toussaint, 
telefoon 0246841851. 
II, 12 en 13 april: 
'sHertogenbosch. Stamp 
Passion '08, 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 
lüUJUJ.stamppassion.ni of bij de 
NVPH, telefoon 070347849 
of per email (inJo@nuph.nl). 
26 en 27 april: 
Venlo. Phila 88, tevens Limp
hilcx XXXVIII; tentoonstelling 
in categorie 3, georganiseerd 
door Phila Venlo ter gelegen
heid van het 85jarig bestaan 
van de vereniging. De 

Maaspoort. Openingstijden: 
op zaterdag 26/4 van 11 tot 
18 uur en op zondag 27/4 van 
10 tot 17 uur. Inlichtingen: 
W. Hendriks, email tt2oo8@ 
skippyandfabeli).demon.nl. 
23 en 24 mei: 
Kampen. Hanzepost 2008, 
wedstrijdtentoonstelling in 
de categorieën 2 en 3, jeugd, 
eenkader, open klasse en 
voordrukalbumbladen ter ge
legenheid van het honderd
jarig bestaan van de Kamper 
Philatelisten Club. Sporthal 
De Reeve, Berghuisplein. 
Ca. 250 kaders (kadergeld 
slechts I euro). Cultuur, 
andere hobby's, jeugdboek, 
handelaren. Openingstijden: 
op vrijdag 23/5 van 10 tot 21 
uur en op zaterdag 24/5 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
J.G. Fidder, Gallestraat43, 
8266 CV Kampen, tele
foon 0383315968, email: 
b.v.d.vegtetffikpnplanet.nl. 
12,13 en 14 december: 
Veendam. Veendamphila 5, 
tentoonstelling georgani
seerd door de FV Veendam 
en Omstreken. SorghvUethal. 
Categorieën i, 2, eenkader (i 
of 2), promotieklasse, open 
klasse, literatuur. Openings
tijden: onbekend. Aanmel
ding sluit op I oktober 2008. 
Inlichtingen: Henk Buiten
kamp, Van Beresteijnstraat 
26a, 9641 AB Veendam, 
telefoon 0598636165. 

2009 

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
9 januari: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
van de Madeweg i, 1416. 
Telefoon 0715895337. 
12 januari: 
Bergambacht. De Vogel
vrienden, Dijklaan 57,1316. 
Telefoon 0172216239. 
Oronten. Open Hof, Coper
nicuslaan (t.o. busstation), 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De )eugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.3016.30. Telefoon 0228

582298. 
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: 
Anna Paulowna. OC Veer
brug, Sportlaan 21, g.3013. 
Telefoon 0223531518. 
Boxtel. VmboCollege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
541786. 
Utrecht. Internaftonaie Verza
mclmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerwegi82b, 1013. Telefoon 
°7735i7700. 
Wijchen. OZO, Urnenveld
weg lo, 1013. 
14 januari: 
Leiden. Speeltuinvereniging 
De Vijfhoven, Hoflaan 169, 
19onbekend. Telefoon 071

5312597
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerwegi82b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
18 januari: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
hoek Rozenlaan/Narcis
senlaan, 1416. Telefoon 
0715156534. 
19 januari: 
Appingedam. ASWA, Burg. 
Klauckelaan 16,1016. Tele
foon 0596611454. 
Barneveld. Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,1016. 
Telefoon 0342414418. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1315. Telefoon 0182
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Mijdrecht. De Meyert, v.d. 
Haarlaan 6, 9.3013. Tele
foon 0297289322. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
20 januari: 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 0263271979. 
KerkradeHolz. Catharina
hoes, Lambertistraat 12,10
13. Telefoon 0455415088. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,1012.30. 
Telefoon 0224298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.3012.30. 
Telefoon 0413367786. 
25 januari: 
Leiden. Vogelvlucht, Boshui
zerlaan 5,1416. Telefoon 
07I53I2597
26 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
SnelHuslaan 3,1016. Tele
foon 0235653780. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.3015.30. 
Telefoon 0181415640. 
Enkhuizen. WC IJsselzand, 
Anjerstraat i, 1317. Telefoon 
0228513450. 
Enschede. Het Lindenhof, 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
tijden onbekend. 
Harderwijk. De Kiekmure, 
Tesselschadelaan/hoek 
Vondellaan, 1016. Telefoon 
0341426049. 
Hilversum. De Koepel, Ka

pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Noordwijk Binnen. Vinken
laankerk, hoek Vinken
laan/Achterzeeweg, 1016. 
Telefoon 0713614198. 
Purmerend. Concordia, 
Koemarkt45, ioi6.Telefoon 
0299422136. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 0475321179. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 
27 januari: 
Alkmaar. Sporthal Noord, 
Arubastraat 6, 912. Telefoon 
0227542286. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206942002. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
Z34,1115.30. Telefoon 06
22650760. 
28 januari: 
Nijmegen. Thema België/ 
Luxemburg. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruine
weg 272,19.30onbekend. 
Telefoon 0243974654. 
1 februari: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
2 februari: 
Alphen aan den Rijn. De 
Bron, Troubadourweg 2,10
16. Telefoon 0182395103. 
Coevorden. De Schalm 
(Steenwijksmoer), Hoofdweg 
47,1016. Telefoon 0524
516024. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1216. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival
distraat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43,1015. Telefoon 
0529432746. 
Nijverdal. ZININ theater, 
Willem Alexanderstraat 
7,1016. Telefoon 0548
623399. 
Onderdijk. De Onderdijk, 
Sportlaan 10, ioi6. Telefoon 
0228586204. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,1316. Telefoon 
0162432738. 
Reeuwijk. De Brug, Dunant
laan i, 1016. Telefoon 0172
21623g. 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48, 1317. Telefoon 
0384479883. 
5 februari: 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, g15. Tele
foon 0416561593. 
6 februari: 
Noordwijk Binnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat5,13.30
17. Telefoon 0713614198. 
9 februari: 
Bergambacht. De Vogel
vrienden, Dijklaan 57,1316. 
Telefoon 0172216239. 
Oronten. Open Hof, Coper
nicuslaan (t.o. busstation), 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 

mailto:philatclie@tip.nl
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Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (acliter RK kerk), 
12.3016.30. Telefoon 0228
582298. 
Oosterwolde. De Miente, 
Snellingerdijk 39,1016. 
Telefoon 0516441646. 
Winschoten. SV Bovenbu
ren, Tromplaan 86,1016. 
Telefoon 0597592676. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
1015.30. Telefoon 06
54344840. 
10 februari: 
Anna Paulowna. OC Veer
brug, Sportlaan 21, 9.3013. 
Telefoon 0223531518. 
Boxtel. VmboCoUege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
541786. 
Wijchen. OZO, Urnenveld
weg 10,1016. Telefoon 
0485317520. 
13 februari: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
van de Madeweg i, 1416. 
Telefoon 0715895337. 
15 februari: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
hoek Rozenlaan/Narcis
senlaan, 1416. Telefoon 
0715156534. 
16 februari: 
Bilthoven. Filatelistischc 
contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 1016.. Telefoon 
0346572593 (na 19 uur). 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1315. Telefoon 0182
615136. 
Harmeien. H2O, De Uithof 
i/hoek Groenendaal, 1016. 
Telefoon 0306885264. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
IWarkelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016. 
Telefoon 0624432140. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
17 februari: 
KerkradeHolz. Catharina
hoes, Lambertistraat 12,10
13. Telefoon 0455415088. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,1012.30. 
Telefoon 0224298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.3012.30. 
Telefoon 0413367786. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700

23 februari: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.3015.30. 
Telefoon 0181415640. 
Capelle a/d IJssel. Trefterp, 
Mastdiep i, 1017. Telefoon 
0104508474. 
Enkhuizen. WC IJsselzand, 
Anjerstraat 1,1317. Telefoon 
0228513450. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Noordwijk Binnen. Vinken
laankerk, hoek Vinken
laan/Achterzeeweg, 1016. 
Telefoon 0713614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 0475321179. 
Ruurlo. Filajistiual. De Luifel, 

Dorpsstraat 11,1017. Tele
foon 0545272543. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 

POSTZEGELVEiLINGEN 

4 en 5 april: 
Malmö (Zweden). Postiljo
nen, P.O. Box 537, SE20125 
Malmö (Zweden), email 
stampüuctions@)postiljonen.se, 
website ujuiw.postiljonen.com 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

2008 

18 maart 
De keuze uan 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 
Mooi Nederland (Sneek): 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent. 
I april 
Zomerpostzegels ('vergeet ze 
niet'): twee velletjes met elk 
drie verschillende postzegels 
van 44422 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: '10 jaar 
euro'; '25 jaar AEX'; '125 jaar 
ANWB'; '140 jaar Bruna' en 
'200 jaar Koninklijke Acade
mie voor Wetenschappen'. 
3 juni 
Mooi Nederland (Zoetermeer): 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent. 
12 juni 
Verzameluel Mooi Nederland; 
velletje met vijf verschillende 
postzegels van 44 cent. 
12 juni 
Vereniging Rembrandt; velletje 
met een postzegel van 6.65 
euro. 

Onder voorbehoud uan euentucle 
uiijzigingen. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

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

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

nen 6 euro. 
65plussers 5 euro. 

I 4 t/m i2jarigen 3 euro. 
^ CJP 4 euro 
i Kinderen t/m 3 jaar, Muse

I 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 datum waarop u 
voor onderzoek terecht kunt 

I is 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 merkelcns(3)muscom.nl of 
hudueen@muscom.nl. 

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dagvan 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). 
Via de site van de NBFV 
(www.nbfü.nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheekzegel 
bereikt u de informatie 
die betrekking heeft op de 

prachtige collectie die in 
Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 

Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheck@nbJv.ora). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SPELREGELS DE R£DAC TIE MAAKTE EEN KEUZE UIT DE BINNENGEKOMEN POST IN UW BRIEF KUNT U SLECHTS ÉÉN (FILATELISTISCH) 
ONDERWERP BEHANDELEN DE REDACTIE KAN DE BRIEVEN BEKORTEN ALLEEN ILLUSTRATIES IN KLEUR (BD VOORKEUR SCANS OF GOEDE 
FOTOKOPIEËN) KOMEN DOORGAANS VOOR PLAATSING IN AANMERKING PLAATSING VAN EEN BRIEF HOUDT NIET IN DAT DE REDACTIE 
HET MET DE SCHRIIVER EENS IS MET DE PLAATSING VAN UW REACTIE KAN ENIGE TUD GEMOEID ZUN 

in zullen passen. Nu is mijn 
idee om de blauwdrukken 
in het album van TNTPost 
te doen; ze zijn iets kleiner 
dan de prestigeboekjes. Voor 
de prestigeboekjes koop 
ik dan te zijner tijd wel een 
nieuw album bij een bekende 
albumleverancier! Misschien 
is het een mooie tip om aan 
anderen door te geven. 

M. PENNING 
NIEUWLEKKE RLAND 

ZESTIG JAAR OUD EN 
TOCH NOG GEBRUIKT 

In Filatelie van mei jl. 
(Frankcer^eldig ojniet: that's the 
question, pagina 360) laat de 
heer Hermse een voor
beelden zien van op post
stukken gebruikte, niet
frankeergeldige zegels. Toen 
ik dat artikel las, moest ik 
aan een envelop denken die 
ik een paar jaar terug ont
ving (foto hieronder, red.); 
de afstempeling is van 26 
november 2004. Vier zegels 
s tammen uit de Tweede 
Wereldoorlog en waren dus 
ten tijde van de afstempeling 
al ouder dan zestig jaar! 
Er zullen ongetwijfeld 
voorbeelden zijn met zegels 
die nog ouder zijn, maar ik 
kon het niet laten deze even 
te laten zien. 

JAN JONKMAN 
(PER. EMAIL) 

BLOEMETJESZEGEL: EEN 
VRUCHTBAAR RESULTAAT 

In Filatelie is vaak geschre
ven over de Bloemetjeszegels 
van I mei jl. Daarbij ging het 
er dan om dat de zaadjes op 
deze zegels geen bloemen 
zouden voortbrengen. Bij
gaande foto (zie hierboven, 
red.) bewijst echter het te
gendeel: op mijn vensterbank 
staan kleurige bloemetjes te 
bloeien. 
Voor verzamelaars die het 
ook eens willen proberen: ik 
heb de zaadjes voorzichtig 
van een velletje afgehaald 
en ze in een potje met aarde 
gestopt. Daarna heb ik er 
voor gezorgd dat de om
standigheden ideaal waren: 
licht en lucht erbij, van tijd 
tot tijd water en  misschien 
een gouden tip  het potje 
afgedekt met een doorzichtig 
dekseltje waarin wat gaatjes 
waren geprikt. 

GERT VAN DE GRAAF 
SLIEDRECHT 

BLAUWDRUKKEN NVPH: 
ZO KAN HET OOK 

In Filatelie van februari 
jl. (Onder de loep, pagina's 
116/117) zegt de heer Bulter
man dat het misschien tijd 
wordt een albumpje uit te 
geven om de blauwdrukken 
van de NVPH in op te bergen. 
Dat kan natuurlijk, maar ik 
heb een ander idee. Ik kocht 
bij TNTPost artikelnummer 

693189 ('album prestige
boekjes'); daar heb ik eerst 
prestigeboekjes in gedaan, 
maar ik vermoed dat als de 
honderd boekjes die erin 
passen eenmaal zijn uitge
komen, ze er nooit allemaal 

^ ^ I f ^ 
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NEDERLAND 

Zakelijke verhuiskaart 
eindelijk opgedoken 
Ruim elf maanden na 
de tariefverhoging van 
I januari 2007 is het 
eerste exemplaar van de 
zakelijke verhuiskaart van 
44 eurocent door een ver
zamelaar gevonden. De 
kaart werd verzonden van 
Veghel naar Apeldoorn 
en is ontwaard met een 
machinestempel 's-Her-
toijenbosch ig-11-2007. De 
andere postwaardestuk-
ken in het nieuwe tarief 
waren al in december 
2006 beschikbaar, maar 
de zakelijke verhuiskaart 
is een geval apart; die 
wordt namelijk alleen 
verstrekt aan bedrijven 
die hun adreswijziging 
regelen via de zakelijke 
verhuisservice van TNT-
Post. 
Het zegelbeeld is ont
leend aan de zakelijke 
postzegel van 44 c. met 
het jaartal 2007; naast de 
adresregels is een lijnen-
patroon aangebracht in 
de stijl van het zegel
beeld, met daarin de tekst 

'adreswijziging'. Rechts 
naast het zegelbeeld staat 
een fosforbalk van 5x20 
mm die geel oplicht 
onder de uv-lamp. 
De gekleurde strook 
op de achterzijde van 
de kaart is turquoise, 
dezelfde kleur als het 
waardecijfer en de tekst 
op de voorzijde. De 
afzendertekst, inclusief 
de rubrieknamen, is com
pleet met een printer aan
gebracht. De laatste jaren 
hebben we gezien dat op 
alle A6-verhuiskaarten 
variaties voorkomen 
in de rubrieken; op de 
gevonden kaart zien we 
de rubrieken 'naam', 'oud 
adres', 'nieuw adres', 'in
gangsdatum' en 'aanvul
lende informatie'. 
Of de ColicctClub de 
kaart in het assortiment 
opneemt, is nog niet 
bekend. 

Briefkaarten voor het 
goede doel 
Het beleid van TNTPost 
op het gebied van post-
waardestukken is niet 
altijd helder. Bij post
zegels en aanverwante 

producten wordt volop 
informatie verstrekt aan 
verzamelaars en aan de 
pers, maar gegevens over 
nieuwe postwaardestuk-
ken moeten we zelfbij 
elkaar sprokkelen. 
Zo hoorde ik pas achteraf 
dat in oktober 2007 op 
de Postex (en ook op 
sommige postkantoren) 
nieuwe voorgefrankeerde 
briefkaarten te koop 
zijn geweest [i, 2]. De 
meesten van u zullen deze 
kaarten nog niet in hun 
collectie hebben. Dankzij 
enkele medeverzamelaars 
kan ik het volgende mel
den: het gaat om een setje 
van drie kaarten, onder de 
naam Kaartenset FirstS met 
artikelnummer 697287. 
De dag van uitgifte was 17 
oktober 2007, Wereld-
armoededag; het setje 
kostte 2.95 euro. Van dat 
bedrag ging een deel naar 
de organisatie FirstS, die 
zich inzet voor armoe
debestrijding. Tot zover 
niets aan de hand. JVIaar 
de kaarten dragen een 
waardeaanduiding van 
0.89 euro, het tarief voor 
brievenbuspost tot 20 

gram naar bestemmingen 
buiten Europa. Misschien 
zijn de kaarten speciaal 
bedoeld voor verzending 
naar de Derde Wereld; in 
dat geval was een gedrukt 
priority-label op de kaart 
wel handig geweest. Of 
zijn het gewoon binnen-
landkaarten, waarvoor 
44 cent voldoende is? 
Dan was een waarde
aanduiding '44-1-45 c.' 
duidelijker. Een kaart 
met een toeslag van ruim 
honderd procent op de 
frankeerwaarde zou in 
FlP-termen natuurlijk wel 
een 'ongewenste uitgifte' 
zijn. Daarnaast vraag je 
je af waarom drie kaarten 
van 89 cent verkocht 
worden voor 2.95, in 
plaats van 2.67 euro. 
Vloeit dat verschil van 28 
eurocent in de kas van 
TNTPost en krijgt FirstS 
per verkochte kaart 45 
eurocent overgemaakt, of 
is het omgekeerd? 
Toen ik een kaart toege
stuurd kreeg, dacht ik in 
eerste instantie dat het 
zegelbeeld alleen een 
aandachttrekker was in 
de vorm van een post

zegel, zeker gezien het 
fantasietarief van 8g cent. 
De fosforbalk (5x35 mm) 
rechts naast het zegel
beeld duidde echter weer 
wel op een TNT-con-
nectie. Dankzij de heren 
Uitenboogaart en Koops 
weten we nu meer. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
'Vijftig jaar Kerstpostze
gels' was het thema van 
de Australische posterijen 
voor de kerstpostzegels 
en -postwaardestukken 
van 2007. Eén van de vijf 
verschenen postzegels 
met afbeeldingen van 
oudere kerstpostzegels 
is gebruikt als zegelbeeld 
van het luchtpostblad 
dat op I november werd 
uitgebracht [3]. 'Zegel op 
zegel op postwaardestuk' 
zou je kunnen zeggen. 
Het luchtpostblad met 
'port betaald'-aandui-
ding werd verkocht voor 
$1.05. 

Al eerder verschenen: een 
set van zeven voorgefran
keerde enveloppen in 
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verschillende formaten 
met als zegelbeeld afbeel
dingen van Australische 
postkantoren. Afgebeeld 
zijn de gebouwen uit 
Port Pirie (formaat C6), 
North Hobart (C6 met 
venster[4]), Bundaberg 
(DL), Maryborough (DL 
met venster), Kiama (C5), 
Camperdown (C4) en 
Northam (B4). Uitgifteda
tum 25 september 2007, 
prijs $ 8.65. 

Voor kikkerfilatelisten 
was 25 september 2007 
een geweldige dag; op 
die datum konden ze hun 
collecties uitbreiden met 
vijf luchtpostbladen en 
drie enveloppen met als 
onderwerp 'Australische 
kikkers' [5, 6 en 7]. Op de 

luchtpostbladen ($5.25 
per set) zijn de volgende 
kikkersoorten afgebeeld: 
Litona aurea, Litona injra-
Jreneta, Mixophyesjasnola-
tus, Litona chloris en Limno-
dynastes tasmaniensis.Op de 
enveloppen ($ 12.80) zien 
we de soorten Pseudophry-
nc corroboree (formaat DL), 
Litona lesueun (C5) en 
Heleioporus albopunctatus. 
Ik vermeld alleen de we
tenschappelijke namen; 
de Engelse en Neder
landse namen (voor zover 
ze die hebben) kunt u met 
een beetje moeite wel op 
het internet vinden. 

Duitsland 
Mijn Duitse correspon
dent de heer Schraer 
kocht in een supermarkt 

een verpakking Millca-
chocolade met daarin een 
reclamebriefkaart [8, 9]. 
De kaart is voorgefran
keerd met het zegelbeeld 
45 eurocent 'Margriet'. 
Links van de deelstreep 
staat een tweedimensio
nale barcode, misschien 
als hulpmiddel om te 
bepalen hoeveel van deze 
kaarten er verzonden 
worden. Op de beeldzijde 
zien we een lieveheers
beestje, een klavertje en 
de tekst Viele Gruße. In de 
Duitse filatelistische pers 
zijn al vijf verschillende 
Milka-kaarten gemeld. 

Frankrijk 
De zogenoemde 'regio
nale postwaardestukken' 
van Frankrijk zijn meestal 

alleen verkrijgbaar in de 
betrokken regio en bij 
de filatelistische dienst. 
Zo wordt in de regio 
Charente-Maritime een 
serie van vijf Prêt-a-Poster-
enveloppen verkocht met 
zegelbeeld 'Oesters' en op 
de hnkerzijde foto's van 
gebouwen uit de plaats 
Royan [10]. Hoewel der
gelijke kaarten bedoeld 
zijn binnen Frankrijk, 
levert verzending naar 
Nederland (zonder bij-
frankering) meestal geen 
problemen op. 

De voorgefrankeerde 
standaardenveloppen 
Prét-a-Poster hebben 
blijkbaar een nieuw 
zegelbeeld gekregen: een 
afbeelding van een boom 

met enveloppen [n oud, 
12 nieuw]. Ik zag bij de 
envelop in het formaat 
DL dat ook de tekst Lettre 
is verplaatst: op de vorige 
enveloppen was de tekst 
uitgespaard in een blauwe 
balk tussen het zegelbeeld 
en de kopieerbeveiliging, 
nu staat de tekst Lettre 
pnontflire met het post-
logo naast de (versmalde) 
kopieerbeveiliging. Op de 
achterzijde van de envelop 
staan wat milieulogo's en 
het kringloopembleem. 

Vaticaan 
De Italiaans architect 
Jacopo Barozzi werd 
vijfhonderd jaar geleden 
geboren in Vignola. Zijn 
voornaamste werken, 
waaronder het Palazzo di 
Caprarola, voerde hij uit 
in Rome. Na de dood van 
Michelangelo was Barozzi 
enkele jaren hoofdarchi
tect van de Sint-Pieter. Op 
20 november verscheen 
een luchtpostblad met in 
het zegelbeeld (i euro) 
een plattegrond van het 
Palazzo dl Caprarolo en op 
de linkerzijde een portret 
van de architect en een 
afbeelding van de kerk 
van Sant'Anna dei Plajrenien 
in Vaticaanstad [13]. 

Op dezelfde datum werd 
een set van vijf briefkaar
ten uitgebracht met als 
onderwerp de opgravin
gen in de Basilica di San 
Clemente in Rome [14]. 
Onder deze kerk bevinden 
zich namelijk de resten 
van de originele basi
liek, die in 385 gebouwd 
was en in 1084 verwoest 
werd. De priester Father 
Joseph Mullooly (een 
Dominicaner monnik) 
bracht deze resten in de 
negentiende eeuw aan 
het licht. Een portret van 
Father Mullooly is gebruikt 
als zegelbeeld voor de vijf 
kaarten; op de beeldzijde 
ziet men negende- tot 
elfde-eeuwse fresco's uit 
de basiliek, weergegeven 
in aquarel door W. Ewing. 
De kaartenset wordt 
voor 3.25 euro verkocht 
in een omslag met een 
afbeelding van het bezoek 
van paus Plus IX aan de 
opgravingen m 1865. 

(aduertentie) 

^^^Wiv, vanÊoIcven.nm 
webwinkel 
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Toch niet uitflötoruen de markante vis die Coclacanth hert. 

BUITEMLANDSE BLADEK 

Levend fossiel 
Van de hoofdredacteur 
van dit blad ontving ik 
voor het eerst enkele 
afleveringen van het blad 
ThemNews, uitgegeven 
door Thematics South Africa. 
De inhoud munt uit door 
korte, thematische verha
len met veel afbeeldingen 
in kleur. Talrijke verhalen 
vinden  vanzelfsprekend 
 hun oorsprong op het 
Afrikaanse continent, 
maar ze zijn daardoor niet 
alleen bijzonder lezens
waardig, maar kunnen bij 
velen een lacune vullen 
waar het hun kennis 
over een werelddeel, c.q. 
gebied betreft waarmee 
wij eeuwenlang een band 
hadden. De voertaal van 
het blad is nu nog Engels, 
maar het laat zich aanzien 
dat dit spoedig weer Afri
kaans zal worden (of een 
combinatie van beide 
talen). Ik selecteer voor 
u het verhaal van een 
unieke vissoort in het 
dierenrijk. Slechts heel 
zelden wordt het de mens 
vergund een ontdekking 
te doen die wereldwijd 
opzien baart. Dat gebeur
de op 22 december 1938. 
Op (lie dag trof kapitein 
Hendrick Goosen, na een 

^ vispartij in het verlengde 
<= van de monding van de 
ĉ  Chalumna Rivier, een ui
 terst ongewone vis aan in 
«t zijn netten, 57 kilo zwaar 
S en wel anderhalve meter 
^ lang. Hij zocht contact 
™ met Marjorie Courtenay
S Latimer van het London 
2 iVluseum. Hoewel zij de 
= vis niet kon identificeren, 

besefte ze heel goed met 
iets bijzonders van doen 
te hebben. De ichtyoloog 
(viskundige) prof J.L.B. 
Smith concludeerde na 
onderzoek, dat hij oog 
in oog stond met een 

vissoort waarvan de 
wetenschap tot dan toe 
had aangenomen dat 
ze zo'n 65 miljoen jaar 
geleden was uitgestorven: 
de Coelacanth (Grieks: 
'holle ruggengraat'). 
Deze vissoort was uit
sluitend in fossiele vorm 
bekend, onder andere uit 
gesteente in OranjeVrij
staat. Smith gaf de vis de 
naam Latimerm chalumnae, 
als eerbetoon aan de op
lettende Marjorie Latimer 
en de rivier de Chalumna. 
Het gaat hier om het 
oudst bekende lid van de 
familie van de kaakvis
sen, een verwant van de 
longvissen (die zelfs op 
het land kunnen leven). 
Ze vertonen hiervan de 
rudimentaire kenmer
ken in de vorm van vier 
typisch gevormde vinnen 
en een staartvin met een 
eveneens aparte vorm. De 
vinnen lijken op pootjes, 
vandaar de Engelse 
koosnaam Old Vourkgs. De 
glorietijd van de vis lag 
in het Trias, zo'n 240 tot 
200 miljoen jaar geleden. 
Tegenwoordig leeft de 
vis op diepten tussen de 
150 en 700 meter; het is 
een nachtjager die tot 100 
jaar oud kan worden en 
die per keer tot maximaal 
25 levende jongen ter 
wereld kan brengen. Deze 
jongen opereren vanaf 
hun geboorte geheel 
zelfstandig. 
Het duurde veertien 
jaar voordat een tweede 
exemplaar van Coeiaconth 
werd gevangen, bij de 
Comoren. Momenteel 
zijn kleine kolonies be
kend bij onder andere de 
noordpunt van Celebes en 
bij Kenya, Mozambique 
en Madagascar, vaak met 
afwijkende kleuren en 
uniek DNA, levend tussen 
riffen en op hellingen 
van oude vulkanen. Het 

onderzoek naar deze vis
soort heeft de kennis van 
het proces van de evolutie 
sterk bevorderd, aldus 
Colin White in zijn artikel 
Old Fourlegs'  coelacanth 
in ThemNeivs van oktober 
2007. 

Vredesbeweging en 
filatelie 
De vredesbewegingen 
zijn er weliswaar niet 
in geslaagd de vrede 
over de gehele binnen 

' handbereik te brengen, 
maar toch hebben ze 
een grote filatelistische 
erfenis nagelaten. Na de 
napoleontische oorlogen 
en de onafhankelijk
heidsoorlogvan 1812 in 
NoordAmerika wilden 
veel staatshoofden niets 

! liever dan de toestand van 
voor de oorlogen terug

ook gevluchte slaven 
aanwezig. De Krimoor
log (18541856) haalde 
een flinke streep door de 
rekening. Victor Hugo 
presenteerde op zijn beurt 
vergaande denkbeelden 
om de vrede te bewaren. 
De invoering van de 
Penny Post in Engeland 
in 1840 bracht de post 
binnen eenieders bereik 
en hetzelfde gold voor 
de Amerikaanse Postwet 
van 3 maart 1845. In En
geland werd de behoefte 
aan enveloppen plotse
ling urgent. De eerste 
producten waren aan de 
achterzijde ongegomd. Ze 
werden al snel gesloten 
met behulp van sluitze
gels, die volop ruimte 
boden voor het afdruk
ken van teksten, onder 
andere tegen de Engelse 

The A%Iiaiï wai' cost 
fmillion pounds stciimg, 
|13 Ihöusanä live«, and pr#j 
^dueed a harvest "f——Two; 
Sold wooden gates II 
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BoDen een nu uieer actueel protestlabel, onder, label Peace Society 

brengen. Een voorbeeld 
is de Heilige Alliantie 
tussen Pruisen, Rusland 
en Oostenrijk in 1815. 
Anderen, onder wie de 
Quakers, richtten vredes
organisaties op in Ame
rika en Engeland. Ook 
werd de aanzet gegeven 
om met behulp van in
ternationaal volkenrecht 
conflicten tussen staten 
langs vreedzame weg op 
te lossen. Er kwamen 
vredescongressen, onder 
andere in Brussel (1848), 
Parijs (1849) en Frankfurt 
(1850); daar waren soms 

oorlog in Afghanistan. 
Tussen 1843 en 184g telde 
men twintig verschil
lende soorten sluitzegels. 
Ook droogstempels op 
enveloppen van vredesbe
wegingen kwamen voor. 
Voorstanders van een eeu
wigdurende vrede tussen 
Frankrijk en Engeland, 
in het bijzonder waar het 
de koloniale expansie 
betrof, riepen met behulp 
van sluitzegels op zo'n 
verdrag te sluiten. Deze 
Entente Cordiale zou op 
8 april 1904 tot stand 
komen; de futuristisch 

uitgevoerde BritsFranse 
tweelingzegels die dit 
feit in 2004 herdachten, 
zorgden echter voor grote 
protesten  men miste 
Britannia en Marianne. 
Een nieuwe bron voor de 
promotie van de vrede 
werd aangeboord dankzij 
de geïllustreerde envelop. 
J. Valentine verkocht in 
korte tijd een half miljoen 
van zijn 'morele hervor
mingsenveloppen'. De 
productie van gegomde 
enveloppen (onder andere 
door Waterlow & Sons 
en De La Rue) deed het 
gebruik van sluitzegels 
en stickers echter ziender
ogen teruglopen. De 
genadeslag kwam door 
de invoering van de brief
kaart, omstreeks 1880; de 
kaarten waren gemakke
lijker te maken, behoef
den niet gevouwen te 
worden en de modernste 
druktechnieken konden 
er voor worden toegepast. 
Christopher King heeft 
in The Collectors Club 
Philately (jaargang 86, 
nummer 5/2007), in een 
rijk geïllustreerd artikel, 
al deze zaken prachtig op 
een rij gezet. Dat doet hij 
onder de titel Peace, Pro
gress and Prosperity: the early 
nineteenth century annwar 
moDement. 

Zoden aan de dijk 
Op 21 juni 1948 werd in 
de geallieerde bezet
tingszones van Duitsland, 
zonder dat de Sovjetauto
riteiten van tevoren op de 
hoogte werden gesteld, 
de DMark ingevoerd; 
de munt nam de plaats 
in van de Reichsmark. 
De Russen reageerden 
met het afsluiten van alle 
weg en treinvervoer naar 
de geallieerde zones in 
WestBerlijn. De blokkade 
van Berlijn duurde van 
24 juni 1948 tot II mei 
1949. In het afgesloten 
stadsdeel, met ruim 
3.5 miljoen inwoners, 
ontstond vrijwel direct 
gebrek aan alles. De geal
lieerden beantwoordden 
de blokkade met het in
stellen van een luchtbrug 
naar Berlijn. Elke drie 
minuten vertrok, dag en 
nacht, een vliegtuig naar 
Berlijn. De WestDuitse 
autoriteiten kondigden 
op 8 november 1948 per 
postwet aan, dat voortaan 
een (dwang)toeslagvan 
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Notopfer-zegek m twee versm 

2 Pfennig moest worden 
betaald als blijk van soli
dariteit. Deze toeslag gold 
voor vrijwel alle soorten 
post. De toeslag werd 
betaald door het plakken 
van een kleine blauwe 
belastingzegel met de 
tekst Notop/er 2 (P^)Berlin-
Steuermarke. Velen van u 
zullen zich dat zegeltje 
nog wel herinneren. De 
toeslagregeling zou aan
vankelijk in februari 1949 
worden beëindigd, maar 
werd later verlengd tot 31 
maart 1956. De 17 miljard 
blauwe postzegeltjes 
brachten 429.5 miljoen 
(harde) D-Marken op. 
Poststukken met Notopjer-
zegels die naar landen van 
het Warschaupact werden 
gezonden, werden ge
retourneerd en dat gold 
ook voor onvoldoende 
gefrankeerde West-Duitse 
poststukken. Over de 
typen, plaat- en perfora-
tiefouten, watermerken 
en andere kenmerken en 
variëteiten zijn inmiddels 
een handboek en een 
catalogus verschenen. 
Sommige afwijkingen 
kosten veel geld. Dankzij 
de literatuur heeft menig 
verzamelaar een boei
ende verzameling kunnen 
opbouwen. In Deutsche 
Briefmarken-Revue 
(10/2007) besteedt Peter 
Fischer aandacht aan de 
zegels; zijn bijdrage heet 
17 Milliarden mal: Notop/er 
jiir Berlin (West). In totaal 
werden tijdens de blok
kade 278.228 vluchten 
uitgevoerd met 2.326.406 
ton goederen. Er kwamen 
tijdens het handhaven van 
de luchtbrug 39 Britse en 
31 Amerikaanse beman
ningsleden om het leven. 

G.A. GEERTS 

NEDERIANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

De Italië-ziekte 
Voor mij ligt een maga
zine dat ik nog niet eerder 
ontving: Filitalia, het 
blad van de verzamelaars 
van Italië, Vaticaan en 
San iVlarino. Het gaat om 
een jubileumnummer: 
in november jl. vierde de 
vereniging haar tienjarig 
bestaan - gefeliciteerd! 
Voorzitter Vincent Prange 
vertelt dat hij vanaf zijn 
zeventiende, na een 
reis door Italië, geboeid 
raakte door de filatelie 
van dit land, maar mede
verzamelaars kon hij niet 
ontdekken: 'Ik had vaak 
het gevoel dat ik helemaal 
alleen stond met mijn 
Italië-ziekte. Was er dan 
helemaal geen patiën
tenvereniging voor mij?' 
In 1997 werd dankzij een 
initiatief van Leo van der 
Meer (die ook nu nog be
stuurslid is) de vereniging 
Filitalia opgericht. 
Behalve stukjes over al
lerlei feestelijke activitei
ten biedt het blad onder 
meer een artikel over de 
geneeskrachtige bronnen 
van Calitea. Het leverde 
in 1930 enkele postzegels 
op, toen er een congres 

Virtorif m Vittorio Vencto. 

over watergeneeskunde 
werd gehouden. Leo 
van der Meer schrijft 
over de emissie 1921, ter 
gelegenheid van de Itali
aanse overwinning op het 
Duits-Oostenrijkse leger 
bij de plaats Vittorio. De 
emissie biedt veel stof tot 
studie (bijvoorbeeld over 
tandingen en watermer
ken). Ook een verhaal 
over de vliegmaatschappij 
LATI trekt de aandacht. 
Inlichtingen over deze 

actieve club kunt u vinden 
op de site www.filitaha.nl. 

Over ossenogen en 
Siamese tweelingen 
Belgaphil is het blad van 
de Koninklijke Lands
bond der Belgische 
Postzegelkringen; het 
wordt gratis verstrekt aan 
alle leden. In het zevende 
nummer van deze jonge 
loot aan de boom van 
Nederlandstalige filatelis-
tische tijdschriften staat 
een artikel van Paul Lep-
per en Hugo van Tilburg, 
getiteld Een kennismaking 
met Brazilië Samba, zon 
en ossenogen. Het geeft 
een beknopt overzicht 
van de geschiedenis van 
het onmetelijke land 
Brazilië, gecombineerd 
met filatehstische zaken. 
Vanaf 1831 werd het land 
geregeerd door keizer 
Pedro II. Hij introdu
ceerde allerlei eigentijdse 
ontwikkelingen in zijn 
land. Een ervan was de 
modernisering van het 
postwezen, waarbij de 
postzegel een belang
rijke rol speelde. Brazilië 
was na Groot-Brittannië 
het tweede land dat de 
postzegel invoerde, op i 
augustus 1843; het land 
stak daarbij de groten der 
aarde, zoals Duitsland, 
Frankrijk, Italië en de Ver
enigde Staten, de loef af. 
Aanvankelijk zou Dom 
Pedro op de eerste zegels 
worden afgebeeld, maar 
dat ging niet door. De 
Brazilianen vonden dat de 
beeltenis van de monarch 
alleen mocht worden 
aangebracht op zaken die 
de tand des tijds konden 
doorstaan. De postzegel 
voldeed niet aan dit cri
terium en daarom waren 
de eerste zegels (waar
den: 30, 60 en 90 Reis) 
cijferzegels. Het waren 
grote postzegels met 
een afbeelding die qua 
vorm aan een groot oog 
doet denken:vandaar de 
bijnaam ossenogen. Bij de 
eerste oplage werden de 
zegels gedrukt in vellen 
van 54 zegels, in blokken 
van 18 stuks voor elke 
waarde, en onder elkaar. 
De blokken werden voor 
gebruik afgesneden. Dit 

Wereldberoemde Braziliaanse postzegels, de zogenoemde ossenogen. 

gebeurde erg zorgvuldig, 
zodat er maar twee geval
len bekend zijn van zegels 
in samenhang, met twee 
verschillende waarden en 
gescheiden door een mid
denstuk. Deze zogenoem
de Siamese tweelingen 
behoren tot de grootste 
zeldzaamheden van de 
Braziliaanse filatelie. 

Vluchtelingentragiek 
Tijdens en kort na oor
logen ontstaan er overal 
grote mensenstromen. 
Deze mensen - opgejaagd 
door het oorlogsgeweld 
- worden opgevangen in 
kampen. In die kampen 
verzenden ze post naar 
famihe en bekenden, wat 
interessante poststukken 
oplevert die door velen 
worden verzameld. 
Rob P. van Bruggen 
behandelt in De Postzak 
(Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars) 
vier van zulke opvang
kampen in Enschede, in 

de periode 1914-1924. Hij 
begint met de opvang van 
Belgische militairen, die 
na de val van Antwer
pen in 1914 de grens 
over vluchtten naar het 
neutrale Nederland. Deze 
soldaten werden door ons 
geïnterneerd in kampen. 
In Enschede werden 
er vijfhonderd onder
gebracht in een aantal 
leegstaande gebouwen. 
Tijdens de Eerste We
reldoorlog ontvluchtten 
ook dikwijls krijgsge
vangenen. Herwaren 
voornamelijk Franse en 
Engelse militairen die in 
Duitsland in kampen za
ten. Omdat Enschede vlak 
over de grens ligt, kwa
men daar veel van deze 
vluchtelingen terecht. De 
overheid bouwde voor 
hun opvang in 1917 het 
Rijksquarantainekamp. 
De wapenstilstand van 11 
november 1918 veroor
zaakte plotseling grote 
stromen ex-krijgsge
vangenen, die zo snel mo-

Prentbnefkoart van Ket Rijks-quarantamckamp in Enschede. 
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gelijk Duitsland wilden 
verlaten om naar hun 
vaderland terug te keren. 
De snelste route liep door 
ons land, zodat Enschede 
tussen 20 november 1918 
en 20 januari 1919 vele 
duizenden doortrekkende 
ex-krijgsgevangenen op 
bezoek kreeg. Ze werden 
- ontluisd, medisch 
gekeurd en van schone 
kleren voorzien - tijde
lijk ondergebracht in 
leegstaande ruimten van 
diverse textielfabrieken. 
Van daar uit konden ze 
kaarten verzenden naar 
hun familie. 
De vierde groep slachtof
fers waren de ontheem
den: Nederlanders die in 
België of Duitsland woon
den en tijdens de oorlog 
naar hun vaderland 
waren gevlucht. Na de 
oorlog wilden ze zo snel 
mogelijk terug, maar dit 
viel tegen. Dilcwijls waren 
hun huizen verwoest. 
Ze werden opgevangen 
in kampen voor ont
heemden. Van 1920 tot 
1924 was ook zo'n kamp 
gevestigd in Enschede. 
Van Bruggen bestudeerde 
deze ingewikkelde vluch
telingenstromen en is 
erin geslaagd het geheel 
duidelijk te beschrijven. 

Hij illustreert zijn artikel 
met ansichtkaarten van 
de diverse locaties en 
met poststukken die in 
de verschillende kampen 
werden verzonden. 

JVIet een zegel lichter? 
De leden van de Amster
damse Postzegel Jeugdclub 
kom je bij allerlei filate-
listische evenementen 
tegen. Op exposities tref 
je van de Amsterdammers 
in de jeugdafdeling altijd 
goed opgezette collecties 
aan. In hun gedeeltelijk in 
kleur uitgevoerde blad 
Het Tolhuis wordt verslag 
gedaan van hun activitei
ten. In een van de num
mers van 2007 wordt het 
bezoek van de APJC aan 
de 23ste Dag van de Jeugd-

filatelie beschreven, een 
evenement dat gehouden 
werd tijdens de nationale 
tentoonstelling Deltajïla in 
Middelharnis/Sommels-
dijk. Dat levert niet alleen 
een beschrijving van hun 
belevenissen op, maar 
ook een uitgebreid, goed 
gedocumenteerd verhaal 
over de geschiedenis van 
Goeree-Overflakkee, het 
voormalige Zuid-Hol
landse eiland waar Delta
jïla werd gehouden. Erg 
leerzaam en dat niet alleen 
voor de jeugd! 
Voor mij vormen de mop
pen in dit jeugdblad altijd 
een hoogtepunt. Ik zal er 
één (een filatehstische) 
aan u doorvertellen. Post-
beambte tegen man aan 
het loket: 'Er moet nog 

Gocree-Ouerfiakte boeiend beschreven door de leden van de APJC 

een postzegel bij. De brief 
is te zwaar.' Man: 'En met 
een postzegel wordt hij 
zeker lichter?' 
In Filatelie van septem
ber jl. schreef ik dat de 
APJC geen subsidie meer 
ontvangt van de gemeente 
Amsterdam; ik vermeldde 
destijds hun rekening
nummer (3139697, t.n.v. 
penningmeester APJC 
Amsterdam). Een aantal 
lezers stortte een bijdra
ge, zodat het enthousiaste 
team jeugdleiders van de 
club zijn werk voorlopig 
kan voortzetten (en dus 
ook voor leuke moppen 
kan zorgen). Ze vragen 
mij of ik u hartelijk wil 
bedanken. Ze kennen 
namelijk niet het adres 
van alle gulle gevers. Voor 
mij is het een prettige ge
dachte, dat deze rubriek 
zo goed wordt gelezen! 

Hangen aan t ram of bus 
Brievenbussen aan open
bare vervoermiddelen 
zijn vermoedelijk in 1886 
voor het eerst gebruikt, 
aan de tramwagens in 
New York. Parijs volgde 
dit voorbeeld in i8gi . In 
Groot-Brittannië werden 
op 20 maart 1893 in 
Huddersfield voor het 
eerst brievenbusjes aan 

Amsterdamse trom met buspost. 

de trams gehangen. In 
Wakefield hingen ze aan 
autobussen. 
Na de Eerste Wereldoor
log stopte de Britse post 
geleidelijk met deze spe
ciale vorm van dienstver
lening; in 1939 verdween 
de laatste brievenbus 
uit het Britse openbaar 
vervoer. 
Heempost (PV Heems
kerk), dat dit alles meldt, 
ontleende de gegevens 
voor zijn artikel aan het 
Groot Guinness Postze^elboek. 
In Amsterdam versche
nen overigens in 1926 de 
eerste brievenbussen aan 
de trams. Deze 'trambus
sen' deden dienst tot nog 
ver na de Tweede Wereld
oorlog. D. KOELEWIJN 
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Normaal gesproken 
meldt de KLM slechts één 
nieuwe bestemming per 
jaar, maar op de nieuwe 
zomerdienstregeling 
figureren dit keer maar 
liefst vier nieuwe bestem
mingen, die soms alleen 
en soms in samenwer
king met Northwest Airlines 
worden gevlogen. 
Op 30 maart a.s. vhegt 
de KLM van Amsterdam 
naar Linköping meteen 
Fokker-70 jet Service, de 
derde KLM-bestemming 

„ in Zweden. Diezelfde dag 
° is ook de eerste vlucht van 
^ Amsterdam naar Panama-
~ City, met een MD-ii. 
^ De volgende nieuwe be-
= stemming is Dallas-Fort 
S Worth, met een A330-200 
^ en daarna volgt dan nog 
1̂  een eerste vlucht naar 
2 Portland (Northujest Airlines 
"- i.s.m. KLM), eveneens per 

7 A330-200. 
i 

^ LUFTHANSA 

Een beknoptt overzicht 
van de Lujthansa-vluchten 
in 2007: 

26 maart: München-
Seoul, A340-300 (op 27 
maart retour); 24 mei: 
herdenkingvlucht Berlijn-
Keulen (75 jaar Besuch des 
Fluflboots); 2 6juli: Düs-
seldorf-Londen (scou-
tingjubileum Duitsland); 
2 augustus: Frankfiirt-
Shenzen, B747-400 Cargo 
(op 5 augustus retour); 
1 september: München-Si-
biu (Roemenie), DHC-8; 
6 oktober: Berlijn-Zürich 
(herdenking JU-52); 
28 oktober: Frankfurt-Wro
claw, Frankfurt-Bordeaux 
en Frankfurt-Caïro (i.s.m. 
E^yptAir)'; 8 november: 
Frankfurt-Kita Kyushu 
(Japan), MD-ii Cargo. 

Lufthansa vliegt overigens 
met ingang van de nieuwe 
zomerdienstregeling van 
Frankfurt naar Billund, 
met een BAE146-300 ge
vlogen door Eurouiinfls. 

ZESENVEERTIGSTE DAG 
VAN DE AEROFILATELIE 

De zesenveertigste Dag 
van de Aerojilatelie werd 24 
november 2007 in Veld
hoven gehouden. 



PROEVEN VAN DE EERSTE 
EMISSIE 1852OFTOCH NIET? 

Lithografische en galvanische proef horen niet in Proevenboek thuis 

Ter inleiding op het nu volgende 
artikel is het wellicht zinvol om 
eerst een stukje geschiedenis te 
presenteren over de proeven van 
de eerste emissie van Nederland 
 die van 1852  en dan in het 
bijzonder over de producten die 
hiervoor zijn doorgegaan en tot 
nu toe ook nog steeds als zodanig 
omschreven worden. 
Al in 1895 mocht kapitein Joh. 
Haas, in de toen nog zelfstandig 
en vooreigen rekening werkende 
's Rijks Munt, archiefonderzoek 
verrichten. De resultaten van dat 
onderzoek zijn mij in 1999, door 
de destijds nog levende zoon 
van kapitein Haas, ter beschik
king gesteld. Waarschijnlijk was 
dit archiefonderzoek uit 1895 de 
aanleiding voor een artikel dat de 
postzegelhandelaar j.B. Moens 
al in 1898 onder de titel Essais 
des PaysBas in het Festschrifi 
der Berliner Philatelisten Club liet 
verschijnen, onder andere over 
de proeven van de eerste emissie 
1852. De grote verzamelaar jhr. 
C.Ph.L van Kinschot heeft naar 
aanleiding daarvan in 1898 verdere 
studie gedaan, met eveneens een 
artikel als resultaat. Beide artikelen 
werden uiteindelijk nog datzelfde 
jaar samengevat in het boekwerk 
Ontwerpen en Proeven van Neder
land en ze werden ook verwerkt in 
het Aanhangsel op de Ontwerpen 
en Proeven van Nederland (even
eens in 1898, door Nederlandsche 
Vereenigingvan Postzegelverza
melaars, uitgebracht). 
Het stempel met de Mercuriuskop 
is eveneens in 1895 teruggevonden 
en er zijn in datzelfde jaar door 
J.A. Moesman afdrukken van 
vervaardigd op kartonpapier. Deze 
afdrukken bestaan meten zonder 
gekruiste strepen rondom de 
zegel. Een afdruk hiervan moet in 
ieder geval van een eerdere datum 
zijn, aangezien deze gedrukt is op 
perkament in plaats van op karton
papier; de afdruk is waarschijnlijk 
in 1853 gedrukt of later. 
Verder is er een lithografie ge
vonden zoals die door P.C. Kor
teweg in zijn in 1931 verschenen 
Proevenboek is omschreven. De 
waarschijnlijke bedoeling van die 
lithografie kon hij toen nog niet 
vermoeden. 

Van Dieten's Proevencatalogus 
19S8 tenslotte maakt melding 
van een plaat in boekdruk zonder 
waardecijfer in vier kleuren en in 
twee kleuren op bankbiljettenpa
pier met watermerk. Omdat de 
strekking van deze proeven ook 
niet bekend was werd volstaan 
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Over de eerste emissie van Nederland is veel geschreven, 

maar er valt  daar zijn de deskundigen het over eens 

nog veel te ontdekken aan de zegels van 1852. En dan 

vooral waar het materiaal betreft dat in de periferie van 

deze emissie werd vervaardigd. Hans Caarls besteedt in 

het nu volgende artikel aandacht aan het intrigerende 

'Geheim van Vürtheim'. 

met uitsluitend een vermelding 
ervan. 
De hierboven genoemde artikelen, 
het proevenboek en de catalogus 
in combinatie met eigen onder
zoek vormen de basis voor het nu 
volgende artikel. 

In dezelfde periode waarin de 
aanloop naar de invoering van de 
eerste Nederlandse postzegels 
plaatsvond, was ook de beveiliging 
van waardepapieren in het alge
meen en bankpapier in het bij
zonder aan de orde. In het kielzog 
hiervan besloot men ook de op 
stapel staande noviteit  postzegels 
 hierbij te betrekken; dit waren 
tenslotte ook waardepapieren. 

De van oorsprong Duitse, in Rot
terdam werkzame lithograaf J.J. 
Vürtheim heeft zich op het gebied 
van de papierbeveiliging bijzonder 
verdienstelijk gemaakt. Al op 17 
september 1850 (ajbeelding 1) 
werd de directie van De Neder
landsche Bank door de heer Van 
Rijckevorsel in kennis gesteld van 
Vürtheims bekwaamheden. Ruim 
een jaar later wist Vürtheim zich te 
presenteren op het ministerie van 
Financiën en bij de directie van 
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1. Schrijven van Van Rijckevorsel van 
Tj septennber 1850: Vürtheinns kwaliteiten 

worden in de brief bexhreven. 
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2. Minister Van Bosse kreeg de bevin
dingen van de commissie van onderzoek 

op 9 september i8$i toegestuurd. 

De Nederlandsche Bank. Blijkbaar 
was zijn 'voorbehoedmiddel ter 
voorkoming van namaak' dermate 
interessant dat minister Van Bosse 
van Financiën op 20 januari 1851 
een voorstel doet om een en ander 
te laten onderzoeken. Deze com
missie werd op 25 februari 1851 de
finitief samengesteld en bestond 
uit de volgende personen: 

i^,.. 

a. • 
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C. Sinnons 
directeur van de Koninklijke Acade
mie in Delft; 
A yrolik 
voorzitter van het Munt Collegie te 
Utrecht en 
C.]. Mulder 
hoogleraar in Utrecht. 

Op 18 maart 1851 schreef minister 
van Bosse aan Zyne Majesteit de 
Koning Willem III dat het gevor
derde onderzoek aanleiding gaf 
om Vürtheim in aanmerking te 
laten komen voor een gratificatie 
van fl. 300. als vergoeding voor de 
gemaakte kosten. 
Op 9 september 1851 volbracht de 
commissie van onderzoek haar 
taak en presenteerde ze een lijvig 
verslag van haar bevindingen aan 
ministervan Bosse (ajbeeldingi). 
Tijdens de voorbereidingsfase voor 
de invoering van de postzegels 
die op de verschijningsdatum van 
dezegels, 1 januari 1852, uiteraard 
afgerond moest zijn  vermeldde 
dr. A. Vrolik in een brief van 12 
september 1851 (aßjeeldingj) 
dat hij een dienstreis naar Parijs 
zou maken. In Parijs werden de 
postzegels volgens een geheel 
andere werkwijze vervaardigd. Zie 
hiervoor ook het standaardwerk 
van J.F. Cley, die spreekt over typo
graßsche druk. 

In Parijs werden de drukplaten 
langs galvanoplastische weg aan
gemaakte De Haarlemse drukker 
Johan Enschedé hield zich ook 
bezig met dit procédé, dat in 1839 
voor het eerst in SintPetersburg 
in de praktijk werd gebracht door 
Moritz von Jacobi (18011874). Het 
procédé werd vooral toegepast 
voor de vervaardiging van zoge
noemde gaivano's^, die in die tijd 
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3. De voorzitter van liet Munt Collegie in Utrecht, dr. A. Vrolik, schreef op 12 september 
i8s^ in een brief dat hij een dienstreis naar Parijs ging maken, waar men postzegels 

volgens een geheel andere werkwijze zou vervaardigen. 
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Aankoop der BeTeUlgingsmethode voor geldswaardige papieren enx. 
door de NederlandEohe Begeering van J. VÜBTHBIK 8r. 

DTBECHT. 80 DranW 1861. 

Tk heb de flw TT da goed« ontTangat t« berkibtsD v u honderd Wien pepier TOOT poateagela, 
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bib rog gebaaat van eeo en ander keonia te geven ean voomielden Heer Hiniater en twijfel niet of 
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6. Deze kopie van een brief die Vro/i/t op 20 december 1851 aan Vürti^eim zond, maa\<t 
duidelijk dat Vürtlieim nadat hij de bewerkte vellen had ingeleverd, zijn geld kreeg. 

4. Brief aan De Nederlandsche Bank van 
minister Van Bosse van 16 september 

1857, met het verzoek de bevindingen van 
de commissie te toetsen. 

erg gewild waren. In dezelfde brief 
deelde Vrolik mee dat hij zich met
een op de hoogte zou laten stellen 
van de werking van een soortgelijk 

niet zeker was of het stempel of 
de drukplaten door het 'voorbe
hoedmiddel' beschadigd zouden 
kunnen raken, heeft Vürtheim  dat 
is althans mijn mening  een litho 
(aflieeldingy) vervaardigd naar het 
voorbeeld van de originele gravure 
van de zegel van 10 cent. Deze 
lithografische proefjes, waarvan 
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5. De resolutie van 12 december 1851, waarin werd aangekondigd dat honderd vellen 
postzegelpapier met het 'Ceheim van Vürtheim' bewerkt zouden worden. 

voorbehoedmiddel als dat van 
Vürtheim; deze beveiligingsmaat
regel werd namelijk ook in Parijs 
toegepast. 
Ministervan Bosse vond de 
inhoud van het rapport van 9 
september kennelijk zó belangrijk 
dat hij ai op 16 september 1851 De 
Nederlandsche Bank uitnodigde 
om de bevindingen van de com
missie te toetsen en daarvan ver
slag te doen (ajbeeld'mg 4). 
Op 12 december 1851 {aftieelcling 

~ 5) werd een resolutie uitgebracht 
e= waarin onder andere werd meege
~ deeld dat honderd vellen die voor 
=' de postzegelproductie bestemd 
= waren, zouden worden gepre
J pareerd. Mochten deze proeven 
"■ slagen, zo werd meegedeeld, dan 
— zou een beloning van vijfhonderd 
^ gulden kunnen worden toegekend, 
i Vürtheim heeft, zo blijkt uit brieven 
"" van Vrolik van 17 en 20 december 
Ml 1851 (o/beeW//1g6),overeen
^ 0 komstig deze resolutie proeven 

genomen met de 100 vellen post
zegelpapier die hem door Vrolik 
via 's Rijks Munt ter hand waren 
gesteld. Omdat het helemaal 

7. Door Vürtheim vervaardigde litho. 

één exemplaar in particulier bezit 
is en het andere deel uitmaakt van 
de collectie van het Museum voor 
Communicatie in Den Haag, zijn 
naar mijn mening het gevolg van 
deze proefneming. Onderzoek van 
beide proefjes heeft aangetoond 
dat deze identiek zijn. Gezien de 
'vuile' plekjes op deze proefjes zou 
het heel goed mogelijk zijn (dit is 
dus een ^veronderstelling, HC) dat 
zich nog resten van het geheime 
recept van Vürtheim op de zegels 

zouden bevinden. Röntgen micros
copisch onderzoek (REM/RMA') 
zou dit mogelijk kunnen bevesti
gen. 
Met het oog op de proefnemingen 
met de eerder genoemde honderd 
vellen postzegelpapier wil ik hier 
de opmerking plaatsen dat men 
lange tijd heeft verondersteld dat 
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8. Verslag van De Nederlandsche Bank, 
^o december 1851. 

de zo zeldzame exemplaren van 
de zegel van 10 cent in plaat IA iets 
te maken zouden kunnen hebben 
met deze proefnemingen. Omdat 
de samenstelling van de receptuur 
bekend was, is gezocht naar een 
bepaalde stof die kenmerkend was 
voor Vürtheim's beveiligingsme
thode. Helaas bleek die stof niet 
aanwezig te zijn. 
Afgaand op het verslag dat De Ne
derlandsche Bank op 30 december 
1851 (apeelding S] uitbracht, wer
den er in januari 1852 ook proeven 
genomen met het door De Ne
derlandsche Bank ter beschikking 
gestelde muntbiljettenpapier. Dr. 
Vrolik was ook hierbij betrokken. 
De naam muntbiljetten werd in 
die tijd voor nogal uiteenlopende 
zaken gebruikt. In de archieven 
trof ik onder andere de begrippen 
bankbiljettenpapier, geldswaardig 
papier, waardepapier en ook schat
kistbiljetten aan. Voor het gemak 
houd ik in dit artikel consequent 
de aanduiding muntbiljettenpapier 
aan. 
In tegenstelling tot de eerdere 
lithografische proefjes werden 

deze proeven met clichés die 
langs galvanoplastische weg tot 
stand kwamen vervaardigd. Ik 
schrijf dat hier erg stellig, terwijl 
deze bewering volgens sommige 
onderzoekers discutabel zou zijn. 
In dat verband wil ik hier graag 
het archiefstuk van i i januari 1853 
(ajbeelding 9) van het Generaal 
Secretariaat nummer 144 citeren. 
Dat stuk bevat namelijk de zin
snede dat 'de omstandigheid dat 
een nagemaakte type en daarvan 
getrokken cliché's in handen van 
anderen zich bevinden, misschien 
tot zeer ongegronde verdenkingen 
en onaangename gevolgen zou
den leiden. Ik verzoek UWEDG 
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9. Archießuk, 11 januari 185^; er wordt 
opdracht gegeven het nagemaakte 

materiaal te vernietigen. 

daarom de nodige maatregelen te 
nemen, tot het doen vernietigen 
zoo van de oorspronkelijke gra
vure in reliëf als van al het hetgeen 
ter drukkerij van de Heeren En
schede en Zonen aanwezig mögt 
zijn gebleven van de vermenigvul
diging dier gravure, alsmede van 
de exemplaren die er mogten zijn 
getrokken.' Einde citaat. 
Deskundigen van druktechniek 
mogen wat mij betreft er hun 
oordeel over uitspreken hoe de 
feitelijke druk tot stand kwam. Bij 
mijn weten is boekdruk een vorm 
van hoogdruk. 
Het verschil met de oorspron
kelijke gravure is duidelijk waar
neembaar. Daar waar de gravure 
uitblinkt in fijnheid en subtiele 
details is deze afdruk vrij grof en 
slordig van structuur. Vürtheim 
heeft zijn litho heel waarschijnlijk 
vervaardigd in zijn werkplaats in 
Rotterdam, terwijl de clichés in de 
werkplaats van johan Enschedé in 
Haarlem werden gemaakt. 
In het Museum voor Communica
tie in Den Haag bevinden zich vier 
velletjes proeven [ajheelding to) 
in de kleuren rood, oranje, blauw 
en zwart. Deze zijn gedrukt op 
gewoon papier. Het bijzondere van 
deze proeven is dat de clichés in 
rijen van vijf zijn gerangschikt. Alle 
twintig clichés hebben specifieke 
kenmerken en ze zijn dan ook te 
positioneren ('platen'). Bij de kleu
ren rood, oranje en blauw zijn de 
clichés steeds in dezelfde volgorde 
gerangschikt, maar bij de zwarte 
druk is de onderlinge samenhang 
(van onder naar boven) gewijzigd, 
terwijl de volgorde van links naar 
rechts ongewijzigd is gebleven. 
Dezelfde samenstellingen zijn ook 
gedrukt op het eerder in dit artikel 



10. Vier velletjes met proeven, op gewoon papier De cliches zip in rijen van vijfgerangschikt. 

genoemde muntbiljettenpapier 
[ajbeeld'mg n); ze zijn mij bekend 
in twee kleuren, te weten rood en 
zwart. Deze twee vellen maken 
deel uit van een particuliere collec
tie. Verder weet ik dat zich ook nog 
vellen of veldelen in een andere 
particuliere collectie bevinden. 
De kleuren hiervan zijn mij niet 
bekend. 
Een onderzoek door TNO in Delft, 
dat met behulp van de REM/RMA-
techniek op het door De Neder-
landsche Bank ter beschikking 
gestelde muntbiljettenpapier werd 
toegepast, heeft aangetoond dat 
het preparaat aanwezig was in het 
papiermonster. De bevindingen 
van TNO zijn vastgelegd in een 
rapport van 26 februari 1993, 
onder nummer IMW-R 93/036 
(afieelding 12). 
Terug naar 1852: de bevindingen 
van De Nederlandsche Bank wer
den op hun merites beoordeeld; 
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11. Proef m rood, gedrukt op muntbiljetten
papier (zie watermerk onder de zegels op 

de posities ^ tot en met 5J. 
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12. Titelpagina van TNO-rapport 

nummer IMW-R g3/o;}6. 

ministervan Bosse besloot op 
3 maart 1852 tot de instelling van 
een definitieve commissie ter 
vervaardiging van de nieuw m te 
voeren muntbiljetten. Dit besluit 
werd bekrachtigd op 5 maart 1852. 
De definitieve commissie bestond 
uit de volgende personen: 

Mr.J. van Iddekinge 
Staatsraad m Amsterdam, agent 
van het ministene van Financiën; 
W.C.Mees 
secretaris van De Nederlandsche 
Bank; 
C.Simons 
directeur van de Koninklijke Acade
mie in Delft en 
AVrolik 
voorzitter Munt Collegie Utrecht. 

Ondanks het feit dat het kader met 
de waardeaanduiding '10 cent' 
onleesbaar was gemaakt, gaf de 
minister in zijn eerdergenoemde 
brief van 11 januari opdracht om 
de imitatiepostzegels te vernie
tigen. Op 11 februari 1853 werd 
bericht dat dit was geschied. Als 
we bedenken dat er ook nu nog 
een aantal velletjes in verzame-
laarshanden is, heeft men destijds 
kennelijk toch niet volledig aan dit 
verzoek gevolg gegeven. 
In ieder geval ben ik van mening 
dat de lithografische en galvani
sche proef met m het proevenboek 
thuishoren, dat wil zeggen: niet 
onder het hoofdstuk proeven van 
de eerste emissie. Deze proeven 
behoren naar mijn mening in een 
afzonderlijke rubriek te worden 
opgenomen, onder het kopje 

'Proeven ten dienste van de pa-
pierbeveiligmg'. 

Tot slot nog dit. Nadat de post
zegelproductie bij 's Rijks Munt 
in Utrecht was beëindigd en de 
overstap (per 1 oktober 1866) naar 
Johan Enschedé en Zonen een feit 
was, veranderde er blijkbaar ook 
het een en ander bij het papier. 
Omdat Vürtheim inmiddels in 
dienst was getreden bi) de Haar
lemse drukker, was het niet zo 
toevallig - eerder vanzelfsprekend 
- dat het postzegelpapier voor 
beveiliging m aanmerking kwam. 
Röntgenonderzoek bevestigt dit 
ook en zodoende blijkt er dus ook 
verschil te zijn tussen de Utrechtse 
en Haarlemse druk. De prijs viel 
ook erg mee: de kosten bedroegen 
slechts twee cent per looo stuks. 

Ik hoop dat dit artikel ertoe zal 
leiden dat er reacties komen van 
andere onderzoekers die zich be
zig houden met de laatste vragen 
over de ontstaansgeschiedenis 
van de eerste emissie 1852. 

Noot van de redactie: in december 2004 
werd het volledige archief van de auteur 
van deze bijdrage gestolen. Hij kan daar
door wel zijn bronnen noemen, maar 
helaas niet de exacte archiefhuramers. 
Zijn onderzoek werd in 1993 uitgevoerd. 

Noten: 
i: MÄhodegalDanoplostique: methode 
waarbij door middel van elektrolyse een 
metalen laagje wordt aangebracht op 
een ander, niet-geleidend materiaal. 
2: Galvano's: replica's van hoogdruk
drukvormen, zoals houtsneden, hout
gravures, loodzetsel etc. die met behulp 
van de méhodê alvanoplostiquc warden 
vervaardigd. 
3: REM/RMA: Raster-Elektronen Micros-
copie/Röntgen Micro Analyse. 

Bronnen: 
Smdiegroep ie emissie Nederland 1852. 
Nationaal Archief in Den Haag. 
Ministerie van Financiën, geheim ver
baal archief, geheim archief Secretariaat 
Generaal. 
Archief De Nederlandsche Bank, 
Amsterdam, map nummer 2.111.13/7/1. 
Archief Museum Johan Enschedé, 
Haarlem. 
Laboratorium TNO, Delft, rapportnum
mer IMW-R 93/D36. 
Drs. H.M.M, van Hugten, Hilversum 
(röntgenonderzoek). 
Drs. G.C.J.J. Ottenheijm, Ontstaan en 
invoering van de eerste Nederlandse 
postzegels. 

1^. Vurtheim zorgde er-eenmaal in dienst van Enschedé - voordat ook het Haarlemse 
postzegelpapier beveiligd werd (links, Haarlemse druk). Rechts de Utrechtse druk. 



HISTORISCH OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE 
BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 

Deel 3 - De eerste dertig jaar 
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 Fl L A T E L I S T E N - V E REN I G I N G E N 

Nadat de oprichting van de 
Bond een feit was, volgde er een 
periode w/aarin vanuit net gehele 
land melding werd gemaakt 
van een gestage groei van het 
ledenaantal. Op 31 augustus 
1923 werd het dertigjarig bestaan 
van de Postzegelvereniging 
Breda uitbundig gevierd. Voor 
de gelegenheid liet de vereniging 
een Bondslied maken, met een 
tekst van J. de Witt en op muziek 
gezet door A.J. Roeien. In Breda 
werd ook de veertiende Filate-
listendag georganiseerd, een 
evenement waarbij ook ditmaal 
weer een bijzonder poststempel 
werd gebruikt. 

stempel 14de 'Ned Philatelistendag' in Breda 

Behalve een aantal verenigingen 
waren er ook individuele leden 
in Breda aanwezig, onder meer 
afkomstig uit de toenmalige 
overzeese gebiedsdelen. Daar 
waren nog geen verenigingen 
actief, zodat men in Nederland 
rechtstreeks aansluiting moest 
zoeken bij de Bond. 

In die tijd kwam ook het 

Centraal Informatiebureau van den Ned. Bond van 
Vereenigingen yan Postzegelverzamelaars. 

Dit bureau, dat i November 1919 in werking is getreden, 
verstrekt aan vereenigingen en particulieren : 

a. Inlichtingen omtrent personen, die lid wenschen te worden 
van eene philatelistische vereenigirg ; 

b. Inlichtingen over verzamelaars en handelaren, met wie 
men philatelistische connecties wenscht aan te knoopen. 

De kosten per informatie bedragen : in Amsterdam f 1,— , in 
Nederland f 1,50. 

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van het verschuldigde 
bedrag. 

Tarieven voor 't buitenland te bevragen bij den beheerder 
J. A. KÄSTELN, 

Bilderdijickade iBhuis^ Amsterdam. 

Vonafhet begin zette de Bond zich m om de belangen van de verzamelaar te behartigen, de instelling van een Centraal Informatiebureau bewijst dat 

emissiebeleid van de posterijen 
onder vuur te liggen. Im924 
hekelde de bekende dichter Koos 
Speenhoff het emissiebeleid van 
PTT Post door op rijm een lans 
te breken voor de mooie en in 
ruime mate aanwezige zegels 
met (vroeger) de beeltenis van 
koning Willem III en (later) die 
van koningin Wilhelmina. 
Zo hoorde het, volgens Speen
hoff, en zo moest het vooral 
blijven. Geen zegels - zoals in 
1906 - t e n bate van de tuber
culosebestrijding of-m1907 
- gewijd aan de heldendaden 
van Michiel Adriaanszoon de 
Ruyter. Dit beleid zou voor vele 
verzamelaars 'het einde van hun 
verzameling betekenen'. 
In 1921 stelde het Bondsbestuur 

3 N^ w 
In verband met de fusie der lijdschriften, „Het Philatelistisch 

Maandblad" en het „Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegel-
kunde", op 1 Januari e.k., is dit nummer het laatste, dat onder 
den ouden, eigen titel U bereikt. 

Tien jaren liggen achter ons, jaren van hard en aanhoudend 
werken voor hen, die liefdevol hun gaven in dienst stelden van 
het blad, dat hun geesteskind is geworden. Men onderschatte 
de bezwaren en moeiten niet, aan een regelmatige verschijning 
van een t>lad verbonden, te meer niet, indien men weet, dat alle 
de verlangde werkzaamheden dienden te gebeuren geheel be
langeloos en met opoffering van allen vrijen tijd. 

Den belden mannen, H. J. SPITZEN en L C. A. SMEULDERS, 
die deze tien jaren trouw op hun post hebben gestaan als 
Hoofdredacteur en als Administrateur, komt daarvoor toe een 
hartelijk gemeende dankTietuiging. 

Zegel-Chaos 

Grote grut waar moet het einden? 
Zegel-Chaos komt er van 

Zo. dat geen der fijne speurders 
Er ten slotte wi|s uil kan 

't Is niet langer bij te houden 
Achttien zegels van 10 cent! 
Is er wel één land op aarde 

Waar men deze nikdom kent' 
En maar steeds drukt men weer nieuwe 

Nu weer voor weldadigheid 
Zelfs in ons gezegend landje 
Raken we de tel soms kwijt 

Goed gezien zijn dus de plannen 
Amsterdam gaat kranig voor 
Een verzamelaars-burootje 
Komt er in hel postkantoor 

Zoeken net als bij de visvrouw 
Naar het zegel dat ons lijkt 
Zoeken uit de prachtcollectie 

Die er in de winkel prijkt 
Holland mocht er waarlijk wezen 
In zijn gulden zit muziek 

Maar voor de filatelisten 
Heerst er zegeltjes-koliek 

J H Speenhoff (1924) 

In 1922 werd het maandblad Philatelie opgencht, dankbaarheid was er voor de 'voorlopers' 

iiimiiii^iiiiiiiwiiiniimiu ijwiii 

In een gedicht van Koos Speenhoff uit 1924 werd geageerd tegen de 'Zegel-Chaos' 

de Bondsmedaille in, een erete
ken voor diegenen die op filate-
listisch gebied een wetenschap
pelijke bijdrage weten te leveren. 
Een jaar later werd de Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie opgericht, een organi
satie waarin vanaf 1968 ook de 
Bond (en dat tot op de dag van 
vandaag) zou participeren. 
In 1934 wordt de Wallermedaille 
ingevoerd. Deze onderscheiding 
kan worden toegekend aan 
personen die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de filatelie. De collectie en 
de vastgelegde kennis van de 
naamgever van deze medaille, 
P.W. Wallen vormde de basis 

voor de totstandkoming van 
het Postmuseum in Den Haag 
tegenwoordig bekend als het 
Museum voor Communicatie. 

De Walkrmedaille 



Wij hebben een stand op de 20̂  FILATELIEBEURS 2008 
LOOSDRECHT 

Pandahallen 
Nieuw-Loosdrecht 

NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfrisse zegels 

EUROPESE LANDEN, 
ENGELSE KOL., U.S.A. 
met name de oudere zegels 
uitgebreid voorradig. 

06 jan Nieuwegein'het Veerhuis' 
20 jan Den Haag v/d Valk "Bijhorst" 
02 mrt Eindhoven Hotel v/d Valk 
16 mrt R-dam Golden Tulip-airport hotel 
24 mrt Nieuwegein 'het Veerhuis' 
30 mrt Haarlem Hotel v/d Valk 
20 apr Den Haag v/d Valk "Bijhorst" 
12 mei Eindhoven Hotel v/d Valk 
18 mei R-dam Golden Tulip-airport hotel 

PLAATFOUTEN: 
uitgebreide voorraad 
V. Wilgenburg en leidraad 
+ leuke druktoevalligheden 

MOTIEFZEGELS 
Grote voorraad treinen, 
vogels. Ver. Europa 
(voor- en mee-lopers) enz. 

NEDERLAND VOOR 1900 uitgebreid gespecialiseerd voorradig zoals: plaatnummers P emissie, 
diverse stempeltypen vanaf 1*= emissie, tandingen en typen op post- en postzegels, enz. 

Bij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzameling, waardoor voor u 
een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn voor u slechts 5% van het verkoopbedrag. 

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL 
• inkoop - verkoop - taxatie 
• bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen 

KANTOOR 
Jhr. Van Sypesteynlaan 19 
1231 XL Loosdrecht 

Fax(035)5824926 

E-mail: mvdhbv@xs4all.nl 
wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend 

en na telefonische afspraak 
bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon Girorekeningnr. 3169 710 
/ r > o i r \ c o n H r . o - 7 Bankrekeningnr. 3106 80 581 
(035 )5821927 Rabobank Loosdrecht 

P.W.Meinhardt 
i»tM"t>.it4MMlrl '%«mn' il«» K'r#»m«' i«nr 
Piet Heiiutraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 • zaterdag 10.00-14.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
E-mail info@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

^1 ^^».^t^^s 
'Catalogus Vogels op zegels Europa 2008 met CD, in kleur 69,00" 
Wereldcatalogus Treinen op zegels met CD, in kleur 98,00 
Catalogus Europa CEPT 2008, in kleur 40,00 
Catalogus Duitsland Junior 2008, in kleur 9,90 
Catalogus China, Taiwan, Hong Kong & IVIacau 2008 49,00 

.Catalogus USA, Canada & UNO New York 2008 49,00 . 

NVPH Nederland Junior 2008 9,80 

I Catalogi USA & Canada 
[Scott catalogus USA pocket 2008, in kleur 21,00 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2008, in kleur 69,00 
Harris catalogus USA & Canada 2008, in kleur 29,90 

lUnitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2008, kleur 42,90 

DNK Duitsland compleet 2008 7,95 If Aanbieding: Scott Wereidcat. 2007 

Aanbieding Philex catalogi 2007 
Duitsland, België, Groot-Brittannie met Kanaaleilanden, Frankrijk, 

I Oostenrijk, Zwitserland incl. Liechtenstein, Spanje elk 7,50 
Israël, Vaticaan, Nederland, Luxemburg, UNO elk 5,00 

Soldatenzeeiei«? ^witserl;»tid 
Wittwer cat. soldatenzegels Zwitserland 1914-18, kleur 39,90 
Wittwer cat. soldatenzegels Zwitserland 1939-45, kleur 59,90 

^Wittwer militaire postwaardestukken 1914/18 & 1939/45, kleur44,90j 

[ Scott Wereldcatalogus in 6 delen, in kleur 
tfmiwumtemmmmwmmsmimmmami! 

slechts 1 4 9 , 9 0 
i«füaa!iais«f;Hia»».t«iiBH 

%.li^,..,.-,, ^^4—^t~ — i 

Isfila speciale catalogus Turkije 1863-2007, met gelegenheidsstem-
pels, postzegelboekjes, postwaardestukken, 3 delen, in kleur 49,90 
Lape zéér speciale catalogus Finland & Aland 2008, in kleur 49,90 
Afinsa catalogus Portugese Colonies 2008, in kleur 39,90 

iVaccan catalogus Johannes Paulus II op zegels, in kleur 24,90^ 

ACS N i e u w Z e e i a n d 2 0 0 8 13,91 

www.collectura.com 

mailto:mvdhbv@xs4all.nl
mailto:info@collectura.com
http://www.collectura.com


JUBILEUMEDITIE FILATELIEBEURS: 
EVENEMENT BESTAAT 20 JAAR 
Loosdrecht verwelkomt duizenden filatelisten 

Eind deze maand, om precies 
te zijn op vrijdag 25, zaterdag 
26 en zondag 27 januari, is 
het weer zover dan w/ordt het 
in het Achmea Health Center 
Loosdrecht - voorheen bekend 
als de Pandahallen - w/eer 
een drukte van belang Vorig 
jaar wisten circa vijfduizend 
enthousiaste filatelisten de 
Filateliebeurs - want over dat 
jaarlijkse evenement hebben 
we het - te vinden en het zal 
dit jaar wel met anders zijn 
De organisatoren van de 
Filateliebeurs kunnen zich 
op een bescheiden jubileum 
verheugen, want de beurs is 
nu aan zijn twintigste edi
tie toe Reden te meer voor 
verzamelaars uit Nederland 
en daarbuiten (de beurs heeft 
inmiddels een internationaal 
tintje gekregen) om de ken
nismaking te vernieuwen Voor 
wie de Filateliebeurs nog met 
kent het gaat om een beurs 
die vooral - maar met uitslui
tend - bedoeld is voor verza
melaars die 'gespecialiseerd' 
te werk gaan ze verzamelen 
een bepaald land of gebied, 
een bepaald thema of een be
paalde categorie zegels en/of 

Er valt deze maand een bescheiden jubileum te vieren: 

de Filateliebeurs in Loosdrecht bestaot twintig jaar. Het 

kan niet anders of ook dit jaar komen er vele duizenden 

verzamelaars op af, op zoek naar manco's, koopjes en 

nuttige contacten. En ook in 2008 is de locatie weer 

vertrouwd: sommige filatelisten weten de Pandahallen in 

Nieuw-Loosdrecht bijna blindelings te vinden, ook al is de 

officiële naam tegenwoordig Achmea Health Center... 

bepaalde poststukken Het 
succes van de Filateliebeurs 
wordt vooral verklaard door 
een al vele jaren gehanteerde 
(en aantrekkeliike') mix van 
filatelie, handel, informatie en 
commercie 

GEVARIEERD AANBOD 
Het IS met zo heel moeilijk 
om aan buitenstaanders u i t te 
leggen wat de Filateliebeurs 
nu eigenlijk is de ideale plek 
om eens lekker filatelistisch 
te grasduinen De beurs richt 
zien zoals gezegd op verzame
laars van een bepaald gebied 
of thema Zulke verzamelaars 

kunnen in Lc^ccdrecht hun 
collecties bij de aanwezige 
handelaren aanvullen of com
pleteren En lukt dat onver
hoopt met, dan kunnen ze 
op zijn minst ideeën opdoen, 
ervaringen uitwisselen of infor
matie inwinnen Het aanbod 
op de beurs is uiterst gevari
eerd postzegels, poststukken, 
postwaardestukken, afstem-
pelingen, maximumkaarten, 
postzegelboekjes, literatuur 
- teveel om op te noemen 
eigenlijk 
Het evenement, dat zich uit
strekt over een vloeroppervlak 
van zo'n drieduizend vierkante 

meter, mag dan enigszins 
voorspelbaar zijn, voor de be
zoekers IS dat geen probleem. 
Die vinden hun weg dankzij 
het vaste format als het ware 
blindelings op de beurs Voor 
hen IS het juist een voordeel, 
die vertrouwde aanblik van 
tientallen stands die geduldig 
op klandizie staan te wachten 
Ook dit jaar loopt de num
mering van die stands tot dik 
boven de honderd, zodat het 
maar goed is dat de bezoekers 
op meer dan één beursdag 
terecht kunnen 
Van de stands die op de 
komende Filateliebeurs zul
len worden ingericht zijn er 
- en dat is gebruikelijk - ruim 
vijfentwintig bestemd voor 
vertegenwoordigers van 
gespecialiseerde verenigingen 
en Studieclubs Zes van die 
clubs laten met behulp van 
m totaal veertig tentoonstel-
Imgskaders zien wat en hoe 
hun leden verzamelen De rest 
van de halruimte (het gaat om 
zo'n negentig stands) wordt 
ingenomen door 'de handel' 
Er IS m Nieuw-Loosdrecht een 
groot aantal NVPH-leden pre
sent, die de hal met een aantal 
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^ Filateliebeurs 
1D0 20D 300 400 

Kaortje met de locatie ran de Pandahallen; let op de plekken luaar u uui auto loint parkeren ('P')' 

andere Nederlandse collega's 
delen. En natuurlijk zijn er ook 
handelaren uit het buitenland 
aanwezig. Al die handelaren 
brengen zoals altijd weer een 
gevarieerd aanbod; er is dus 
voor bijna iedere verzamelaar 
iets te vinden. 
Andere aanwezigen op de 
Filateliebeurs zijn het grootste 
postzegelblad in het Neder
lands taalgebied - inderdaad, 
het maandblad Filatelie - en 
verder de organisatoren van 
Postex 2008 en medewerkers 
van de Nederlands Bond van 
Filatelisten-Verenigingen. 
Uiteraard zal ook TNTPost 
aanwezig zijn. 
In de stands van de gespecia
liseerde verenigingen wordt 
uitgebreide informatie over 
hun activiteiten verstrekt. Ook 
is het daar mogelijk lid te wor
den van zo'n vereniging. 
Op zondag 27 januari wordt 
op de Filateliebeurs een 

speciale stand voor jeugdige 
verzamelaars ingericht. 

SPiCIALE ENVELOP 
Net als in voorgaande jaren 
het geval was verschijnt ook 
tijdens deze twintigste editie 
van de Filateliebeurs weer een 
bijzondere envelop ter gele
genheid van de jaarlijkse Fila-
telistendag, de 95ste ditmaal. 
De envelop kan (uitsluitend 
op zondag 27 januari!) worden 
voorzien van het bijzondere 
stempel dat TNTPost voor 
deze dag ter beschikking heeft 
gesteld. U kunt deze envelop 
op de beurs kopen voor 2 euro 
per stuk. U kunt het couvert 
ook schriftelijk bestellen door 
een bedrag van 2.45 euro over 
te maken op girorekening 
6217725 t.n.v. Stichting Filate
liebeurs in Hilversum (vergeet 
niet uw adres op de girokaart 
of bij uw internetoverschrij
ving te vermelden!); u krijgt 

de envelop dan thuisgestuurd. 
Een sympathiek gebaar: voor 
elke op de beurs verkochte 
envelop zal vijftig eurocent 
worden overgemaakt op de 
rekening van de Vereniging 
Natuurmonumenten! 

TOEGANG EN PARKEREN 
De toegang tot de beurs en 
het parKeren van uw auto 
in de buurt van de beurshal 
is - daar zijn de bezoekers 
inmiddels ook aan gewend 
- geheel gratis. Gezien de 
grote belangstelling is het 
zaak vroeg te komen of goed 
op de aanwijzingen van net 
beurspersoneel te letten. De 
hal is toegankelijk voor rol
stoel- en rollatorgebruikers; als 
een eventuele begeleider zich 
meldt bij de informatiestand, 
wordt toegang verleend buiten 
de normafe ingang om. 
De deuren van de hal zijn op 
vrijdag 25 januari geopend van 
13 tot T8 uur, op zaterdag 26 

januari van i o tot 17 uur en op 
zondag 27 januari van 10 tot 
16.30 uur. 

GRATIS BUSVERVOER 
Op de drie beursdagen rijden 
er gratis bussen tussen het 
station van Hilversum en de 
beurshal. De bussen vertrek
ken van de parkeerplaats voor 
het kantoor van Wisselwerk; 
dat is als u de hoofduitgang 
van het station uitkomt ca. 
zeventig meter naar links. De 
bussen vertrekken met tus
senpozen van een halfuur. De 
laatste bus vertrekt op vrijdag 
25 januari om 18.15 uur, op 
zaterdag 26 januari om 17.15 
uur en op zondag 27 januari 
om 16.45 uur van de hallen. 
Voor actuele informatie over 
de beurs kunt u overigens het 
beste de site van de Filatelie
beurs (www.filateliebeurs.com) 
raadplegen. 
Voor alle duidelijkheid: de Fila
teliebeurs \s geen ruilbeurs. 

Tijdens de Filotelifbeurs is het m en om de Pandahallen natuurlijk ueel drukker dan op dezejbto. 

«̂ 73 Q 
60 

59 

S8 

57 

56 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

Q 
Q 

OVERZICHT DEELNEMERS 
FILATELIEBEURS 2 0 0 8 
stand 

29 
n 
65 
92 
54 
33 
27 
66 
81 

87 
114 
77 

106 
79 
84 
40 
50 
12 
85 
18 
76 
75 
19 
98 
13 
41 
93 
49 

8 
6 

110 
28 
15 
63 
69 

standhouder Categorie 
Aantekenstookjes LVV G 
Al-Band G 
Albers H 
Alderkamp N 
Arve Collectors H 
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MÄCON 2007, DE 
EUROPESE UITDAGING 

In de Franse stad Macon 
werd op i6,17 en 18 no
vember de eerste Europe
se Maximafiliecompetitie 
gehouden, als onderdeel 
van een dubbeltentoon
stelling met interregi
onale competitie. Deze 
internationale maximafi-
lie-tentoonstelling, met 
24 wedstrijdinzendingen 
uit negen landen (op 
uitnodiging van de Franse 
vereniging les Maximaphi-
les Franfais) was als aftrap 
bedoeld voor nieuwe, 
categorale tentoonstellin
gen in het winnende land. 
Een soort 'Europacup van 
de Maximafilie' dus, die 
elke twee jaar verdedigd 
zal moeten worden op 

een nieuwe Europese 
tentoonstelling. 
Macon is een lieflijk 
Zuid-Frans stadje aan de 
Saóne. De Franse post 
luisterde de expositie op 
met een bijzondere fran-
keerstrook [i] die twee 
symbolen van de stad 
toont en een stadsgezicht 
over de rivier de Saóne. 
Linksboven de relatief 
goed behouden torens 
van de 12''°- en 13de-
eeuwse St.-Vincentkerk, 
die verder een ruine is. 
Daarnaast het standbeeld 
van Lamartine, de dichter/ 
staatsman uit de tijd van 
de Franse revolutie van 
1848. Er waren ook drie 
speciale, picturale stem
pels in gebruik [2, 3], 
die op maximumkaarten 
werden gebruikt [4, 5 en 

6]. Automaatstroken zijn 
een ware melkkoe voor 
de post; ze verschijnen op 
elke grote filatelistische 
tentoonstelling. Altijd 
staat er een lange rij men
sen om de felbegeerde 
stroken te kopen. In 
Macon konden dus drie 
aparte maximumkaarten 
gemaakt worden. Een 
week eerder was de fran-
keerstrook van de Parijse 
herfstsalon verschenen 
[7], ook van het type Lisa 1 
en met een eenvoudig 
ontwerp: vier bekende 
stadsgezichten pal naast 
elkaar. De maximumkaart 
van de wereldtentoonstel
ling van 1898 [8] toont de 
oorsponkelijke situatie, 
toen de EiflTeltoren net ge
bouwd was. Het stempel 
perfectioneert de kaart. 
Spanje won de Euro
pese tentoonstellings
competitie, Italië werd 
tweede, Frankrijk derde. 
Velazquez Barroso, vice-
voorzitter van de Spaanse 
maximafilievereniging 

Asema, kreeg de schaal 
met inscriptie [9] van 
Jos WolfF, algemeen FIP-
voorzitter. Uw rubrieksre
dacteur behaalde de derde 
plaats in het individueel 
klassement met het on
derwerp 'Werelderfgoed'; 
hij ontving een speciale 
prijs uit handen van Jos 
Wolff[io]. Buiten de 
competitie om waren zes 
collecties in de eregalerij 
te zien, met veel oude 
maximumkaarten. Erwas 
verder een aparte salon 
met I- en 2-kaderinzen-
dingen met populaire 
onderwerpen zoals dieren 
en steden (Parijs, Versail
les) en - de origineelste 
- hoofddeksels. 
Het tentoonstellingscon
gres vergaderde met 
de FlP-commissie voor 
maximafilie over het 
nieuwe fenomeen per
soonlijke postzegels. De 
gedachtenwisseling, 
geleid door Jos WolfF, 
leverde felle discussies 
op [11]; in de FlP-regels 

is namelijk niets over 
persoonlijke postzegels 
terug te vinden. De harde 
conclusie was wel dat de 
zegels, omdat ze niet alge
meen verkrijgbaar zijn en 
voor een veel hogere prijs 
dan de nominale waarde 
worden verkocht, volgens 
de UPU-richtlijnen scha
delijke uitgiften zijn. 
In Macon werd ook de 
'Beste maximumkaart van 
2006' gekozen. Spanje 
won ook hier, met een 
kaart van Picasso. Op de 
tweede plaats eindigden 
drie landen cx-aequo: 
Duitsland, Frankrijk en 
Cyprus. 
De winnende kaart siert 
het omslag van het blad 
van de Spaanse vereni
ging Asema [12] van eind 
2006 [13]. 
Op de (Spaanstalige) site 
u)u)U).asemamaximojilia.com 
ziet u wat de club zoal aan 
maximumkaarten maakt. 
De tentoonstelling in 
Macon was bijzonder 
geslaagd. 
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BOEKENPLANK 

Heel apart: de catalogus die 
Schwaneberger onder de titel 
Michel EuropaKompakt 
uitgeeft. Apart in die zin dat 
wel duidelijk is op basis van 
welke formule de catalo
gus tot stand is gekomen, 
maar dat het  althans voor 
ons  niet geheel duidelijk 
is op welk segment van de 
markt Michel zich met deze 
publicatie wil richten. De 
catalogus geeft een uiterst 
summier overzicht van alle 
emissies die de landen van de 
Europese Unie en die van de 
EFTA sinds het jaar van hun 
toetreding tot de genoemde 
organisaties hebben uitgege
ven. De zegels van Nederland 
worden dus vanaf 1956 
vermeld, die van Polen vanaf 
2004 en die van Ierland vanaf 
1973. Ben land als Albanië 
(EU noch EFTAlid) komt er 
niet in voor. 

De geboden informatie 
is zoals gezegd beknopt. 
Weliswaar worden alle ver
schillende waarden binnen 
één serie netjes afgebeeld, 
maar ze krijgen geen aparte 
notering: alleen serieprijzen 
worden vermeld. 
Michel EuropaKompalrt; i.6go 
pp,,3eïll. (kleur),formaat 15x20 
cm. Uitgegeven door Schiuane
berger Verlag, Unterschleisshcim 
(D.y. Verkrijgbaar bij de Vakhan
del Filatelie. Prijs: 6g euro. 

Michel heeft nu ook de the
matische catalogus ontdekt. 
Onlangs verscheen het deel 
Michel VögelEuropa, een ti
tel die aangeeft dat men toch 
weer op twee gedachten blijft 
hinken: enerzijds een thema, 
anderzijds een geografisch 
afgeperkt gebied. Vreemd, 
want voor een thematische 
verzamelaar gaat het vooral 

'^k^^-
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MICHEL 
Vogel  Europa 

om de afbeelding op de zegel 
en niet zozeer om het land of 
gebied van herkomst. Heel 
aardig is wel dat de koper 
van deze catalogus er het 
programma MichcISojt gratis 
bij krijgt, samen met onder 
andere een aantal digitale 
overzichten van vogelnamen 
(DuitsLatijn, EngelsLatijn). 
Dat laatste lijkt een beetje 
dubbelop, want precies die
zelfde overzichten zijn ook in 
de 'papieren catalogus' terug 
te vinden. 
Michel VögelEuropa; 416 pp., 
geïll. (kleur), Jormaat 15x20 cm. 
Uitgegeuen door Schu;aneberger 
Verlag, Unterschleissheim (D.). 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel 
Filatelie. Prijs: 69 euro. 

Het is even schrikken, bij het 
doorbladeren van de nieuw
ste editie van aflevering i 
van Michels wereldcatalo
gus. We zijn inmiddels zo 
gewend aan (en verwend 
door) het gebruik van kleur 
in de Michelcatalogi, dat 
een aflevering zoals deze  in 
zwart/wit  een beetje een 
koude douche is. Natuurlijk 
doet het ontbreken van kleur 
niets af aan de inhoud van 
Nordamerika 2007/2008. De 
zegels van de Verenigde Sta
ten, Canada, Hawaii', Panama 
(Kanaalzone), St. Pierreet
Miquelon en de New Yorkse 
postadminstratie van de 
Verenigde Naties worden net 
zo nauwkeurig beschreven 

als in de kleurige catalogi 
van Michel het geval is. De 
redactie heeft veel werk 
gemaakt van de overzichten 
van Amerikaanse postze
gelboekjes; die zijn geheel 
bijgewerkt. 
Michel Nordamerika 2007/ 
2008; 602 pp.,geill. (z/u;), 
Jormaat 15x20 cm. Uitgegeven 
door Schuianeberger Verlag, 
Unterschleissheim (D.). Verkrijg
baar bij de Vakhandel Filatelie. 
Prijs: 49 euro. 

De verschijning van de 
nieuwste editie van de Mast 
Catalogus is altijd weer een 
feest. Ze neemt in ieder geval 
de vrees weg dat met het 
opnemen van het plaat
foutenoverzicht van Van 
Willigenburg in de NVPH
catalogus de bodem uit de 
uitgifte van de Mast Catalo
gus zou wegvallen. Nu bijten 

beide plaatfoutenoverzichten 
elkaar niet zo heel erg: 
Mast biedt drie keer zoveel 
plaatfouten als de NVPH
catalogus en zijn presentatie 
is veel ruimer opgezet en 
daardoor ook overzichtelij
ker. Dat neemt niet weg dat 
de gemiddelde gebruiker 
van de NVPHcatalogus dik 
tevreden zal zijn met de circa 
700 plaatfouten die hem of 
haar geboden worden. Mast 
weet er 2.190 te melden, 
maar hij beperkt zich tot de 
Nederlandse emissies, terwijl 
Van Willigenburg ook een 
aantal plaatfouten bij zegels 
'van overzee' presenteert. De 
nieuwe Mast Catalogus is in 
ieder geval een aanrader voor 

iedereen die belangstelling 
heeft voor zegels met een 
afwijkinkje. 
Mast Catalogus uan 2.190 Ne
derlandse plaatfouten; 290 pp., 
geïll. (kleur), Jormaat 16.5x24 
cm. Verkrijgbaar bij de Vakhan
del Filatelie. Prijs: 35.90 euro. 

WiLT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
lE l t KLEiNE ANNONCE IN FIUTEUE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

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

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

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
134g CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON ■■■■■■iinn 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

ATTENTIE! 

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

oAANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

I 
i ̂  

■■■■■■■lllllll 
ï 

liliiliiilh 
■t 

II 
■■■■iL._ 

■■■■■■■■■■■■I 
■iniiiiinii 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 

Naam: zijn/haar eigen bankof gironummer. 

Straat en nummer: 

PC+Plaats: 
(handtekening) 

Telefoon: 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 

Giro/banknummer: met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 

Ten name van: verschijnen van'Filatelie'. 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 
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In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die - voor 
zover dat valt na te gaan - zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook niet-UPU-Ianden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post-
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij-

^ ving ervan) nog met door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
i2-ii-'o7. Prehistorie. 
€0.60,0.85. Resp. grot van 
Margineda, de cederboom 
(mensen koken in land
schap). 

ARMENIË 
ij-g-'o/. Gusan Sheram 
(Talyan Grigor Karapet, 
1857-1938). 
280 d. Portret muzikant, 
boek en snaarinstrument. 

i4-g-'07. Margar Sedral<yan 
(1907-1973). 
170 d. Portret cognacmaker 
met glas en flessen. 

9-io-'07. Monument slacht
offers genocide. 
Blok 480 d. Monument, ook 
op rand. 

24-io-'o7. Kindertekening. 
35 d. Tekening twee dieren. 
24-io-'o7. Schilder Bashind-
jaghjan (1857-1925). 
160, 220 d. Resp. portret 
schilder en schilderij dorp, 
berg Ararat. 

I H <4 

- 3 

25-io-'o7. Vierde Pan-
Armeense spelen. 
Blok 360 d. Handen houden 
cup vast, op rand verschil
lende sporters. 
25-io-'o7. Schilder Garzu 
(1907-2000). 
180, 220 d. Resp. foto en 
handtekening schilder, schil
derij vrouw. 

26-io-'o7. Honderdste 
geboortedag Sisakjan (1907-
1966). 
120 d. Portret wetenschapper 
en molecuulstructuren. 

27-io-'o7. Muziekinstru
ment, Kamancha. 
iio d. Snaarinstrumenten. 

2j-io-'oj. Vogels. 
120, 200 d. Resp. Pelecanus 
crispus, Aegypius monachus. 

"lUSUUSUU 
Armenia 

29-io-'o7. Archief Matena-
daran in Yerevan. 
200 d. Archief, gesticht in ^'' 
eeuw toen Mesrops Mashtots 
alfabet maakte. 
29-io-'07. Bagrat Nalban-
dyan (1902-1990). 
230 d. Portret communicatie
deskundige. 
3i-io-'07. Nemrut Baghdasa-
ryan (1907-1988). 
200 d. Portret fotojournalist 
met camera. 

7-ii-'07. Internationaal jaar 
van de zon. 
170 d. Wereldbol met zon en 
grafiek. 

AZERBEIDZJAN 
i-ii-'07. Bruggen. 
Velletje meto.io, 0.20, 0.30, 
0.50; blok 0.60 m. Stenen 
bruggen, resp. 'Khudaferin' 
(11''= -12''' eeuw), 'Gazanchi' 
(i5'''-i6'''eeuw), 'Gudyalchay' 
(i9''=eeuw), 'Gandjachay' 
(ii'''-i2''' eeuw); 'Khudafe-

BOSNIË-HERZEGOVINA 
28-9-'o7. Geschiedenis. 
I.- KM. Fort van stad Samo-
bor. 

i-io-'07. Gastronomie. 
2.- KM. (rond te maken). 
Stuk vleestaart. 

i5-ii-'07. Vijftig jaar ruim
tevaart. 
3.- KM. Hond Laika met 
bepakking. 

mmmtitrrm 
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BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
i-ii-'07. Fauna, vogels na
tuurreservaat Hutovo Blato. 
Viermaal 2.- KM. Streptope-
ha turtur, Anas platy-
rhynchos, Fulica atra, Anas 
crecca. 

DENEMARKEN 
8-ii-'o7. Frankeerzegel. 
20.- kr. Wapenschild drie 
leeuwen. 
9-ii-'o7. Grote Denen. 
4.75,7.25, 6.-, 8.25 kr. 
Portret en kenmerkend 
voorwerp van resp. Poul Hen-
nigsen {1894-1967, architect, 
ontwerper en schrijver), 
Victor Borge (1909-2000, 
komediant en humorist), 
Arne Jacobsen (1902-1971, 
ontwerper, architect), Piet 
Hein (1905-1996, tekenaar en 
uitvinder). Ook boekjes. 

DUITSLAND 
8-ii-'07. Achthonderdste 
geboortedag Elisabeth von 
Thüringen {1207-1231, in 
1235 heilig verklaard). 
€ 0.55. Elisabeth verpleegt 
zieken (schilderij 14'''' eeuw). 

8-ii-'07. Kerst, motieven 
Evangelie van Lucas. 
€ 0.45-1-0.20, 0 .554-0 .25 . 
Resp. drie koningen met 
geschenken, Maria en Kindje 
met ezel en os. 

i-ii-'07. Flora, planten uit 
natuurpark Bhdinje. 
Tweemaal 3.- KM. Gentiana 
lutea, Vaccinium vitis-idaea. 

8-ii-'07. Honderdste ge
boortedag Astrid Lindgren 
(1907-2002), gezamenlijke 
uitgifte met Zweden. 
€ I.-. Portret Lindgren en 
tekeningen kinderboekfiguur 
Michiel van Bolderburen. 

ESTLAND 
22-ii-'o7. Kerst. 
5.50, 8.- kr (€ 0.35, 0.51). 
Resp. twee kinderen en 
duif met sterren, ruit met 
ijskristallen. 



rooksignalen, telefoon met 
SMSbericht, vliegtuig sleept 
hart. 

FINLAND 
24i'o8. Technische Univer
siteit Helsinki honderd jaar. 
Velletje met tweemaal Klass i 
met door telefoon scanbaar 
vierkant 'upcode' (geeft 
toegang tot website univer
siteit). Robot in karretje, 
hoofdgebouw universiteit in 
Otaniemi. FRANKRIJK 

5ii'o7. Stad Dole (Jura). 
€ 0.54. Kerk en huizen aan 
Doubs (geboorteplaats 
Pasteur). 

24i'o8. Water. 
Velletje met driemaal € 0.05 
(in vorm plusteken). Drie
maal verschillende rimpeling 
in watervlakte. 

24i'o8. Eiland. 
Velletje met driemaal € o.io 
(in vorm plusteken). Gebou
wen en bomen op eland voor 
kust Helsinki. 

i2ii'o7. 'Marianne de Chef
fer' veertig jaar. 
Tweemaal € 0.54 in boekje 
van twaalf 'Marianne de 
Cheffer', 'Marianne des 
Francais'. 
i2ii'o7. Jean Baptiste 
Charcot (18671936) eerste 
onderzoeker die oostkust 
Groenland aanliep met schip 
'Pourquoi Pas?', gezamen
lijke uitgifte met Groenland. 
€ 0.54, 0.60. Resp. portret 
Charcot, 'Pourquoi Pas?' 
tussen ijsbergen. Ook boekje 
met Franse en Groenlandse 
zegels in tweevoud. 

24i'o8. Alpine skién. 
Velletje met viermaal Klass i 
(doorlopend beeld, bij 
kanteling 'beweegt' foto). 
Kampioenen Antti Autti, 
Matti Räty maken sprong, 
Tanja Poutiainen, Tapio 
'Arska' Saarimäki skiën langs 
bergwand en over piste. 

i2ii'o7. Vuurtorens. 
Velletje met zesmaal 
€ 0.54. Vuurtoren in resp. 
Gap Fréhel, Chassiron, 
GrandLéjon, Porquerolles, 
L'Espiguette, ArMen; op 
rand schip, kompas, sextant 
en passer. 

24i'o8. Valentijnsdag. 
Velletje met vijfmaal Klass i 
met 'upcode' (geeft infor
matie over Valentijnsdag). 
Communicatiemiddelen: 
briefin fles, duif met brief, 

i2ii'o7. Wereldkampioen
schap handbal voor vrouwen. 
€ 0.54. Silhouetten van hand
ballende vrouwen. 

i2ii'07. Spiegelzaal in 
Chateau de Versailles. 
€ 0.85. Gerestaureerde Spie 
gelzaal uit 1678. 

26ii'07. Rode Kruis 2007. 
Tweemaal 'Lettre 20g' in 
boekje van tien voor € 7.10 
(€ 1.70 voor Rode Kruis). 
Kinderen met hartjes, kinde
ren van verschillende rassen 
bij wereldbol. 

GROOTBRITTANNIË 
209'o7. Frankeerzegels 
voor NoordIerland, Schot
land en Wales, symbolen. 
2"'', driemaal i". Resp. 
NoordIerland: basaltstenen, 
leeuw; Schotland: leeuw; 
Wales: draak. 

HONGARIJE 
i78'o7. Heilige kroon, III. 
Velletje met driemaal 300 Ft. 
Geëmailleerde afbeeldingen 
uit heilige kroon, resp. St. 
Cosmus, St. Joris, aartsen
gel Michael; op rand detail 
kroningsmantel en silhouet 
kroon in goud met aandui
ding plaats afbeeldingen. 

5 
^ FRANCE 

Lettre priontaire 20 g i + • 
26io'o7. Beste wensen. 
Vijfmaal 'Lettre 20g' in 
boekje van tien. Eekhoorn, 
vogel, egel, hond, hertje met 
feestmutsen. 

GIBRALTAR 
2ii'o7. Kerststal. 
8, 8, 40, 42, 49, 55 p. (op 
achterzijde zegels bijbeltek
sten over geboorte Jezus). 
Porseleinen beeldjes van 
resp. Jozef, Kindje Jezus, Ma
ria, koning Melchior, koning 
Balthasar, koning Caspar. 

238'o7. Conferentie over 
stress in Boedapest. 
400 Ft. Portret Janos Selye 
(19071982, theorie over 
stress) en symbolische 
afbeelding invloed stress op 
individu. 

1 
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.. ̂  
zj-g-'oj. Wereldforum 
wetenschap. 
230 Ft. Beeldmerk forum. 

GRIEKENLAND 
2ii'o7. Oude sportclubs. 
€ 0.02, 0.04, 0.54, 2.29, 
5.. Beeldmerk van resp. 
Ergotelis, OFI, Olympiakos, 
Doxa Dramas, Zeilvereniging 
Mytilini. Zegels Olympiakos 
ook mogelijk met aanhangsel 
voor persoonlijke bood
schap. 

279'o7. Persoonlijke 
kerstzegel. 
Vel met twintigmaal 'Belfbld' 
(binnenland). Verschillende 
afbeeldingen engel met 
aanhangsel voor persoonlijke 
afbeelding. 
igio'07. Kerst. 
Driemaal 62 Ft. (doorlopend 
beeld). Wandkleed door 
Erzsébet Szekeres 'Geboorte 
Jezus', resp. aankondiging 
geboorte. Heilige Familie, 
drie koningen. 

IERLAND 
8ii'07. Kerst. 
€ 0.55, 0.78; 0.55 (zelfkle
vend). Resp. presentatie in de 
tempel, drie wijzen; aanbid
ding door de herders. 

i5ii'07. Driehonderdste 
geboortedag Charles Wesley 
(17071788). 
€ 0.78. Portret methodisten
leider en componist liederen. 

VVf*t«f*«*|PIW*««V*«« 

ITALIÉ 
3ii'o7. Vijftigste sterfdag 
Giuseppe Di Vittorio (1892

1957)
€ 0.60. Portret vakbondsman 
en politicus en boeren tijdens 
oogst. 

]i2ii'o7. Uitgevershuis 
Mondadori honderd jaar. 
€ 0.60. Beeldmerk uitgeverij. 

20ii'o7. Kerst. 
€ 0.60, 0.65. Resp. 'Madonna 
met Kind' van Giovan Bat
tista Cima da Conegliano, 
huis en bomen en sneeuw 
van letters (Buon Natale) 
{ajbeeldmg uol̂ cnde pagina). 
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i-i2-'o7. Veiligheidsraad 
Verenigde Naties. 
€ 0.85. Beeldmerk Verenigde 
Naties en soldaat met blauwe 
baret met kindje op arm in 
lauwerkrans en Italiaanse 
kleuren. 

KROATIË 
30-io-'o7. Frankeerzegels, 
Kroatische steden. 
1.80, 2.30, 2.80 kn. Resp. 
huizen en torens in Omis, 
gemeentehuis Koprivnica, 
kerktoren en huizen van Krk 
aan water. 

8-ii-'o7. Blanka Vlasic, 
wereldkampioen hoogsprin
gen 2007. 
2.30 kn. Vlasic bij hoogsprin
gen. 

LETLAND 
3-ii-'07. Versiering. 
0.60 Lvl. Knopen en ketting 
(8'" eeuw). 

LATVIJ^ 

24-ii-'07. Kerst. 
0,22, 0.31, 0.45 Lvl. Kinde
ren, resp. met muziekinstru
menten, met koekjes, met 
ski's en slee. 

LITOUWEN 
io-ii-'o7. Kerst en Nieuw
jaar. 
1.35, 2.45 Lt. Ijskristal en 
kerstballen, dennentak en 
kerstbal. 

LUXEMBURG 
4-i2-'o7. Kerst. 
€ 0.50+0.05. Roodborstje 
(Eri±acus rubecula) op 
besneeuwde tak bessen. 

i5-ii-'07. Kerst. 
2.30 kn. Geboortescène door 
onbekende schilder uit 18''' 
eeuw. 
i6-ii-'07. Kroatische litera
tuur. 
7.20 kn. Portret Marija Juric 
Zagorka (1873-1957) en illu
stratie uit 'De heks van Gric'. 

4-i2-'07. Pijporgels, II. 
€ 0.50+0.05, 0.70+0.10, 
0.90+0.10,1.-+0.25. Orgel 
van resp. kerk Niederwiltz, 
Sandweiler, Echternach, 
Esch-sur-Alzette. 

4-i2-'o7. Stuwmeer Uewer-
sauer vijftig jaar. 
Velletje met twee zelfkleven
de zegels € 0.70 (doorlopend 
beeld). Stuwmeer en Esch-
sur-Süre-dam. 

LUXEMBOURG 

4-i2-'07. Persoonlijke zegel. 
'A'. Tekst 'Meng.post.lu' met 
aanhangsel. 

MACEDONIË 
4-io-'o7. Vijftig jaar ruim
tevaart. 
36 den. Spoetnik-I. 

3i-io-'o7. Gedenkdagen. 
Tweemaal 12 den. Jordan 
Hadzi Konstantinov Dzinot 
(1821-1882, onderwijs
deskundige, hervormer 
en schrijver): tekst, Petre 
Prhchko (1907-1995): portret 
acteur. 

:i±ÖW*"\ 

MALTA 
2o-ii-'o7. Kerst, gezamen
lijke uitgifte met Vaticaan. 
8,16,27 c. (€0.19, 0.37, 
0.63). Schilderij 'Geboorte 
Christus' van Giuseppe Call 
(1846-1930), resp. Maria en 
Kindje Jezus, Kindje omringd 
door Maria en Jozef met twee 
vrouwen en kind, Jezus met 
kind. 
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MAN 
i5-i-'o8. RAF* negentig jaar. 
Driemaal 31, driemaal 90 p. 
Beeldmerk en vliegtuigen, 
resp. H.P. 0/400 en Bristol 
F2B, Avro 504N en Westland 
Wapiti, Hawker Hurricane 
en Short Sunderland, Gloster 
Meteor en Westland Whirl
wind, Hawker Hunter en E.E. 
Canberra, BAE Harrier en 
Lockheed Hercules. 

EAE l4iTTi>r )nd UxUiMd Hmtr i« 

MOLDAVIË 
6-9-'o7. Natuurbehoud, 
fauna in rivier Dnestr, 
gezamenlijke uitgifte met 
Oekraïne. 
I.-, 3.- L., tussenveld. Resp. 
Acipenser gueldenstaedt, 
Zingel zingel, kaartje met 
rivier Dnestr en vlaggen 
Moldavië en Oekraïne. 
i5-9-'07. Bekende mensen. 
0.75,1.-, 3.-; blok 6.20 L. 
Resp. Ion Luca Caragiale 
(1852-1912, schrijver), Anas-
tasiaDicescu (1887-1945, 
zangeres), Mircea Eliade 
(1907-1986, godsdiensthisto
ricus en schrijver); Maria Bie-
shu (1934, operazangeres). 

2g-9-'o7. Wereldkampioen
schap schaken in Mexico. 
6.20 L. Beeldmerk kampi
oenschap en schaakbord met 
stukken. 

MONACO 
7-i2-'o7. Honderdvijftigste 
geboortedag Giocomo Puc
cini (1858-1924). 
€ 1.40. Portret componist. 

3-i-'o8. Hervormde kerk 
vijftig jaar. 
€ 0.49. Kerkgebouw. 
3-i-'o8. Internationale wed
strijd bloemschikken. 
€ 0.49. Bloemstuk. 
3-i-'o8. Inwijding kerk St. 
Carolus honderdvijfentwintig 
jaar geleden. 
€0.54. Kerk. 

É É M H É M 

3-i-'o8. Vierspan van 
Francois Joseph Bosio (1768-
1845) op Are de Triomphe du 
Carrousel. 
€ 0.54. Vierspan en triomf
boog. 

3-i-'o8. Vijfhonderdste 
geboortedag Andrea Palladio 
(1508-1580). 
€ 0.60. Portret Italiaanse 
architect en gebouw. 

3-i-'o8. Monte-Carlo Coun
try Club tachtig jaar. 
€ 0.70. Affiche uit 1932 met 
tennisspeler. 

3-i-'o8. Monte-Carlo Beach 
Hotel. 
€ 0.85. Affiche uit 1932 met 
grote bal m zee. 
3-i-'o8. Tiende speciale 
zitting raad voor milieupro
gramma Verenigde Naties. 
€ 0.85. Drie handen om 
beeldmerk UNEP*. 

3-i-'o8. Honderdvijfenzeven-
tigste geboortedag Johannes 
Brahms (1833-1897). 
e 1.55. Portret componist, 
pianist en dirigent. 
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3-i-'o8. Monte-Carlo Golf 
Club. 
€ 1.15. Affiche uit 1932 met 
twee mensen op groen veld. 



3-i-'o8. Voorspelde terugkeer 
komeet Halley in 1758 (twee
honderdvijftig jaar geleden) 
klopte. 
€ 1.57. Komeet en Monaco. 

3-i-'o8. Arboretum Marcel 
Kroenlein twintig jaar. 
€ 2.11. Bloem en blad. 

MiiiiiiiiiMPnii 
AlboiPlUIT 

ïRour 

2,11€ 

lÉIIÉÉl 

3-i-'o8. Monte-Carlo cen
trum van aantrekkelijkheid. 
€ 2.90. Wereldbol boven kust 
Middellandse Zee. 

MONTENEGRO 
9-ii-'o7. Introductie inter
lokale telefoongesprekken 
honderd jaar geleden. 
€ 0.25, 0.50. Twee verschil
lende afbeeldingen kiesschijf 
en landkaart. 

NOORWEGEN 
23-n-'o7. Wetenschappelijke 
gedenkdagen. 
TWeemaal 14.- kr. Gebouw 
mijnacademie en rader
werk (ontdekking zilver in 
Kongsberg; 1623, oprich
ting mijnacademie: 1757, 
sluiting: 1814), microscoop 
en atoomstructuur (Noorse 
academie voor wetenschap 
en letterkunde: 1857). 

Btl^CstMr^ARET iso AR 

23-ii-'07. Persoonlijke 
zegels. 
A innland. Rudolf het rendier 
en rotstekeningen. 
23-ii-'o7. Kerst. 
TXveemaal A innland. Sterren 
boven huis en besneeuwde 
berg, drie koningen met ge
schenken bij kribbe in stal. 

IJTCÏ 
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OEKRAÏNE 
i6-ii-'o7. Kerst. 
Tweemaal 70 k. Engelen op 
slede, engelen bij kerstboom. 

POLEN 
5-io-'07. Theater Katowice 
honderd jaar. 
1.35 Zl. Dansgroep: scène uit 
'Het huwelijk' van S. Wyspi-
anski. 
24-io-'o7. Europese hoofd
steden. 
1-35.1-35. 3 - . 3 - . 3-55 Zl-
Europese sterren en resp. 
Drakenbrug in Ljubljana, 
monument Roland voor 
Huis van de Zwartkoppen in 
Riga, Plaza de Cibeles met 
hoofdpostkantoor in Madrid, 
filharmonisch orkestgebouw 
in Luxemburg, Tower Bridge 
in Londen. 

PORTUGAL 
i6-io-'07. Tapada in Mafra. 
€ 0.30, 0.45, 0.61, 0.75,1.06, 
2.-; blok 1.25. Resp. Cervus 
dama. Sus scrota, Vulpes 
vulpes, Cervus elaphus. Bubo 
bubo, Hieraaetus fasciatus; 
Cervus elaphus. 

7-ii-'o7. Gemeenschap 
Ismaïliten in Portugal. 
I20 grs, N20grs. S.A. Aga 
Khan vijftig jaar imam: 
tweemaal verschillende 
afbeelding binnentuin. 

ROEMENIË 
3-ii-'o7. Kerst. 
0.80 L. Jozef en Maria bij 
kribbe (icoon uit Scaune-
kerk in Boekarest). 

7-ii-'07. Roemeens aarde
werk, potten en kannen. 
2.10, 3.1-, 7.20, 8.70 L. 
Aardewerk uit resp. Trans-
sylvanië, Horezu-Valcea, 
Obarsa-Hunedoara, Baia 
Mare-Maramures. 
i3-ii-'o7. Zorg voor blinden. 
5.60 L. Oog, 'fiat lux' (er zij 
licht) en brailleschrift. 

i4-ii-'07. Havens langs Do
nau en schepen, gezamen
lijke uitgifte met Servië. 
I.-, i.io L. velletje met twee
maal 2.10 L. Resp. (aanleg-
plaatsen:) Orsova, Novi Sad; 
(schip:) 'Orsova', 'Sirona' 
(op rand kaart met bergen 
en wapenschilden Orsova en 
Novi Sad). 

RUSLAND 
25-io-'o7. Eerste Russische 
vrachtwagens. 
Driemaal 8.- r. (samenhan
gend). Vrachtwagens met 
technische tekening, resp. 
AMO-F-15 (1924), GAZ-AA 
(MM) (1932), ZIS-5V (1942). 

29-io-'o7. Jaar Russische 
taal. 
8.- r. Russisch huis van 
wetenschap en cultuur in 
Berlijn. 

7-ii-'07. Paarden. 
6.-, 7.-, 7.-, 8.- r. Paarden
hoofd en resp. paard met 
wagen, sulky, ruiter, paard en 
ruiter nemen hindernis. Ook 
velletje met de vier zegels. 

7-i2-'o7. Gelukkig nieuw
jaar. 
8.- r. Sneeuwman en klein
tjes. 

iiü >iiit; 
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SERVIË 
Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
i2-5-'o7. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
€ 0.70,1.-. Resp. silhouetten 
scouts bij bergwandeling, 
vredesduif 
i-6-'07. Internationale dag 
van het kind, kinderteke
ningen. 
€ 0.20, 0.30, 0.70,1.-. Resp. 
jongen en meisje, doel
man, kindergezicht, kring 
kinderen. 

SLOVENIË 
23-ii-'07. Slovenië toegetre
den tot Schengengebied. 
€ 0.45. Auto rijdt door open-^ " - t J - " " • - " i . j w i . w 
Staande slagboom 

23-ii-'07. Nieuwjaar. 
'A'. Gelukssymbolen: schoor
steenvegers met varkentjes, 
klavertje vier, hoefijzers. 

23-ii-'o7. Archeologische 
vondsten. 
Blok € 0.92. Fluit gemaakt 
van berenbot (Ursus spe-
laeus) uit laatste ijstijd. 

TURKIJE 
io-7-'o7. Frankeerzegels. 
o.10, 0.50, 0.60,1.-, 2.-, 
2.-, 4.-, 4.- NTL. Provincie
hoofdsteden, resp. Siirt, 
Ordu, Rize, Nigde, Nevsehir, 
Samsun, Mus, Sakarya. 
28-io-'07. Postzegeltentoon
stelling Balkanfila XIV. 
Twee velletjes met 0.60, 0.70, 
0.80,1.- NTL. Resp. vier 
zegels in doorlopend beeld: 
duif en vlaggen, wereldbol 
en brug; driemaal gebouw, 
brug. 

23-ii-'07. Kerst. 
'C'. Kerstgroep Maria, Jozef 
en Kindje Jezus uit 1991. 

23-ii-'o7. Gastronomie. 
Tweemaal € 0.45. Zure soep 
uit Stajerska gemaakt van 
varkensvlees en Pohorski 
pister (stoofpotvan vlees en 
groenten), Pohorje omelet 
(zoete omelet gevuld met 
fruit). 

0 ,45 SLOVENIJA 
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VATICAAN 
20-ii-'o7. Reizen van paus 
Benedictus XVI in 2006. 
€ 0.60,0.65,0.85,1.40. 
Paus in of bij kerk in Polen, 
Valencia (Spanje), Duits
land, Turkije (met Patriarch 
Bartholomew). 
20-ii-'o7. Achthonderdste 
geboortedag Elisabeth van 
Hongarije en van Thüringen 
(1207-1231, in 1235 heilig 
verklaard). 
€ 0.65. Glas-in-loodraam 
met Elisabeth uit 13''= eeuw 
uit basiliek van Marburg in 
Duitsland. 

20-ii-'07. Kerst, gezamen
lijke uitgifte met Malta. 
€ 0.60, 0.65, 0.85. Schilderij 
'Geboorte Christus' van 
Giuseppe CaU (1846-1930), 



resp. Maria en Kindje Jezus, 
Kindje omringd door iWaria 
en Jozef met twee vrouwen en 
kmd, Jezus met kind. 

WITRUSLAND 
20g'07. Geodetische boog 
van Struve (sinds 2005 op 
lijst werelderfgoed Unesco*). 
Blok 5.000 r. Kaart Witrus
land met lijn; op rand kaart 
OostEuropa met lijn en 
portret astronoom F.G.W. von 
Struve (17931864) en techni
sche tekeningen. 
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3io'07. Natuurreservaten 
Cepkeliai en Kotra, gezamen
lijke uitgifte met Litouwen. 
Tweemaal i.ooo r. (samen
hangend met tussenveld). 
Vogel in landschap, resp. 
Gallinago media, Crex crex; 
op tussenveld kaart met 
beide vogels. 
23ii'o7. Uilen. 
500, 500, i.ooo, i.ooo r. 
Beeldmerk Birdlife en 
resp. Surnia ulula, Nyctea 
scandiaca, Asio flammeus, 
Glaucidium passerinum. 
28ii'o7. Schilderijen uit 
nationaal museum. 
Driemaal 1.050 r. Door 
onbekende schilders, resp. 
Kshishtov Veselovskiy (1636), 
Grizeli Sapega (1632), 
Alexandra Marianna Vese
lovskaya (1640). Ook velletje 
met de drie zegels. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
56'07. Parken en tuinen. 
15., 20., 38. Dh Tuin, resp. 
Landon in Biskra, Ibn Badis 
in Oran, Essai du Hamma in 
Algiers. 

256'07. Nationale politie 
vijfenveertig jaar. 
15., 38. Dh. Resp. beeld
merk politie, '45' en agent 
met verrekijker. 
24io'07. Algerijnse the
aters. 
15., 15., 20., 38.Dh. 
Theater in resp. Sétif, Oran, 
Annaba, Algiers. 
iii'o7. Encyclopedie post
zegels Algerije. 
15. Dh. Boeken en vergroot
glas. 

ioii'07. Verzet Ahmed Bey 
(17841850). 
15. Dh. Portret. 

iiii'07. Nationale dag 
kunstnijverheid. 
15. Dh. Symbolische afbeel
ding. 
i5i2'07. Viskwekerij Sa
hara, tilapia. 
15. Dh. Oreochromis 
niloticus. 

;>>*»' 

ARGENTINIË 
27io'oj. Hedendaagse 
kunst. 
Viermaal $ i. in velletjes van 
vier. 'Corrientes esquina Uru
guay' (foto (auto in straat) 
van Horacio Coppola, 1936), 
'Imaginando el estupor' 
(glaswerk van Marta Minujin, 
2003), 'Dialogo' (digitale 
foto Liliana Porter, 2007), 
'0611' (detail schilderij Pablo 
Siquier, 2006). 

I COaREO OMClAl 100' 
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Inaq i landQ L I ei lUDOi ' <dfi 

SI ; 

ioii'07. Kerst. 
25 c , $ I.. Resp. drie konin
gen met geschenken. Jozef 
en Maria met Kindje. 

ASCENSION 
20ii'o7. Zestigjarig huwe
lijk koningin Elizabeth en 
prins Philip. 
35, 90 p., £ 1.25. Resp. paar 
juli 1947, huwelijksprogram
ma, paar bij 80'" verjaardag 
koningin. 

BAHAMAS 
i3i2'07. Driehonderdste 
geboortedag Charles Wesley 
(17071788). 
15, 50, 65, 70 c. Resp. portret 
leider Methodisten en schrij
ver liederen, Charles en broer 
John, koor zingt 'The lord is 
my shephard'. Methodisten
kerk Harbor Island. 
2007. Kerstversiering. 
15, 25, 50, 65, 70, 80 c. Ge
maakt van stro of schelpen, 
resp. bloem, engel, engel, 
schelpen, lint, engel. 

BARBADOS 
29io'o7. Schildpadden. 
10, 50 c , $ I., 2.50. Resp. 
Chelonia mydas, Caretta 
caretta, Eretmochelys imbri
cata, Dermochelys coriacea. 

BELIZE 
iSg'oj. Afschaffing 
slavernij. 
$ 2.. Slaaf wijst naar maho
nieboom. 

BURKINA FASO 
97'o6. Samenwerking met 
Duitsland op gebied bevorde
ring sport. 
200 F. Voetbal, beeldmerk 
Verenigde Naties en kleuren 
nationale vlaggen Duitsland 
en Burkina Faso. 
97'o6. Vijfjaar EMS post
dienst in Burkina Faso. 
200, 330, 690 F. Driemaal 
loper voor wereldldok. 

CHILI 
2io'o7. Regio, Los Rios. 
Viermaal $ 390. Valdivia, 
Choshuencovulkaan, 
Rancomeer, HuilioHuilio
waterval. 

CHldl 

8io'o7. Nieuwe regio, Arica 
en Parinacota. 
Viermaal $ 390. Lama 
vicugna, Parinacotavulkaan, 
Morro de Arica, Anzota
grotten. 

9io'o7. Tweehonderdzestig 
jaar post in Chili. 
Driemaal $ 390. Verschillen
de afbeeldingen postkantoor 
Santiago. 
iiio'o7. Inspectie marine 
tachtig jaar. 
ivveemaal $ 390 (samenhan
gend). Tweemaal gebouw bij 
avond. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
2g'oy. Jinmeer. 
Tweemaal 1.20 y. (samen
hangend). Bergen, resp. Da 
Chibi, Mao. 
iog'o7. Wereldkampioen
schap voetbal voor vrouwen. 
1.20 y. (rond te maken). 
Beeldmerk gelegenheid. 

COOKEILANDEN 
i3ii'07. Frankeerzegel, be
dreigde dieren in zuidelijke 
Pacific. 
Viermaal $ 5.. Cephalorhyn
chus commersonii, Tursiops 
truncatus, Mesoplodon 
bidens, Ziphius cavirostris. 

COSTARICA 
86'o7. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen. 
115,155 Cs. In velletje van 
tien. Resp. volwassenen met 
kinderen en bureau, vuur in 
huis. 
67'o7. Export. 
Tweemaal 240 Cs. In vel van 
vier. Verschillende afbeeldin
gen technologie plasma. 
257'07. Muziekinstrumen
ten. 
Tweemaal 115 Cs. in vel van 
vier. Marimba, quijongo. 
277'o7. Maagd van Los 
Angeles tweehonderdvijfen
twintig jaar. 
Tweemaal 115 Cs. In vel van 
zes; blok i.ooo Cs. Verschil
lende afbeeldingen basiliek 
van Los Angeles. 

EL SALVADOR 
5io'o7. Archeologie. 
Viermaal $ 0.25 (samenhan
gend). Beeldje van terracotta 
uitChalchuapa, gebouwen 
'Tazumal' in Chalchuapa, 
Joya de Ceren (Maya dorpje 
dat bedolven werd onder 
vulkaanas), acropolis 'San 
Andres' in La Libertad. 

3iio'o7. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen. 
Tweemaal $ i.. Beeldmerk 
Upaep en resp. Christus 
aan kruis (boek 'El Cristo 
Negro' van Salarrué), molen 
en Don Quichot en Sancho 
Panza (boek 'Don Quijote 
de la Mancha' van Miguel de 
Cervantes Saavedra). 

EQUATORIAAL GUINEE 
2006. Toerisme. 
400, 450, 550, 600 F. 
(samenhangend) Resp. 
weg van Boloko naar Luba, 
luchthaven Malabo, beeld en 
Johannes Paulus Ilavenue, 
parlement. 
2006. Wereldkampioenschap 
basketbal. 
450, 550, 600 F. (samen
hangend). Resp. beeldmerk 
Spaanse basketbalfederatie, 
basketbal en basket, spelers. 
2006. Kerst. 
400, 550, 600 F. (samenhan
gend). Resp. mensen met 
baby en trommel, mensen en 
baby, mensen en baby met 
vliegtuig. 
2007. Vijftig jaar Verdrag van 
Rome. 
400, 500, 550, 600 F. Scènes 
uit Italiè, resp. bomen, be
sneeuwde berg, landschap, 
dorp en meer. 

FALKLANDEILANDEN 
20ii'07. Zestigjarig huwe
lijk koningin Elizabeth en 
prins Philip. 
£ I.. Silhouetten van het 
paar. 

FIJI 
i5io'o7. Vissen. 
$ 0.50, 0.90,1.50, 2.. Resp. 
Variola louti, Plectropomus 
pessuliferus, Plectropomus 
areolatus, Plectropomus 
laevis. 

FILIPIJNEN 
22i2'o6. Ozamiz Cotta 
(Spaans fort) tweehonderd
vijftig jaar. 
7. P. Toren, gedenkteken en 
muurschildering. 

GHANA 
i5"9''°7 Vijftig jaar onafhan
kelijkheid. 
4.000 Cs. Beeldmerk gele
genheid. 
15'9"'07 Stofontwerpen 
Kente. 
4.000, 7300, 7.500, 9.000, 
9.000,10.000 Cs. Resp. Sika 



ne Barima, Edwene Si So, 
Dakoro Yesere, NIcatoa Sa, 
Agyenegyne Nsu, Edwene 
Asa. 

i5'9''°7- Botanische tuinen 
Aburi. 
4.000, 7.300, 7.500, g.ooo, 
10.000 Cs; vel met zesmaal 
6.000 Cs. Beeldmerk en resp. 
bamboe, tuinbouwschool, 
kapokboom, koninklijk 
palmenpad, rubberboom; 
bamboe, tuinbouwschool, 
kapokboom, koninklijk 
palmenpad, rubberboom, 
sanatorium. 
i5-9-'07. Jonge honden. 
Velletje met viermaal 7.500; 
blok 20.000 Cs. Resp. Ame
rikaanse buldog, Engelse 
schaapshond, Chinese shar 
pei, Boston terriër; wind-
hond. 
i5-9-'o7. Katten. 
6.000, 7.000, 8.000, 9.000; 
blok 20.000 Cs. Resp. Kart-
huizer, ragdoll, Burmees, 
Noorse boskat; Siamees. 
i5-9-'07. Orchideeën. 
Velletje met viermaal 7.500; 
blok 20.000 Cs. Resp. 
Epipactis atrorubens, Gale-
andra bicarinata, Platanthera 
tipuloides, Platanthera cilia-
ris; Spathoglottis plicata. 
i5'9"'o7- Vogels. 
Velletje met viermaal 7.500; 
blok 20.000 Cs. Resp. Tockus 
erythrorhynchus, Lybius 
dubius, Upupa epops, Ceyx 
picta; Balearica regulorum. 

HONGKONG 
ii-io-'o7. Kerst. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-. Resp. 
sok, mannetje van koek, 
neonlicht in vorm bel, 
sneeuwpop. 

2-ii-'07. Houtsnijwerk, 
gezamenlijke uitgifte met 
Finland. 
Tweemaal $ 5.-. Stoel en 
detail stoel uit Qing-dynas-
tie (1644-1911), zes houten 
schalen van binnenhuisarchi
tect Markku Kosonen (1945). 
Ook velletje met beide zegels. 

ISRAËL 
5-ii-'07. iWedicinale kruiden. 
NIS. 1.55, 2.25. Resp. Laurus 
nobilis, Coridothymus 
capita tus. 
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5-i2-'07. Rabbijn Yitzhak 
Kaduri (1902-2006). 
NIS. 8.15. Portret kabbalist. 

5-i2-'o7. Ark van Noach. 
Velletje met zesmaal 
NIS. 2.25. Vele dieren komen 
uit ark, regenboog. 

5-i2-'o7. Natuurreservaat 
Hula. 
Driemaal NIS. 2.25. Vogel 
en eend met kat en buffels, 
schildpad en pelikanen, 
kraanvogels met otter en 
meerval. 

5-i2-'o7. Uitingen van gene
genheid binnen gezin. 
NIS. 1.55, 2.25, 3.55. Resp. 
moeder met zoontje en 
bloemen, meisje met klein 
broertje en beer, vader met 
voetballertje op nek. 
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5-i2-'o7. Dag van filatehe, 
bioscopen in Israël. 
NIS. 4.50, 4.60. Bioscoop 
in Tel Aviv met filmscherm 
en projector, resp. Eden met 
rijen mensen op stoelen, Mo-
grabi met dansende mensen. 

JAMAICA 
9-ii-'07. Kerst, bloemen. 
$ 20, 30, 50, 60. Resp. To-
lumnia triqueta, Broughtonia 
negrilensis, Broughtonia 
sanguinea, Spathelia sorbi-
folia. 

KAAPVERDIË 
3i-i-'o6. Opgedoken 
erfgoed. 
5.-, 10.-, 30.-, 60.- e. Resp. 
man met pijpen, verrekijker 
en schip, kanon, antiek 
instrument zeevaart. 

r : Cabo Verde 
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i8-5-'o6. Geschiedenis jacht 
op walvissen. 
10.-, 20.-, 40.-, 60.- e. Resp. 
zeilschip en kaart Amerika 
met routes vanuit Kaap
verdië, voordek schip met 
roeiboot en staarten walvis
sen, roeiboot bij walvis en 
zeilschip, mannen op schip 
met kisten. 
i8-io-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal in Duitsland. 
30.-, 40.-, 60.- e. Resp. 
beeldmerk en voetballers, 
beeldmerk, wereldbeker en 
voetballers. 
30-io-'o6. Ribena Grande en 
de internationale slaven-
route. 
24.-, 36.-, 50.-, 60.-; blok 
100.- e. Resp. schip, rij slaven 
en schip met kaart Amerika 
en Afrika, route tussen Afrika 
en Amerika en Europa met 
slaven, schip voor kust; schip 
en silhouetten mensen en 
opengebroken ketenen. 

PVBO VERDE 
200« 

2-ii-'o6. Vereniging Portu
gees sprekende Tanden tien 
jaar. 
60.- e. Getal tien waarin 
wereldkaart en duif 
27-ii-'o6. Grote zeevaarders, 
Francis Drake (1543-1596). 
5.-, 16.-, 44.-, 60.- e. Portret 
Drake en resp. sextant. 

kaart Afrika en Amerika met 
kompas, schepen, kaart met 
schepen. 
i5-i2-'o6. Geschiedenis 
luchtvaart. 
10.-, 20.-, 40.-, 50.-, 60.- e. 
Resp. kaart met route van 
Rome via Kaapverdië naar 
Rio de Janeiro met vliegtuig 
en gebouw luchthaven Ilha 
do Sal, dubbeldekker, zep
pelin, zeppelin en portret 
graaf Zeppelin (1838-1917), 
zeppelin en krant. 

C A B O 
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KAZACHSTAN 
28-9-'o7. Honderdste 
geboortedag Gali Ormanov 
(1907-1978). 
25.-1. Portret dichter met 
boeken en handschrift. 
ij-io-'oj. CICA (Confe
rence on Interaction and 
Cooperation in Central Asia) 
vijftien jaar. 
80.-1. Beeldmerk. 
29-io-'07. Honderdste ge
boortedag Maulen Balakaev 
(1907-1995). 
I.-, 4.-, 5.-1. In drie ver
schillende kleuren: portret 
filoloog. 
3i-io-'o7. Dierentuin Alma-
Ata. 
25.-, 100.-1. Resp. zebra, 
olifant. 
i5-ii-'07. Frankeerzegels, 
zwaluw. 
20.-, 25.-, 50.-, 100.-1. Vier
maal Hirundo rustica. 

KIRGIZIË 
30-ii-'07. Roofvogels. 
Zesmaal 25.- s. Op ach
tergrond bergen met resp. 
Haliaeetus albicilla, Falco 
rusticolus, Aquila chrysaetus, 
Accipiter gentilis, Mitvus 
migrans, Falco peregrinus. 

KIRIBATI 
3o-io-'o7. Prinses Diana 
(1961-1997). 
25. 25.50,75.75 c., $1.-; 
blok $ 14.-. verschillende 
foto's met portret. 

KOREA ZUID 
i-io-'oy. Inter-Koreaanse 
topbijeenkomst. 
250 w. Duif en schiereiland 
Korea. 
i8-io-'07. Bergen, IV, 
berg Baekdusan (Paekdu), 
gezamenlijke uitgifte met 
Noord-Korea. 
Viermaal 250 w. (samen
hangend). Samjiyeon-meer, 
Chonji-meer, Hyeongje-wa-
terval, Rimyeongsu-waterval. 

26-io-'o7.Koreaanse film, I. 
Viermaal 250 w. (samen
hangend). Scène uit resp. 
'Arirang', 'Looking for love', 
'The ownerless ferryboat', 
'Chunhyangjeon'. 

LESOTHO 
20-8-'o7. Orchideeën. 
1.50, 2.10, 3.-, 10.-; velletje 
met viermaal 6.-; tweemaal 
blok 15.- M. Resp. Spiranthes 
laciniata, Triphora craig-
headii, Arethusa bulbosa, 
Calypso bulbosa; Encyclia 
tampensis, Prosthechea 
cochleata. Vanilla pompona, 
Cypripedium acaule; Epi-
dendrum radicans. Vanilla 
barbellata. 
20-8-'07. Vlinders. 
I.-, 1.50, 2.10,10.-; velletje 
met viermaal 6.-; tweemaal 
blok 15.- M. Resp. Mylothris 
erlangeri, Papilio nireus, 
Acraea terpiscore, Salamis 
temora; Danaus chrysippus, 
Myrina silenus, Chrysiridia 
maddagascariensis, Hypo-
limnas dexithea; Amphicallia 
tigris, P. deraodocus. 

20-8-'07. Paddestoelen. 
I.-, 1.50, 2.10,15.-; velletje 
met viermaal 6.-; tweemaal 
blok 15.- M. Resp. Ama
nita pantherina, Agaricus 
xanthodermus, Amanita ru-
bescens, Amanita phalloides; 
Amanita phalloides, Amanita 
pantherina, Panaeotus papili-
onaceus, Amanita rubescens; 
Amanite panther, Podaxis 
pistillanis. 

20-8-'o7. Vogels. 
I.-, 1.50, 2.10,15.-; velletje 
met viermaal 6.-; tweemaal 
blok 15.- M. Resp. Xaracara 
cheriway, Mycteria ameri-
cana, Agelaius humeralis, 
Jabiru mycteria; Ardea 
herodias, Calypte anna, 
Ptilogonys cinereus. Aramus 
guarauna; Myiopsitta mona-
chus, Egretta gularis. 



ps 
MACAU 
a6-io- 'o7. Wetenschap en 
technologie, gulden getal. 
1.50, 2.-, 2.50, 3.50; blok 
I C - ptcs. Resp. rij van 
Fibonacci, spiraal van Giras-
sol, patroon van Penrose, 
nautilus; vergelijkmg phi, op 
rand definitie guldensnede 
en constructies met passer 
en liniaal. 

30-ii-'o7. Ethiek en morele 
waarden. 
1.50, 2.50, 3.50,4.- ptcs.; 
blok 10.-ptcs. (ronde zegel). 
Viermaal verschillende Chi
nese karakters en afbeelding 
man; vier mannen. 

gt 'ä f, 

2o-i i- 'o7. Mondiale dag van 
het kind. 
7.80 Dh. Kind bij voordeur. 
2i-i i- 'o7. Hooggerechtshof 
vijftig jaar. 
3.25 Dh. Gebouw met '50'. 

MARSHALLEILANDEN 
i2- i i - 'o7 . Kerst. 
Viermaal 41 c. (samenhan
gend). Vier verschillende 
afbeeldingen kerstman. 

MALDIVEN 
i2-8-'07. Tiende sterfdag 
prinses Diana (1961-1997). 
Vel met zesmaal 8.- Rf.; 
blok 25.- Rf. Verschillende 
portretten Diana. 
i2-8-'07. Zestig jaar Ferrari. 
Vel met achtmaal 8.- Rf. 
1979: 312 T4,1992:456 GT, 
1959: 250 FT Berlinetta, 
1989: Fi 89,1998:456M 
GTA, 1955: 735 LM, 1973: 
Dino 308 GT4, 2001: E 

MAROKKO 
3O-io-'07. Fez, hoofdstad 
islamitische cultuur 2007. 
7.80 Dh. Stadsgezicht Fez. 

6-ii-'o7. Tweeendertigste 
'Marche verte' (Spaanse 
Sahara). 
7.80 Dh. Betoging. 
8-i i- 'o7. Week van solidari
teit 2007. 
2.60 Dh. Ronde zegel met 
gestileerde figuurtjes. 
i2-i i- '07. Nationale week 
van kwaliteit. 
7.80 Dh. Goudstaaf en munt. 

KOYAUMe DU MAROC 

MAYOTTE 
io-ii- 'o7. Strand van 
N'Gouja. 
€ 0.54. Strand met bomenrij. 

MAYOTTE RF 

io- i i - '07 . Barbecue 'Le 
voule'. 
€ 0.54. Mensen bij kraampje 
eten. 

MEXICO 
5-9-'o7. Torreon honderd 
jaar. 
$ 5.-, 6.50, 6.50,14.50, 
14.50. Resp. stoomlocomo
tief, gebouw, gebouw, beeld 
Jezus, structuur (beeld). 

20-9-'07. Cultuurforum 
Monterrey. 
$7-- . 7-50. 7-5°. 13--. i3---
Resp. vredesduif, vrouw en 
boeken, hand met fruit, man, 
beeld. 

2i-9-'07. Erfgoed cultuur en 
mensheid. 
$ 6.-, 9.-, 13.-. Resp. stadion, 
gebouw, gebouw. 
i-io-'o7. Universiteit Baja 
California vijftig jaar. 
$ 7.50. Beeldmerk en univer
siteitsgebouw. 
i- io- '07. Mexico beschermt 
ozonlaag. 
$ 7.-, 14.50 (samenhangend). 
Resp. bladeren met boom 
en duiven, hand die wereld 
vasthoudt. 
3-io- '07. Heilige kunst 
$ 6.50. Schilderij uit museum 
Virreinal. 

Virremai mmimmmmm 
4-io-'07. Universiteit Coa-
huila vijftig jaar. 
$ 7.50 Patio kunstacademie. 

g-io- '07. Mondiale dag van 
de post. 
$ 7.-, 10.50 (samenhangend). 
Symbolische enveloppen. 
i i - io- '07 . Honderdste 
geboortedag Francisco Ga-
bilondo Soler (1907-1990). 
Vel met tweemaal $ 5.-, 
negenmaal 6.50, driemaal 
7.-, 7.50. Veertienmaal 
tekenfiguur van dier, foto 
tekenaar ($ 7.-). 
i i - io - 'o7 . Rechten gehandi
capten. 
$ 6.50. Symbolische figuur
tjes. 

ig-io- 'o7. Graad in bestuur 
vijftig jaar. 
$7 .50 . Beeldmerken 
gebouw. 
4-ii-'o7. Opleidingsschip 
Cuauhtemoc. 
$ 7.50. Zeilschip en kompas. 

i i - i i - 'o7. Dag van de brief
kaart. 
Viermaal $ 6.50; 10.50; 
vel met driemaal $ 6.50, 
driemaal 7.-, driemaal 10.50. 
Resp. (tekeningen:) kind in 
tuin leest brief, vrouw op 
straat post brief, brieven
besteller op fiets postbode 
brengt brief bij jongen en 
vrouw; brievenbesteller; 
negenmaal verschillende 
postbode door de jaren heen. 

DfA .CARTIRO 

MICRONESIË 
24-9-'o7. Katten. 
22, 26 ,41 , 90 c ; blok 
$ 2.-. Resp. Scottish fold, 
munchkin, abessijn, somali; 
tifFame. 

MONGOLIË 
8-6-'07. Postzegeltentoon
stelling Irkoetsk 2007. 
Blok i.ooo T. Ruiterstand
beeld. 
8-8-'07. Kalligrafie. 
50,100, 200, 250, 300, 400, 
500; blok 800 f. Verschillen
de voorbeelden Mongoolse 
kalligrafie. 
2i-8- '07. Moderne kunst. 
Vijfmaal 400 T. Verschillende 
schilderijen. 

MYANMAR 
i3-8- 'o7. Nationale verga
dering. 
20, 30, 50 k. (samenhan
gend). Vergaderzaal en resp. 
fontein in vorm lotusbloem, 
bronzen beeld, beelden drie 
koningen van Nay Pyi Taw. 

NIEUW-CALEDONIË 
9-i i- '07. Hip hop voorstel
ling. 
110 F. Dansers. 

9- i i - '07. Caledonische 
spoorwegen. 
400 F. Locomotief'La mon-
tagnarde' . 

9-ii-'o7. Geboorte. 
110 F. Baby in schelp en 
vissen. 
9-ii-'o7. Waterval van Tao. 
i io F. Waterval. 
9-ii-'07. Pijlpunt. 
110 F. Bewerkte pijlpunt 
'Meyer' MNC. 

9-ii-'o7. Tropisch fruit. 
35, 75,110 F. Resp. bananen 
en passievrucht, vanille, 
ananas en lychees. 
g-ii-'o7. Beste wensen, 
i io F. Paradijselijke tuin met 
twee kinderen en grote bol. 
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NIGER 
ii-4-'07. Negentig jaar Lions 
International. 
250 F. Vrouw met emmers 
water. 

OEZBEKISTAN 
i-g-'o7. Architectuur. 
Vel met45. - , 55.-, 100.-, 
180.-, 200.-, 250.-, 490.-, 
720.-; vel met 90.-, 100.-, 
180.-, 200.-, 680.-, 700.-, 
1.150.- (S). Verschillende 
moskeeën en monument. 
i-io-'o7. Jachtluipaarden. 
90.-, 490.-, 680.-, 780.-; blok 
1.440 (S). 
Verschillende afbeeldingen 
Acinonyxjubatus. 

PALAU 
i-3-'07. Kinderen en dieren. 
Velletje met viermaal 75 c. 
Sprinkhaan op arm, jongen 
met vis, jongen met vleer
muis, jongen met dolfijnen. 

%^ -ftS^W^ 

i6-5-'07. Tropische vissen. 
Velletje met viermaal 80 c ; 
blok $ 2.-. Resp. Lactoria 
cornuta, Chelmon rostratus, 
Oxycirrhites typus, Pomacan-
thus imperator; Nematelec-
tris magnifica. 



PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
5-9-'07. Rotary in Papoea-
Nieuw-Guinea vijftig jaar. 
85 t., 3-35. 5--, 5-35 K-Beeld
merk Rotary en resp. ouders 
met baby's, verpleegster en 
man met gezin, lijst clubs in 
Papoea-Nieuw-Guinea, man
nen en man in rolstoel. Ook 
velletje met de vier zegels. 

ItotMyfn Popvam 
PAPUA NEW GUINEA 

3i-io-'o7. Koninklijk Huis. 
Tweemaal 2.- K. in velletje 
van zes; velletje met 0.85, 
^•45. 3-35. 5-35 K-; tweemaal 
blok 10.- K. Resp. (zestig
jarig huwelijk:) koningin 
Elizabeth en prins Philip, 
koningin Elizabeth; viermaal 
prinses Diana (1961-1997) 
op verschillende leeftijden; 
koningin Elizabeth en prins 
Philip op jonge leeftijd, 
prinses Diana. 

Diana Spencer 

PITCAIRNEILANDEN 
i7-io-'o7. Frankeerzegels, 
details Bounty. 
10, 20, 40, 50, 80 c., $ I.-, 
1.50, 2.-, 3.50, 4.-, 5.-, 10.-. 
Resp. kraaiennest, blokken 
en touw, kanonnen, kompas, 
roer, boegbeeld, want, zeil, 
sextant, lantaarn, klok, 
chronometer. 

POLYNESIÉ 
8-ii-'o7. Bloemen. 
100,140 F. Resp. hibiscus, 
strelitzia. 

QATAR 
i-9-'07. Buitengewone 
bijeenkomst Pan-Arabische 
vereniging ruitersport. 
2.50; blok 5.- R. Resp. ren

baan met tribune; man met 
paard, op rand renbaan en 
tribune met twee beeldmer
ken. 

25-io-'o7. Doha 2016, olym
pische en paralympische 
spelen. 
Viermaal 0.5c R. Tweemaal 
verschillende start hardloper, 
tweemaal atleten met handen 
omhoog. 

SIERRA LEONE 
i2-7-'o7. Tachtigste verjaar
dag paus Benedictus XVI. 
1.500 Le. Portret. 
ii-y-'oy. Zestigste verjaardag 
Ferrari. 
Velletje met achtmaal 
1.400 Le. 1948:166 Inter, 
2004: 612 Scaghetti, 1995: 
F5G, 2000: 550 Barchetta 
Pininfarina, 1957: 250 GT 
Cabriolet, 1963: 250 P, 1961: 
246 SP, 1981:126 CK. 

ST. HELENA 
6-ii-'07. Eerste tochten over 
Atlantische Oceaan. 
25, 40, 45 p., £ 1.20. Resp. SS 
Savannah (eerste overtocht 
met stoomschip in 1819), 
dubbeldekker Alcock & 
Brown (1919), solozeil
tocht Alain Gerbaut (1923), 
solovlucht Charles Lindbergh 
(I9V)-

ST. PIERRE ET MIQUELON 
io-ii-'o7. Schepen. 
Velletje met viermaal € 0.54. 
Schepen, resp. L'Ile aux 
Marins, Le Mousse, 
Le Marguerite H, Le Petit 
Miquelon. 
2i-ii-'07. Telethon van St. 
Pierre. 
€ o.54-^o.I6. Twee kano's. 
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SUDAN 
9-io-'o7. Vierentwintigste 
UPU*-congres in Nairobi 
2008. 
I.-, 2.-, 3.50, 4.50 NSP (New 
Sudanese Pound). Met ver
schillende achtergrondkleur 
viermaal kaartje Sudan en 
beeldmerk congres. 

2o-io-'o7. Tiende bijeen
komst lidstaten Rascom 
(Regional African Satellite 
Communications Organi
zation). 
I.-, 2.-, 3.50, 4.50 NSP. Met 
verschillende achtergrond
kleur viermaal kaartje Afrika 
en schotel. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ M H ^ n v ^ p v ^ n 
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SURINAME 
7-ii-'07. Kind en kerst 2007. 
SR$ 4.-, 6.-; velletje SR$ 0.80, 
g.20. Resp. kinderen in 
schoolbanken. Jozef en 
Maria met Kindje Jezus; 
kinderen en letters. Jozef en 
Maria bij Kribbe. 

TADZJIKISTAN 
i-9-'07. Achthonderdste ge
boortedag Celaleddin Rural 
Mevlana (1207-1273). 
0.05, o.10, 0.20, 'A', 'b', 'B'. 
In zes verschillende kleuren 
portret dichter, filosoof en 
mysticus. 

TAIWAN 
3-i2-'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaarvanderat**. 
NT$3.50, i3.-;bIokNT$i2.-. 
Resp. twee verschillende 
Chinese karakters met af
beelding rat; twee muizen in 
huwelijkskleding. 

io-i2-'o7. Mensen uit demo
cratische beweging. 
Viermaal NT$ 5.-. Portretten 
van Lei Chen (1897-1979), Fu 
Jheng (1927-1991), Kuo Yu 
Shing(i9o8-i985), Huang 
Hsin Chieh (1928-1999). 

THAILAND 
29-3-'o7. Ftankeerzegel. 
3.- B. Jonge postbode op fiets 
bij brievenbus. 
23-4-'07. Frankeerzegels. 
Viermaal 3.- B. Verschillende 
bloemen. 
i-6-'07. Frankeerzegels. 
Velletje met tienmaal 15.- B. 
Toeristische plekjes bij zee: 
Similan-eilanden, Khai-ei-
land, Chang-eiland, Tapou-
eiland, strand Cha Am, 
Maya-strand, Punyi-eiland, 
Chao Mai-strand, gedeelde 
zee, Pattaya-strand. 
2-7-'o7. Nationaal park 'Pa 
Hin Ngam'. 
Viermaal 5.- B. (door druk
techniek voelt rots als steen). 
Rotsen in park in provincie 
Chayaphume. Ook velletje 
met de vier zegels. 

2-7-'o7. Tempels. 
Viermaal 5.- B. Wat Raja-
orasaram. Wat Rajapradit 
Sathitmahasimaram, Wat Ra-
jabopit Sathitmahasimaram, 
Wat Suthatthepwararam. 
3-8-'07. Postzegeltentoon
stelling Bangkok 2007. 
Viermaal 5.- B. Viermaal 
beeldje dier versierd met 
vleugels kevers (familie 
Buprestidae). 

4-8-'07. Nationale dag com
municatie. 
3.- B. Or Sor radiostation. 

8-8-'o7. Vierentwintigste 
Universiade Bangkok 2007. 
3.- B. Vuist met medaille. 

8-8-'o7. Asean* veertig jaar, 
gezamenlijke uitgifte met 
tien lidstaten Asean. 
Tienmaal 3.- B. Secretari
aatsgebouw Bandar Seri 
Begawan (Brunei Darus-
salam), nationaal museum 
Cambodja, Fatahillah 
museum, typisch Laotiaans 
huis (Laos), hoofdl<wartier 
spoorwegen (Kualalumpur, 
Maleisië), postkantoor 
Yangon (Myanmar), Malaca-
nang paleis (Filipijnen), nati
onaal museum (Singapore), 
huize Vimanmek (Bangkok, 
Thailand), presidentieel 
paleis (Hanoi, Vietnam). 
26-9-'07. Honderdtwintig 
jaar diplomatieke betrekkin
gen met Japan. 
Achtmaal 3.- B. Beeld, tem
pel, olifant, drakenmotief 
bloemen, bloemen, Thaise 
danseres, Japanse danser. 
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8-io-'o7. Traditionele ge
bruiksvoorwerpen. 
Viermaal 3.- B. Betel-
nootschaar en vruchten, 
betelnootstaraper, ontsteker 
door cilinder en zuiger, 
olielampje. 
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ii-io-'o7. Provinciale beeld
merken. 
IVvee velletjes met tienmaal 
3.- B. (ronde zegels). Me
tropool Bangkok: god Indra 
op olifant, Krabi: gekruiste 
zwaarden, Kanchanaburi: 
drie Chedi's, Kalasin: gras 
en poeltje, Kamphaeng 
Phet: grensmuur, Khon 
Kaen: Chedi op boom
stronk, Chanthaburi: konijn 
in maan, Chachoengsao: 
gebouw Wat Sothorn Wora-
ram Warawihan, Chonburi: 
Sammuk-berg, Chai Nat: 
wiel Dhamraa Cakra; Chaiya-
phum: wimpel, Chumphon: 
vrouwelijke godheid, Chiang 
Rai: witte olifant, Chiang 
Mai: witte olifant onder 
ereboog, Trang: vuurtoren 
en werf Trat: zeilbootje en 
Koh Chang, Tak: koning Na-
ruesuan op olifant, Nakhon 
Nayok: olifant met schoof 
rijst, Nakhon Pathom: Chedi, 
Nakhon Phanom: PhraThat 
Panom. 
ii-ii-'07. Ministerie van De
fensie honderdtwintigjaar. 
3.- B. Gebouw en koningen 
Bhumibol en Chulalongkorn. 
i5-ii-'07. Nieuwjaar 2008. 
Viermaal 3.- B. Verschillende 
bloemen Plumeria. 
5-i2-'o7. Tachtigste ver
jaardag koning Bhumibol 
Adulyadej. 
Achtmaal 5.- B. Foto's op 
verschillende leeftijden 
koning. 
5-i2-'o7. Witte olifant. 
Viermaal 5.- B. Vier ver
schillende afbeeldingen 
olifant 'Phra Sawet Adulyadej 
Phahon' (symboliseert macht 
koning). 

i8-i2-'o7. Kunst koninkrijk. L 1 
Achtmaal 5.-B., 20.-B. U I 
Voorwerpen in niëllotech-
niek, 'croisonne' en zilver op 
traditionele manier gemaakt 
op boerderijen. 
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TOKELAU 
igio'o7. WWF*, Aziatische 
goudplevier. 
$ 0.40,1., 2., 2.50. Verschil
lende afbeeldingen Pluvialis 
fulva. 

TUNESIË 
j-ii-'oj. Ben Ali twintig jaar 
president. 
250 m. Stad, '20' met baan 
naar zon. 

mmmmmmmmm 
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TUVALU 
2i9'o7. Schilderijen Qi 
Baishi (18641957). 
Vel met zesmaal $ i.; velletje 
met tweemaal $ 2.50; blok 
$ 3.. Verschillende schilde
rijen over twee zegels. 

URUGUAY 
26io'o7. Vlinders. 
$ 5,10,15, 20. Resp. Eu
rybia lycisca, Catagramma 
excelsior, Agrias claudina, 
Marpesia marcella. 

5ii'07. Dertig jaar verdrag 
TorrijosCarter (Panama 
krijgt in de tijd toenemende 
controle over Panamaka
naal). 
$ 37. Foto's Carter en 
Torrijos, kaart Panama en 
handdruk. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
ii8'07. Islamitische bank 
Abu Dhabi tien jaar. 
I., 1.50, 2., 3.; blok 
15. Dh. Viermaal tekst 'tien 
jaar voorspoed' in Arabisch 
en Engels; de vier zegels. 
288'o7. Bank Emiraten 
dertig jaar. 
I., 1.50, 3., 3.50(1.50 
en 3.50 driehoekig); blok 
15. Dh. Beeldmerken; de vier 
zegels. 

i4ii'o7. Gouden jubileum 
politie Abu Dhabi. 
I. Dh. Penning met '50'. 

WALLIS EN FUTUNA 
ioii'o7. Postzegeltentoon
stelling 2007, traditionele 
dansen. 
Tweemaal 100 F. Drie 
dansers, resp. 'Mio', 'Kaikao 
Tokotoko'. 

ZUIDAFRIKA 
38'07. Uilen. 
Vijfmaal 'International Let
ter'. Bubo lacteus, Scotopelia 
peli, Tyto alba. Bubo capen
sis, Glaucidium capense. 
i78'07. Grote dieren. 
Vijfmaal 'Airmail postcard'. 
Leeuw, olifant, neushoorn, 
buffel, luipaard. 

228'07. Honderd jaar 
scouting. 
Velletje met tweemaal 'B5'. 
Groetende scout met tekst 
belofte, beeldmerk scouting. 

79'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
Ovaal velletje met zegel 'B4' 
(4.70 R.). Varkentje in Chi
nese stijl, op rand varken. 

269'o7. Conferentie UPU* 
2008 in Kenia. 
Blok 'International Airmail 
small letter'. Kleuren Zuid
Afrikaanse vlag en beeldmerk 
congres. 

9io'o7. Mondiale dag van 
de post, honderdvijfentwin
tig jaar sinds eerste telefoon
gesprek in Port Elizabeth. 
'B5'. Gebouw met op achter
grond telefoon. 
i9io'07. Frankeerzegels, 
fauna. 
'B4', 'B5'. Resp. Struthio 
camelus, Acinonyxjubatus. 

3iio'o7. Internationaal 
pooljaar en jaar heliofysica. 
Velletje met zesmaal 
'Standard Postage' (door
lopend beeld). Aptenodytes 
patagonicus, Pygoscelis 
adeliae, mannen bij basis 
SANAE (South African Natio
nal Antarctic Expedition) IV, 
Orcinus orca, Leptonychotes 
weddellii, Diomedea exulans. 

9ii'o7. Molens in Zuid
Afrika. 
Vijfmaal 'International Let
ter'. Mosterts molen in Cape 
Town (mogelijk: 1796 door 
Gysbert van Reenen), Dwars 
Rivier watermolen in Ceder
berg, paardenmolen Coles
berg, Witpoort watermolen 
in Stoffberg, watermolen La 
Cotte in Franschhoek. 

v / \ y vrxy\.^v. 

23ii'o7. Wereldkampioen
schap voetbal 2010. 
Blok 'International Airmail 
small letter'. Handen en 
voetballen. 

5i2'o7. Union Castle lijn 
honderdvijftig jaar. 
Vijfmaal 'International Post
card'. Schepen, resp. RMS 
Scot (i8go), The Dane (1857), 
Kildonan Castle (1899), Edin
burgh Castle (1910), Windsor 
Castle (195g). 

ZUIDGEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
i5io'o7. Scouts varen 
mee op schip 'Quest' naar 
zuidpool. 
25, 50, 60, 85 p., £1.05. 
Resp. voorblad 'Young Bri
tain', scouts James Marr en 
Norman Moony hijsen vlag, 
Marr en Moony met poolon
derzoeker Ernest Shackleton, 
foto Marr met handtekening. 
Quest vast in ijs. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
i4ii'07. Ongewervelde 
dieren. 
25, 50, 60 p., £1.05. Resp. 
Marseniopsis molle, Isotealia 
antarctica, Decalopoda au
stralis, Odontastervalidus. 

mm 
i4ii'07. Internationaal 
pooljaar. 
Rond blok met ronde zegel 
£ 2.. Antarctica. 

i4ii'o7. Ijsbergen. 
25, 50, 60 p. £ 1.05. Verschil
lende ijsbergen. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
8ii'o7. Ongewone land
schappen. 
Zestienmaal zonder 
waardeaanduiding (€ 1.25) 
in boekje. Luchtfoto's van 
landschappen. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Asean Association of 

Southeast Asian 
Nations 

RAF Royal Air Force 
UNEP United Nations 

Environment 
Programme 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Unmik United Nations 
Interim Admini
stration Mission in 
Kosovo 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espaüa y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Pos
tale Universelle/ 
Universal Postal 
Union 

WWF World Wildlife 
Fund 

**! Chinese dierenriem 
(zodiak): i82'o7 tot 62'o8 
Jaar van het varken, 72'o8 
tot 26i'o9 Jaar van de rat. 

Filatelistisch 
nieuws? 
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DE NIEUWE 

CATALOGUS VAN NEDERLAND 
2008 

€9,90 

M E T ORIGINELE NVPH-NUMMERING EN PRIJSNOTERINGEN 
ALLE POSTZEGELS TOT EINDE 2007 
VERKRIJGBAAR VANAF 9 JANUARI ! 

Ook nogverkrijgbaar: • Speciale Catalogus €24,90 • Specialiteitencatalogus €39,80 • DVD-rom €24,90 
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'NOORDHOLLAND IN EEN KADER': MOOI 
GEGEVEN VOOR THEMATISCHE COLLECTIE 

Op 19 en 20 januari a.s. 
wordt in Heerhugowaard 
de tentoonstelling Fiiamo
mfestatu 200S gehouden. 
Het is de eerste tentoon
stelling in het kader van 
de festiviteiten rondom 
het eeuwfeest van de 
Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen. 
De organisatoren, een 
aantal verenigingen bo
ven het Noordzeekanaal, 
hebben de tentoonstelling 
het motto NoordHolland 
in een kader meegegeven. 
Ik ben benieuwd of en 
hoe inzenders dit motto 
hebben vormgegeven. 
Een provincie kan een 
mooi thema zijn voor 
een verzameling. Je kunt 
er heel veel in kwijt aan 
originaliteit en creativi
teit. NoordHolland is 
een provincie met veel 
facetten. Ze is onder
deel van de Randstad 
met zijn uitgesproken 
stedelijke karakter, maar 
op verschillende plaatsen 
vinden we toch ook nog 
ruimte, groen en rust. 

Vuilnisbelt 
Een reis door Noord
Holland brengt ons 
naar de deftige Gooi en 

64 

omroep heen. Sinds Wil
lem Vogt besloot om voor 
zijn radiouitzendingen 
Hilversum te kiezen, staat 
de naam synoniem voor 
omroep. De eerste televi
siestudio Irene, gehuis
vest in een oud kerkje, in 
het nabijgelegen Bussum 
is in de jaren 'go met ty
pisch Nederlands gevoel 
voor historie gesloopt. 
Gelukkig is de studio 
nog wel te vinden op een 
filatelieloketstempel (3). 

Afbeelding 3 

Toegangspoort 
Op onze reis door de pro
vincie komen we ook op 
Schiphol, de thuishaven 
van de KLM en een van 
de motoren waarop onze 
economie drijft. Van klein 
vliegveld in de polder 
is Schiphol inmiddels 
uitgegroeid tot een van de 
modernste luchthavens 
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Afbeeldingen 1 (bouen) en 2 
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Vechtstreek met zijn 
riante buitenverblijven en 
plaatsen als het artistieke 
Laren (i). In 'sGrave
land komen we langs 
het hoofdkantoor van 
Natuurmonumenten, dat 
werd opgericht om het 
Naardermeer te behou
den (2). Eens dreigde het 
meer de vuilnisbelt van 
Amsterdam te worden, nu 
is het een natuurgebied 
van de eerste orde, een 
kraamkamer voor vogels. 
In Hilversum kunnen we 
niet om de Nederlandse 

ter wereld en 'Gateway to 
Europe' ofwel toegangs
poort tot Europa (4, 5). 
En het eind van de groei 
is nog niet in zicht. De 
privatisering van Schiphol 
is inmiddels afgeblazen, 

SAMENSTELLING; JEFFREY GROENEVELD, PURMEREND 
REACTIES EN TIPS; JEFFREYGROENEVELD@HETNET.NL 

At/tSl ERDAIVi / p  4 \ _ N' 
The gateway^ .̂  Uu i «sjJ ~—■ 
to Europe K L ^ ŝy,ggf̂  palilt 

Afbeelding 5 

tot grote opluchting van 
de stad Amsterdam. De 
hoofdstad is een verhaal 
apart en we zullen in 
een verzameling over 
NoordHolland zeker 
een heel hoofdstuk over 
Amsterdam opnemen 
(waarschijnlijk is het 
zelfs mogelijk om een 
eenkaderverzameling 
over de stad te maken). 
De rijke geschiedenis van 
de stad Amsterdam, haar 
monumenten en culturele 
leven kunnen we met een 
vloed aan filatelistisch 
materiaal illustreren (6, 
7). In mindere mate kan 
dat ook met Haarlem, 
maar u zult er versteld van 
staan wat er te vinden is 

Recreatie 
Zo trekken we langzaam 
naar het noorden. De 
sluizen van IJmuiden 
bieden toegang tot het 
Noordzeekanaal, dat 
ontstond door de inpol
dering van het IJ (9). 
In het nabijgelegen 
Spaarnwoude is alle 
mogelijkheid om te 
recreëren, zoals op zoveel 
plaatsen in NoordHol
land. Neem bijvoorbeeld 
Het Twiske bij Landsmeer 

Afbeeldingen 6 (boven) en 7 

RIJKSMUSEUM 
AMSTERDAM 

DIENST 
Minlstcile van Ondtrwif». 
Kunsten ca Wetenacluippca 

i3e rfeladelgeboren Heer K.h, König 

V o o r a i t t e r van de o t i c h t i n g P h l l a t e l i s t e n k r i n g 
Amsterdaoi 
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srinuais 
ROND 
Rinöweg om Amsterdam 

septembef 19901 # 

Ajbcelding i i 

van de drukke ringweg 
rond Amsterdam (ii). 

Voorraadschuur 
Op onze tocht door 
NoordHolland slaan we 
de Zaanstreek natuurlijk 
niet over. Overal zien 
we hier nog de traditio
nele woningen met veel 
hout, geschilderd in het 
kenmerkende Zaanse 
groen (12). Met zijn 
grote voedingsindustrie 
afficheerde de gemeente 
Zaanstad zich graag 

Afbeelding 12 

als voorraadschuur van 
Nederland. In ons verhaal 
mag de grootgrutter die 
op de kleintjes let niet 
ontbreken. Op de Zaanse 
Schans vinden we een 
replica van zijn eerste 
winkel. Het is moei
lijk voor te stellen hoe 
hieruit het grote con
cern is voortgekomen. 
Om de hoek draaien de 
molens (13), die hier 
een industriële functie 
hadden en niet, zoals 
elders in de provincie. 

Afbeelding 4 

Afbeelding 8 

wanneer u op zoek gaat. 
In elk geval zullen we 
er niet onderuit komen 
om in onze collectie 
ook enige aandacht aan 
de nationale postzegel
drukker Joh. Enschedé 
en Zn te besteden (8). 

CENTr 
FR100C8 

Afbeelding 10 

(10). De grote Stootsers
plas is daar ontstaan 
in de jaren zestig toen 
men het zand onder het 
veen gebruikte voor de 
aanleg van het Coentun
neltracee. Datzelfde 
tracee maakt nu deel uit Afbeelding 15 
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500 jaar 
markt In 

purmerend 

Afbeelding 14 

werden gebruikt om 
de polders droog te 
houden. (Noord)Hol
landser kan bijna niet. 

Veemarkt 
Vanuit de Zaanstreek is 
het maar een kleine stap 
naar Purmerend, bekend 
vanwege de veemarkt 
(14). De MKZcrisis van 
enige jaren terug heeft de 
openluchtveemarkt doen 
verdwijnen, maar nog 
steeds wordt er overdekt 
vee verhandeld; binnen
kort begint zelfs de bouw 
van een nieuwe veehal. In 
het voormalige stadhuis 
kunt u nu het Purmerends 
Museum bezoeken (15). 

Afbeelding 15 

De collectie Jugendsttl
aardewerk is uniek en 
om van te smullen. 

Droogmakerij 
Aan de kust van het IJs
selmeer vinden we stadjes 
als Monnickendam, 
Volendam, Edam (16), 
Hoorn (17) en Enkhui
zen (18). Toeristische 
trekpleisters vanwege de 
schilderachtige stadsge
zichten en hun ligging 

Afbeeldingen 16 en 17 (onder) 
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Afbeelding 18 

aan het water. Volendam 
heeft bovendien een 
andere troef: de palmg

Afbeeldmg 22 

ooit begon, is Adrianus 
Leeghwater (21) wiens 
geboorteplaats De Rijp 
ook op ons lijstje van te 
bezoeken plaatsen staat. 
Leeghwater was niet 
alleen waterbouw
kundige, hij was ook 
molenbouwer. De molens 
bij Schermerhorn zijn 
een lust voor het oog. 

Stranden 
We zijn nu in de buurt 
van Alkmaar, bekend om 

'^"Tirilh^lt.M m ÊÈ ■k ^ ^ ^ 

Tri." 9 
BZN nu 'Band met z'n eigenste postzegel' 
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Afbeelding ig 

sound. BZN heeft al zijn 
eigen prestigeboekje 
met portretzegels van de 
bandleden (19), de Cats 
en Jan Smit volgen mis
schien nog. Over troeven 
gesproken: midden in 
NoordHolland ligt de 
Beemster, die inmiddels 
op de lijst van Werelderf
goed van de Verenigde 
Naties staat (20). De 
400 jaar oude droogma
kerij met zijn robuuste 

de wekelijkse kaasmarkt 
en het ontzet tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog. 
Hier begon destijds de 
victorie. De stad groeide 
de laatste decennia enorm 
sinds hij als overloopge
meente van Amsterdam 
werd aangewezen. Veel 
nieuwbouw dus, maar de 
oude kern bleef bewaard. 
Vanuit Alkmaar kunnen 
we richting de kust, waar 
we kunnen wandelen 

Afbeelding 20 
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Afbeelding 21 

stolpboerderijen kreeg de 
bijzondere status in 1999. 
De man waarmee het 

en fietsen in de duinen 
of op een mooie dag 
luieren op de prach

tige zandstranden van 
bijvoorbeeld Egmond 
aan Zee (22) of Bergen. 

Staatsman 
Langzaam maar ze
ker komen we aan het 
einde van onze reis door 
NoordHolland. In het 
voorjaar genieten we 
van de bollenvelden, die 
ook in de kop van de 
provincie een kleurrijk 
palet opleveren (23). Op 
de Afsluitdijk (24), die 

** / * "^ '^ " i 

Afbeelding 23 

de provincie beschermt 
tegen het verwoestende 
water, staat tegenwoor
dig weer het standbeeld 
van Ir. Lely, de visionaire 
staatsman, die vreemd 
genoeg nog nooit met 
een postzegel is geëerd 
(25). Zijn plan leidde tot 
de afsluiting van de Zui

Afbecldmg 26 

derzee en de inpoldering 
van delen daarvan. Het 
bewuste inpolderings
plan vinden we op een 
postwaardestuk uit 1926. 

Verteller 
We gaan nog even door 
naar Den Helder (26), de 
nationale marinehaven, 
en verlaten dan het vaste 
land om over te varen 
naar Texel. Dit Wadden
eiland mogen we beslist 
niet overslaan, al was 
het alleen maar omdat 
de onlangs overleden 
schrijver Jan Wolkers er 
zo mooi en enthousiast 
over kon vertellen (27). 
In vogelvlucht heb 
ik u door Noord
Holland geleid. 
Als u op zoek gaat naar 
materiaal zult u mer
ken dat er veel meer 
is dan ik u hier heb 
kunnen laten zien. 
Bovendien kunt u een 
dergelijke verzameling 
over elke provincie maken 
of zelfs van streken 
binnen een provincie. 

Afbeeldingen 25 (bouen) en 27 (onder) 

Jifl Wolkari (1K0) l i basldand kunitanaar en ■chrtjvsr Nadat Jan 
ZIjnbiMktn ̂ iUnratrSfrpal:niiPitl/coalm€anfoos iljn kunal s 

1 van K/aa». lorgdwi Wj ratschijnan vow opschudding ala ineau» 
i Zijn ramanrurtaftïyj^ward In 1873 ïerMmd DaiBlflntwatd on harlnnai 

In IMO mtgnioapan tol de Oeala Naderlandaefflm aan da nBluurlijh £ 
tanntlgateeauwPeriodanvsnaohrljvan viisiellJanWo^rs eolticalli i 
al aielhelmahaataanachitdanjanen ruimtai |h werk voor dam ; 

lulkara In leso op Teiel is gaan wonen werd 
lada tbatracler Zeil bet lelt hi) fi|n schilder jen 
toimen van kleui die vol i Hen mal gadachlen 
igen De lae do lulmte en hel t cht op Te>el en 
I gtboottavan ̂ nui van de Helleense sch Idei 
,p rearden hem tol het schiliven ven d t gedicht 

^o44 

JÜBBBI^ ' 
IIIIIIIIIIPIIII 



Ki 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; ICAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

www.librenphilatelie. 
com Uitgebreide voor
raad NL+Koloniën enz. 
F.C. Stavast. Telefoon 
045-5251176. 

Vele partijen, collec
ties, restanten. Centro 
Filatelico Woerden. 
www.centrofilatelico. 
nl Ook goede voorraad 
NOR, België, Frank
rijk, Duitsland, Israël 
en Indonesië. Telefoon 
0348-423885. 

Brieven land + motief 
vanaf 2 euro, mengen 
rabbat. A. Breebaart. 
Telefoon 0344-615697. 
E-mail kleinedirer̂ Co) 
planrt.nl 

Duitsland 2006 pfr. 
87 euro, 2005 yt 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. Euro
munten Verdrag van 
Rome UNC 17 stuks 
75 euro. Verseveld-
Boschman, De Olmen 
80, 6903 BP Zevenaar. 
Telefoon 0316-343537. 
Giro 5312882. Bank 
304810398. 

Gest. van vele landen, 
ook postfr. Vraag mijn 
prijslijst aan. Nergens 
goedkoper! J. Roos, 
Jozefplein 22, 5552 HV 
Valkenswaard. Tele
foon 040-2017307. 

- Ruslandverzameling 
% 1823/2005 in 9 albums 
S in cassette c.w. 10.000 
'^ euro, vraagprijs 2.500 
- euro. C.J. v. Beveren. 
^ Telefoon 06-23587327 
2 ofoiii-411194. 

gg Rusland gratis prijs
lijst. C. V. Beveren, 
Oosterscheldestraat 
32, 4302W.J.,Zie-
rikzee. Telefoon 06-

23587327. 

Pz. enz. opruiming 
40/85% korting of rui
len tegen cat. waarde. 
C. Stockmann. Tele
foon 0316-526265. 

Polen 500 versch. voor 
500 NL, B., F., Lux. 
Joanna Starzyk, Box 
747, 00-950, Warsaw/ 
Poland. 

T.k. 1900 telefoon
kaarten. Mooie coll. 
o.a. Griekenland, ver
der wereld vaste prijs 
250 euro. P.H. Brede-
rode, Jan Kloorstr. 47, 
2201PV, Noordwijk. 
Telefoon 071-3617032. 

u;u;u;.u)orldstflmps.cu 
voor landen en mo
tieven, oud en nieuw. 
De moeite waard! M. 
V. Dal. Telefoon 0492-
522224. 

Schoenendoos vol met 
+ 650 ansichtkaarten, 
heel Europa, ook uit 
de jaren '60, 65 euro. 
J. Rake. Telefoon 06-
53474946. 

Bod gevraagd op 
30.000 enveloppen 
met stempels, betere 
zegels rood gemeente 
v.a. 1975, erg leuk. J. 
Koekoek. Telefoon 
075-6214021. 

22 Banden 23-rings 
met vele duizenden 
zegels, heel Europa 90 
euro. J. Rake. Telefoon 
06-53474946. 

Oost-Europa en alle 
motieven en rariteiten: 
Filateliebeurs Loos-
drecht. Pzh. R. Wiktor. 
Telefoon 046-4512751. 

Stort 35.20 euro of 
70.40 euro op PG 
5368208 of bank 
655726160 t.n.v. 
Pzh. 'Philathol' te 

Tholen en u ontvangt 
- portvrij - 100/200X 
frankering in hfl. Voor 
100/200 brieven (toesl. 
nt geteld). Andere 
frankeringen contact 
e-mail philathoI(a)u;xs.nl 

GEVRAAGD 

Ruilen 100 gest. grf. 
Nederland tegen 
100 gest. grf. Bel
gië of Duitsland. 
H.v.Minderhout, Sant
poortplein 24, 5035 HE 
Tilburg. 

Mooie collecties v,d. 
hele wereld gratis taxa
tie, vlot afgehandeld. 
W. v.d. Berg, Valkhof 
94, 2261 HV Leid-
schendam. Telefoon 
070-3272108. 

Roodfrankeringen in 
grote partij en/of ver
zameling. R. Folkerts. 
Telefoon 0478-583337. 

Voor mijn verzameling 
vikingen: stempels, 
frank.mach.stempels 
en poststukken. T. 
Koning. Telefoon 
050-5252928. E-mail 
t.h. k0nin5@hrtnrt.nl 

Verzamelaar zoekt 
brieven uit WO2 peri
ode van concentratie
kampen, strafgevan
genissen & ghetto's. 
C.J.T. vanderTogt. 
Contact via e-mail 
naar: couplefoureî htig) 
lüxs.nl of telefonisch 
06-41971222/071-
3623411. 

Ruilen New Zealand 
zegel, ik heb Micat. 
497 tegen Micat. 474 
geb. J. Hofman, Er-
melo. Telefoon 0341-
551242. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britan
nia, de vereniging voor 

alle verzamelaars van 
Engeland en gebieden. 
Maak eens kennis, 
bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl 
Blad, meetings, 4 grote 
veilingen, boekjes en 
veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Contactgroep Frank
rijk Verzamelaars 
(CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk 
& voorm. Franse kol., 
eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkom
sten p.j. in Bilthoven. 
Contr. ig euro. Info: 
Pietjan Zwaag. Tele
foon 020-6277894. E-
mail: p.2U)aa5@hccnet.nl 

Rondzendverkeer 
sinds 1926. Brochure 
op aanvraag. Zie ook 
www.isk.nu B.K. 
Okma. Telefoon 0527-
615129. 

Stuur mij 150 zegels, 
Frankrijk of religie, 
hetzelfde aantal retour. 
M. Wasbauer, Oos
terlaan 29, 8072 BS, 
Nunspeet. 

Nunspeet. Grote 
verzamelbeurs za
terdag 3 mei van 
10.00-16.00 uur in 
sportcentrum 'De 
Brake', Oosteinderweg 

19. Buspendel evenals 
entree gratis! Inl. J. den 
Besten. Telefoon 0341-
256163. 

Gabriel, dé themati
sche vereniging voor 
verzamelaars van post
zegels, poststempels 
en poststukken, ver
band houdende met 
bijbel en christendom, 
bestaat in 2008 al 60 
jaar. Kent u ons nog 
niet? Kijk dan eens op 
lüUJUJ.̂ abrieljila.nl of bel 
de heer Kuijer, telefoon 
030-6918335. 

Bent u ook opgelicht 
door Postzegelhandel 
Vollmer te H.I. Am
bacht? Belt a.u.b. met 
de heer Singehng. 
Telefoon 0229-234765 
(mede-gedupeerde) of 
mail r\.smQz\\nQ@q\ikk-
net.nl 

Voor leuke aanbiedin
gen: bezoek de website 
u;u;u).onderde!oupe.nl 

Interesse in USA en/of 
Canada Filatelie? Kom 
dan 10 februari naar 
De Acker, Plan Berken
oord 2, Pijnacker. Zaal 
open om 10 uur. Inl. H. 
Winterberg. Telefoon 
0251-234256. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(I Postzegels 
W.van der Bijl :) 

fazt-> 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

TeL 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.librenphilatelie
http://www.centrofilatelico
http://planrt.nl
mailto:k0nin5@hrtnrt.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:aa5@hccnet.nl
http://www.isk.nu
http://net.nl


BREDENHOF-POSTZEGELiMPORT 
Bovenstraat286-a, 3077BLRotterdam-Usselmonde • telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.breclenhof.nl 

De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winl<el gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

^Varaendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

WIJ HEBBEN DEZE MAAND WEER VEEL NIEUWE KILOWAAR BINNEN ZOALS: 
AUSTRAUË GROOT, MALTA GROOT, U.S.A. GROOT, 
BELGIË GROOTFORAAAAT EN NOORWEGEN MISSIE, 

5kg MISSIE DUITSLAND IETS OUDER nu 40,00. 

ZOJUIST WEER BINNEN GEKOMEN; 
IERLAND MISSIE MET ENGELAND WAARONDER 

HOGE WAARDEN EN ANDERE LANDEN. 
1 kg NU 16,- 5 kg NU 70,-

BALANS OPRUIMING!!! 
WIJ HEBBEN EEN GROOT AANTAL VERZAMELINGEN EN RESTANTEN 

MET KORTINGEN VAN 10 TOT 30%. KOM LANGS OM DEZE TE BEZICHTIGEN. 

WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE BEURS IN DE PANDAHALLEN. 
MOETEN WE IETS VOOR U MEEBRENGEN, LAAT DIT DAN TIJDIG WETEN. 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

^mMm M^Mm m « r t s a PßDöSMflg'i? göOPBMfL®«̂  mmm©wmm 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 5x lOx 
L 4/8 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

14/24 48 BLZ WIT 

14/32 64 BLZ WIT 

6,40 5^50 m 5,0ff 4,75 

9,90 8,00 7,50 7,00 6,75 

15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 

19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
15 4/8 16 BLZ ZWART 7 20 6,50 6 25 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9 50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 13,65 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16 60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

03I@;ME(2)IIER] mm mmmwmM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 

NU 

NU 

17,75 

60,00 

19,00 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 80,00 NU 70,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145,00 NU 135,00 

LAND OMSCHRUVINC 100 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 8,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 14,50 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 19,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 8,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 10,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 58,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 13,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
INDONESIË MODERNE MIX T /M 2006 17,50 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT U^STIG 12,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESL^G 9,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLA,G 13,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 
THAILAND MODERNE MIX 12,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 10,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 11,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 

;o)|pJiMM 
250 gr 500 gr 

19,50 36,50 
34,00 
48,50 
19,50 36,50 

29,50 55,00 
22,50 42,50 
55,00 -

23,50 45,00 
34,00 68,00 
40,00 
30,00 
35,00 -
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 --
22,50 
32,50 -

32,50 62,50 
30,00 -
35,00 
22,50 42,50 
25,00 47,50 
79,00 
23,50 45,00 
32,50 --
42,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.breclenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


VANX)IËTEN 
POSTZEGEEVEILINGEN 

U heeft alt i jd al eens e e n postzegelvei l ing wi l len m e e m a k e n . 
. . .maar dat is er nog nooit van gekomen? 

?a^6*®' 
ivPK Svx■■■'>'•' 

Het oudste fiiateiistische veilingbedrijf ter w e r e i d | 
Van Dieten Postzegeiveilingen, organiseert haar 
611^ postzegelveiiing sinds 1892 tijdens het 
evenement Stamp Passion op 12, 13 en 14 april 
in de Brabanthallen te 's Hertogenbosch. 

I Een bijzondere zitting zal plaatsvinden op 
zaterdagmiddag 12 april 2008 ten overstaan van de notaris. 

Na afloop krijgt u een hapje en een drankje aangeboden. 

U kunt de bijzondere catalogus van de 611" postzegelveiling nu kostenioos aanvragen 
info@vandieten.nl of bei (010) 284 55 60 of stuurt u een kaartje. 

Inzendingen: Lever uw coliectie's postzegels, brieven, 
ansichtkaarten, bijzondere stempels en/of eerstedagenveloppen 

zo spoedig mogelijk in voor deze uitzonderlijke veiling. 
J 

Onze experts en taxateurs staan voor u klaar. Op kantoor of bij u thuis. 
Bel (010) 284 55 60 voor een a f s p r a a k . ^ Ĥ  

Voorschotten zijn onder voorwaarden renteloos mogelijk, ook voor veiling 612 
op 19 en 20 mei 2008 en veiling 613 op 15, 16 en 17 september 2008. U kunt uw 

collectie of de nalatenschap onder voorwaarden ook direct te gelde maken. 
Munten, Penningen en Bankbiljetten zijn tevens welkom. 

Van Dieten Postzegelveilingen BV 

Lylantse Baan 3  2908 LG Capeiie aan den IJssel 
t e l . ( 0 1 0 ) 2 8 4 55 60  fax (010) 284 55 65  info@vandieten.nl 

•JLJL Ik 
üfsda 

mailto:info@vandieten.nl
mailto:info@vandieten.nl



