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Postzegelveiling Wiggers de Vnes v̂ 
G.J. Garritsen Heemraadschapslaan 100 telefoon 020 - 6249740 
RegisterTaxateur 1181 VC Amstelveen e-mail gjgwdv@xs4all.nl 

Onze 197® veiling wordt gehouden op 
donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 maart. 

Met een mooie afdeling afstempelingen op emissie 1852, 
goede losse series en zegels, poststukken w.b. beter luchtpost, 
Nederlands Indië w.b. Japanse bezetting, Curagao en Suriname 

met veel betere ex. en series en variëteiten. Zeppelin- en Scadtapost, 
originele landencollecties, prentbriefkaarten en munten 

De gehele catalogus vindt u vanaf 15 februari op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 

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


BUYING - SELLING - AUCTIONS 
upcoming auction :: February 19*" to 22"", 2008 

INTERNATIONAL PUBLIC AUCTIONS 
held 3 to 4 times a year 
with a wide range of philately and postal history worldwide 
consignments are welcome at any time 
commissions for agents guaranteed 
view all auction lots online: www.auktionen-gaertner.de 

OUTRIGHT PURCHASE 

... top prices paid cash 

... we are always looking for: 
postal history and rare stamps of the world, booklets, 
postal stationery, sheets, collections, estates, large 
accumulations, dealer stocks, quantity lots, coins 

SELLING 

... outstanding Net-Price Offer 

... view our Online-Shop: www.philatelie-gaertner.de 
with more than 80,000 items to choose from 

... for future catalogues tell us your collected 
areas - we will put you on our mailing list 
postal history: Overseas - Europe - Germany 
postal stationery, coverlots, collections + accumulations 
Thematics: over 200 topical categories 

Special public auction ASIA:: 
27*'of March 2008 

For this special public auction we will publish an 
extra edition catalogue. Take your chance and con
sign your ASIA material to us, deadline Is february 
5* 2008. Viewing of these lots also during the FIAP 
World Exhibition TAIPEI 2008 - 7*' to 11'" of March 
2008 at our Superbooth. 

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GARTNER GmbH & Co. KG 
steinbeisstr. 6+8 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany Tel. +49-(0)7142-789400 
Fax. +49-(0)7142-789410 info@auktionen-gaertner.de www.auktionen-gaertner.de 

http://www.auktionen-gaertner.de
http://www.philatelie-gaertner.de
mailto:info@auktionen-gaertner.de
http://www.auktionen-gaertner.de


STAMPS-DNS: 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 

11,00 
3,00 
6,50 
8,00 
6,00 
3,50 
2,00 
1,50 
1,00 
10,50 
6,00 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

NED.ANTILLEN: POSTFRISSE COMPLETE JAARGANGEN INCL BLOKKEN, exclusief eventuele "a"nummers NIEUWE (VERLAAGDE) PRIJZEN: 
VANAF 15% tussen 1953 en 1994 geldt: 70% EXTRA KORTING' v.a. 100 EURO AFNAME 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

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

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

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

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

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

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
hierna 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

op aanvraag 

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

NEDERLAND: complete postf risse jaargangen incl. kindblokken en "lang lopende" series (1949 = ZONDER 518/537)1954 = ZONDER 
618/34b EN 1969 = ZONDER 939/958) 

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

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

9,55 
3,25 
1,00 
4,25 
0,55 
5,65 

66,00 
6,40 
19,90 
73,00 
19,60 
65,50 
20,20 
32,40 
18,20 

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

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 

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

1971 
1972 
1973 
1974 

39,40 
38,40 
35,40 
38,30 

7,85 
7,70 
7,10 
7,65 

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

DIVERSE: series postfris zonder plakker: 

332/45 
346/49+c 
350/55 
356/73 
356a/d 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

14,50 
355,00 
17,50 
85,00 
47,50 

402/3b 
518/33 
534/37+c 

nu 115,00 
nu 145,00 
nu 695,00 

LP12/13+C nu 350,00 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, SERIES FEBRUARI 2008 
7840 
REPSURINAME DAVO standaard band met luxe bladen, incl Blanco klemstroken, pen 
ode 1975-1997, prima staat nwpnjs ca 110,00 met een ogenschijnlijk complete postfrisse 
collectie 1975 1994 catw€ 1950,00 was 185,00 nu -20% = 148,00 (is slechts 7,6%iii) 
7913 
INDONESIË Importa voordrukalbum, zwarte klemstroken, met een pracht collectie 
1950-1990 op handje vol na zo goed als compleet, vanaf 1955 alles ** (daarvoor 
ol*l**) incl blokken, port etc cataloguswaarde ca 5 500,00 Als losse jaargangen zou dit 
1 125,00 kosten (zie pag 2 mailing) was 475,00 nu -20% = 380,00 
8045 
REPSURINAME 4 SAFE dual luxe (nw type ') voordrukalbums, blanco klemstroken 
periode 1975-2004 nw prijs ca 325,00 m perfecte staat i'met een geheel complete 
postfrisse collectie 1975-2000 incl Blokken, auto Maatboekjes etc catw ca 3000,00 als 
losse jaargangen zou dit ca 825,00 kosten was 475 00 nu 20% = 380,00''' 
8062 
ZWITSERLAND DAVO standaard voordrukalbum, red/goede staat met een on(gebr) 
PRACHTCOLLECTIE 1851-1984 veel betere exemplaren aanwezig o a (Michel) 7 II o zr 
fr (€ 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 no 
4 *) tevens UN, Dienst, en Port, Keerdrukken * en prima luchtpost. Zeer hoge catw was 
375,00 nu -25% = 281,25 (ZIEVEEL FOTO'S WEBSITE) 
8074 
DDR+SBZ Leuchtturm st Voordrukalbum, deels blanco klemstroken, red staat met een 
prima (start)collectie SBZ en DDR periode 1945 1969 ol'l" aanwezig o a SBZ (alles **) 
div Stadt Berlin, Meckl Vorpommern 20/28, div Ost/Prov Sachsen, Thüringen Geall Zones 
212/27 o, 230/1 o, 32/8 o -i- **, 240/1 ** + o, 242 ** + o, 243/4 " , 243 o, 245/7 **+0, 
248/9 o, 260 ** + echt gebruikt, 251/5 o, div tussen 261/70 o, 288 ** -i-o, hierna deels 
gevuld, echter nauwelijks blokken wel no 19 (15 jaar DDR) gebruikt HOGE CATW was 
175,00 nu 20% = 140,00 (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8101 
BUND nrs 123/138 (POSTHOORN SERIE) compleet postfris zonder plakker' i, gekeurd 
Schlegel" Catw .f.f2500,00 was 895,00 nu -10% = 805,50 (ZIE COMPLETE SERIE OP 
ONZE WEBSITE) 
8105 
WERELD doos met 500 gram GROOTFORMAAT' Alles afgeweekt ca7500-10000 zegels, 
was 49,50-15%=42,00 
8122 
NL & 0G(+ iets buitenland) SNUFFELBOX © een grote verhuis doos vol met enkele 
lOtalten stockboeken, albums daarin dus veel NL en OG (waarbij ook flink wat postfris) 
tevens div Duitsland, USA, UK etc, avonden lang plezier" Was 225,00 nu -10% = 202,50 
(lOeuroafhaalkorting) 
8138 
ISRAËL stockboek met collectie (* 8i**) oudere deel vnl met halve tab later alles full 
tab •* aanwezig oa Nrs 15,16,18 28/29, 32,39,40,41,65 (kameel"),55,56/58 etc tevens 
nog div complete tête bêche vellen o a 228-1-230 444-I-448 etc ZEER HOGE CATW {+ 
1000 euro " ) Nu 75,00 (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 

8141 
IJSLAND DAVO standaard voordrukalbum, wel alle zegels vv zwarte klemstroken, dus 
peen zegels mgeplakt met plakkers ,1 Een PRACHTCOLLECTIE 1876-1993 ol'l" met vele 
betere zegels/series aanwezig o a (dus veel meer i') Michel nrs 7/15 o/* 12/13B o, 15 B 
o, 17 o, 20 o, 21 •, 23 o, 25/348 *, 35/44 o, 48/60 o, 63/72 o/*, 80 o 83/103 o/*, 104/9 *, 
112 *, 113 o, 114/5 o, 116 M17/8 o, 121 o, 125/34 */o 140 o, 150/55 * 185 *, 200/2 * 
204/7 *, 213', 231/6 o, 240 C *, 247/53 *, 263/70 **, 276 **, 278/80 **/*, 281/4 *, hierna 
tot 1981 goed gevuld aanwezig ol*l** daarna schaars gevuld (veelal **)Tevens Dienst 
4 o, 5 o, 7 o, 9 o, 10/15 */o, 17/21 o, 24/31 o, 33/40 »/o, 64 *, 65 *, Catw enkele lOOOen 
euro's, een echte aanrader voor slechts 445,00 ,' (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8150 
EUROPA antiek SCHWANEBERGER voordrukalbum, zeer zwaar (ca 6 kilo") ca 750 
bladen, alhoewel het bijna 70 jaar oud, toch nog in hele goede staat <' praktisch van alle 
landen van Europa de bladen aanwezig begin tot ca 1940 zegels aanwezig van o a Bel
gië, Duitsland -i- div geb, Finland, Frankrijk Engeland, Italy, Yugoslavie, Luxemburg, Oos 
tenriik. Polen, Rusland/Sov Unie, Zweden Zwitserland Spanje, Tsjechoslowakije, Hongarije 
enkele lOOOen zegels m goede kwaliteit" Dagen lang snuffelen voor slechts 145 00 
8155 
OUD SURINAME KABE luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, in perfecte staat nw 
prijs € 195,00 met een PRACHTCOLLECTIE 1873-1975 vnl * en later deels ** In de hoofd-
nummers MISSEN 7 10/12,14,15,23 24 32',40,56 58/9",62,64,109,l 10,203 Missende 
Luchtpost DOX(welno 12 aanwezigl),18,26 Port MISSENDE 3,15/16,37,39,41,43,44,46 
tevens nog als extra aanwezig complete vellen van nrs 376/77 en Luchtpost 33/34 
Tevens Onafhankelijksvelein 1/3 ** Een hele mooie aanbieding die financieel gezien op 
korte termijn is te completeren ,' Nu 595,00 (ZIE HEEL VEEL FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8164 
CURACAOIANTILLEN DAVO luxe voordrukalbum (OGD III) nw type blanco klemstroken 
in perfecte staat nw prijs 64,00 met een o/*/** collecte 1872 1969 Heel goed gevuld 
aanwezig o a 1 *,3/5 o, 7 o, 20 o, 24*, 25 o, 26/27 *, 29/34 o, 41 o, 44/56 o/* 69 o, 
71/72* o, 74/74" o, 82/88 *,89/99 o/*, etc div Luchtpost o a 4/16 *, 17 o 18&19 ••,26/40 
o, 41/68 **, Port o a 21/30 * 44/60 ** catw ruim 1750,00 Nu 335,00 (ZIE DIV KLEUREN
FOTO'S OP WEBS) 
8174 
CURACAO/ANTILLEN oude voordrukbladen met *iets ** collectie 1936-1952 aanwe
zig 100/3*, 121/178 *, 182/95 *, 196/05 **, 206/243 * dus incl Juliana en Face serie' 
Catw 1150,00 nu 175,00 (ZIE DIV FOTO'S WEBSITE) 
8175 
NEDERLAND Importa st voordrukalbum, zw klemstrokenm, met een geheel complete 
postfrisse collectie 1972-1992 incl kindvellen, en combis uit zomer boekjes + Crouwel 
excl Bearix hoge nominale waarde nu 80,00 
8180 
ZWITSERLAND DAVO standaard voordrukalbum goede staat nw prijs ca 30,00 met een 
vnl gebruikte collectie 1862 1964 goed gevuld o a aanwezig 32 33 36 39/42*,64,73,117 
,121/3,128,131 133 151,155,156/161, 191/208, 222/26, 227, 245, 250/55, 321/24, 335/43 
etc hoge catw nu 87,50 
8182 
NEDERLAND Amphilex vellen gebruikt (886/8) op 3 speciale Amphilex enveloppen cw 
150,00 nu 39 50(WEB 

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

STAMPS 

GLOBAL STAMP DEALERS* 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie. Dirk N Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands - geen winkel. 
Tel- overdag 06-55884387 - vanaf 19 00-23 OOuur 0229-261611 

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

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

http://www.stamps-dns.com


ym DIËTEN ^ L 
POSTZEGELVEILINGEN k:ZJÊÊIÊ. 

Eerste Postzegelveiling | B p in het jaar 1892 

Jaar Van Dietem886 Jubileumveiling januari 2006 

Afgerond: Collectie G.JJ.M Van Hussen | ^ S 15 januari , opbrengst: € 839.759,00 

i8 februari Spectaculaire Extra Handelsveiling 

12 april te 's-Hertogenbosch 
Exclusieve Zitt ing 

Brabanthallen 

Inzenden tot i maart 

a o io - 284 55 60 
StampPassion 2008 

19-20 mer 
Voorjaarsveiling 

Inzenden tot 1 april 
a 010 - 284 55 60 

15-17 september Inzenden tot 1 augustus 
Najaarsveiling ^*mÊ^ Q OIO - 284 55 60 

Binnen 48 uur een RegioExpert: 
RegioExperts van Van Dieten in: Amstelveen, Amersfoort, Breda, 

Capelle aan den IJssel, Den Haag, Rotterdam, Friesland en Twente 

I I 

Van Dieten Postzegelveiiingen BV Si 
RegisterTaxateur & RegisterVeilinghouder P. Storm van Leeuwen 

ipSSp Van Dieten Taxateurs, Experts & Makelaars: C. Heemskerk, H. Snellenberg, P Sneller, M.TieroIff, M De Werd 
Kantoor, Kijk- en Veilingzalen: Lylanste Baan 3,2908 LG, Capelle aan den IJssel (naast Afrit 16 op 

www.vandieten.nl • a (010) 284 55 60 • fax (010) 284 55 65 • info@vandieten nl 

Postzegels • Posthistorie • Munten • Penningen • Bankbiljetten 

De Werd © I M l 

Capelle aan den IJssel Den Haag Rotterdam 's-Hertogenbosch 
(010)2845560 (070)3653817 (010)2845560 (073)6841807 

http://www.vandieten.nl


Davo Luxe albums nu met hoge korting alle overige Davo artikelen MV2% 
korting. Ook Importa-Hartberger artikelen nu met minimaal 1214% korting, 

Nederland p-fris 50% Kwrd. 
Zie voor meer aanbiedingen op 

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

Dordrecht 078 6135 901 

POSTZEGELHANDEL WIEN 
HEEFT EEN VOLLEDIG VERNIEUWDE WEBSITE 

WWWoWïïlMoML 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

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 

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

Mobiel: 00 31 (0)653447302 
e-mail: geertzen.phila@wxs.nl 

WIJ kunnen u weer een scherpe aanbieding doen m stockboeken van het 
1"" klas merk Leuchtturm, maar ook kilowaar is voldoende aanwezig. 

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

Kijkt u ook eens op onze websit: www.geertzenphilatelie.nl 

WIJ maken graag kennis met u op de vele postzegelevenementen in binnen 
en buitenland waar wij met een stand zijn vertegenwoordigd. Kijk voor de 
data van belangrijke evenementen naar de agenda op onze website. 

U kunt bi] ons ook elektronisch betalen Lid ven IFSDA en NVPH. 

<45^iil.# Postzegel- en Muntencentrale 
•^JSk Emmen 

" C H M H P M C Ë Altijd meer dan 2500 kavels postzegel-
^ H H K partijen in onze kelder van 155m .̂ 
^ ^ H H Grote voorraad Bankbiljetten en Munten, 

^ y M Nederland en wereldwijd. 
Alle euromunten op voorraad 

I N K O O P V A N P O S T Z E G E L S , M U N T E N , 
B A N K B I L J E T T E N E N A N S I C H T K A A R T E N 
ADRES: OPENINGSTIJDEN: 
KERKPAD43 Dl T/M VR 09 30 - 17 00 UUR 
TEL 0591-640925 DO 09.30 - 20 30 UUR 
FAX 0591-648247 ZA 09 30 - 17.00 UUR 

INFO(g)PMC-EMMEN.NL 
WWW.PMC-EMMEN.NL 

LID N.V.P.H. 

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

wyin¥.fmtzegelhoe8,nl 
of vraag GRATIS prijslijst aan bij: 

't POSTZEGELHOES rei-. 077-351269a 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

POSTZEGELBOEKJES GEHELE WERELD 
We hebben meer dan 10.000 boelcjes in voorraad. Ze zijn allemaal te vinden op: 
www.booklets.nl. Veel ook al met foto. Geen internet? We sturen graag een prijslijst 

van één of meer landen. Abonnement op elk gewenst land of motief is mogelijk. 

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

NIEUWE PRIJSLIJST 
GROOT BRITTANNIË 

De januari 2008 prijslijst van Groot Brittannië is nu verschenen. 
Uitsluitend postfris 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. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
E-mail: boomstamps(3Jhome.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12 30 en 13.30-17.00 uur. 

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

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

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 
Beroepsfilatehsten 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax. 0223-614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

Posl/est'lliandel 

V.LSIC kUnlciik.1.111 

www.filateliehpz.nl 
hpzh@planeLnl 

http://www.krokol.nl
mailto:info@krokol.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
mailto:geertzen.phila@wxs.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
http://www.pmc-emmen.nl
http://www.booklets.nl
mailto:info@booklets.nl
http://www.filateliehpz.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch w ^ j 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag. I l ^ r l / ^ | 1 / | 
De officiële mededelingen van de ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Nederlandse Bond van ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
Verenigingen NBFV en de pagina's van 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten Uit de wereld van de filatelie 
verantwoordelijkheid van de redactie. 82/83 
„ ^, . Verzamelgebied Nederland 
Hoofdredacteur: ° RAIRC 
^ ^ ' ^ " ; ^ Ä u i . e n . V^zameigëbiedBeigiï ' ' 
Telefoon: 03552 543Q1 ;;'";;"".■ ■. y; '. 0 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
9367 Afrikaanse landen. Prijs: € 475,00 
Ongebruikte nagenoeg complete collecties van Marokko 1960-1994, Tanzania 1964-1989, Ghana 
1957-1976 + Bhutan 1962-1971, in klemband Leuke collecties' 
9384 Aruba 1986-2001. Prijs: € 150,00 
Postfrisse, geheel complete collectie Aruba 1986-2001 in stockboek Compleet inclusief blokken 
NVPH 1-277 
9443 Bloemen. Prijs: € 300,00 
Postfrisse collectie bloemen in dik stockboek Collectie bevat zeer veel matenaal, waaronder 
China 
9438 Bloemen. Prijs: € 300,00 
Dik insteekboek met een postfrisse collectie bloemen van de hele wereld Collectie bevat veel ma
tenaal uit Azie en Engelse kolomen Hoge cat waarde 
9372 Bund 1949-1989. Prijs: € 525,00 
Postfnsse collectie wo 1950 Manenkirche, Wuppertal, 1951/2/3 Wohlfahrt, 1954 Heuss serie luxe 
** etc in 2 albums Cat w 4000 euro 
9387 Bundespost 1949-2000. Prijs: € 250,00 
Gestempelde zeer goed gevulde collectie Bundespost 1949-2000 in 2 Schaubek albums Collectie 
bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 111-112, 116, 117-120, 142, 143-146, 156-
159,173-176 etc Hoge cat waarde' 
9421 Cinderella's. Prijs: € 150,00 
Twee insteekboeken met Cinderella's van de hele wereld Heel veel zegels, erg leuk lofi 
9420 Cinderella's. Prijs: € 250,00 
Vijf stockboeken (2 groot, dne klem) met Cinderella's van de hele wereld Heel leuk lot, lekker snuf
felen 
9413 Cinderella's. Prijs: € 250,00 
Drie grote insteekboeken met Cinderella's van de hele wereld Heel veel materiaal, leuk snuffelplezier 
9425 Denemarken. Prijs: € 235,00 
Vier insteekboeken met een voornamelijk gebruikte stock van Denemarken van klassiek tot mo
dern Enorm veel zegels met tevens Michel 81 ongebruikt Superkoopje' 
9379 Doos met rondzendboekjes. Prijs: € 675,00 
Doos met 90 zelfgemaakte rondzendboekjes met nog heel veel materiaal Zowel postfnsse, onge
bruikte, als gebruikte zegels, waaronder veel Duitsland en diverse vnl Europese landen Leuk 
snuffelkavel voor maar 7,5 euro per boekje 
9334 Duitsland 1940-2006(1) Prijs: € 1.375,00 
"/'/O, maar meest postfrisse verzamelaar nalatenschap met o a vrijwel complete collecties Bund 
(met veel nominaal in euro's") en Berlijn, verder Bohmen/Mahren, General Gouvernement, Duitse 
zones met uitgebreid Russische bezetting en lokaal uitgaven, redelijke Saar collectie etc in 8 al
bums, in doos Mooi lot 
9390 Duitsland 1951-1993. Prijs: € 250,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland (Bund en Berlijn) 1951-1993 in 2 Davo al
bums Collectie bevat zeer veel matenaal, maar iets vastgeplakt 
9388 Duitsland. Prijs: € 1.200,00 
Grote doos met 11 uitpuilende stockboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van 
Duitsland Periode ca 1945-2002 Bizarre hoeveelheid zegels, met veel beter matenaal Weken 
uitzoekplezier' 
9416 Duitsland. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland in 3 Davo albums Collectie bevat Reich, 
Bundespost en Berlijn Voornamelijk eenvoudiger matenaal, maar heel veel zegels' 
9391 Engeland 1841-1990 ultzoekpartij. Prijs: € 750,00 
Enorme hoeveelheden meest gebruikte zegels wo ook veel klassiek met betere waarden, op al-
bumbladen, op kaartjes en in zakjes, in zeer zware verhuisdoos Veel uitzoekplezier 
9402 Engeland 1952-1981. Prijs: € 500,00 
Postfnsse (eerste jaren iets gebruikt) collectie Engeland 1952-1981 in twee luxe Leuchtturm al
bums Bevat ook liggende en kopstaande watermerken, grafiet opdrukken, phosphor uitgaven etc 
Mooie collectie, hoge cat waarde' 
9396 Europa collectie. Prijs: € 270,00 
Oud Kabe album met ongebruikt en gebruikt matenaal van voornamelijk West Europese landen tot 
ca 1940 Bevat veel zegels, waaronder betere van het Duitse Rijk, maar her en der wel vastgeplakt 
aan album Ook wat materiaal van buiten Europa 
9412 Europa. Prijs: € 600,00 
Dik Schaubek album met postfns matenaal van diverse Europese landen, waaronder veel blokken 
Bevat o a betere blokken van Cyprus (blok 1') Hoge cat waarde' 
9347 Finland 1856-1990. Prijs: € 2.500,00 
Enorme O/*/** stockvoorraad, vanaf nr 2(2x), enorme hoeveelheden serpetines, bergen klassiek 
onuitgezocht op stempels e d 1875 t/m lm, 1885/95 t/m lOm (6x), 1901 t/m lOm (3x), 1918 t/m 
25m(incl 9x gebruikt), enorme hoeveelheden toeslagseries jaren 30/50 etc etc in 3 voorraadboe-
ken Enorme cat w 
9422 Finland 1960-1992. Prijs: € 265,00 
Postfrisse en gebruikte stock Finland 1960-1992 in twee insteekboeken Zeer grote hoeveelheid 
zegels geschatte cat waarde ca 2250 euro 
9414 Griekenland 1865-1990. Prijs: € 415,00 
Vier insteekboeken met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Gnekenland 1865-1990 
Bevat heel veel materiaal, merendeel postfris 
9369 Groenland/Faeröer 1938-1992. Prijs: € 325,00 
Ongebruikte verzameling Groenland t/m 1997 wo 1938 sene en 1945 serie1950-60 serie, 1956 
opdrukken, verder compleet en Faeroer 1975-1992 compleet ongebruikt, op albumbladen, in map 
9386 Hele wereld. Prijs: € 275,00 
Dne insteekboeken met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van de hele wereld Heel veel 
gevarieerd matenaal waaronder modern postfns Australië, klassiek Engelse kolomen, Australisch 
Antarctica, klassiek Engeland etc Leuke snuffelpartij' 
9375 Hongarije 1913-2002. Prijs: € 250,00 
Twee stockboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Hongarije Collectie bevat 
heel veel matenaal waaronder beter zoals (michel no's) 128-144**/*, 261-65*, 403-410o, 458-
462*, 484-4870, blok 3o blok 19** etc Veel materiaal, hoge cat waarde' 
9352 Indonesië 1951-1979. Prijs: € 400,00 
Postfnsse uitgaven in complete vellen en veldelen wo betere uitgaven Cat w ruim 6500 euro, 6% 
catw" Koopje 

9353 Indonesië 1957. Prijs: € 200,00 
RIAU opdruksene 10 sen t/m 50 sen postfris in complete vellen van 50, paar zegels met getinte 
plekjes, ov pracht ex Zonnebloem 23/25, cat w 1350+ euro 
9351 Indonesië 1976-1987. Prijs: € 375,00 
Complete postfnsse collectie incl blokken en boekjes, in Davo band Ook de voetbal en de tennis 
opdrukblokken zijn aanwezig Cat w 2500 euro 
9442 Indonesië. Prijs: € 335,00 
Voornamelijk postfrisse collectie Indonesië in twee dikke stockboeken Collectie bevat veel beter 
materiaal zoals RIS opdrukken 1-25 rp *, klederdrachten 1974**, Apen 1989** etc Ook veel blok
ken aanwezig, maar met de dure Collectie loopt tot ca 1999 
9450 Israël 1949-1995. Prijs: € 190,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Israel 1949-1995 in Schaubek album Collectie is 
vanaf 1967 zo goed als compleet postfns, fulltab 
9398 Joegoslavië 1945-1966. Prijs: € 375,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Joegoslavië 1945-1966 en Tnest B, nagenoeg compleet (zonder 
blokken) in Schaubek album Hoge cat waarde' 
9449 Kanaaleilanden 1969-1983. Prijs: € 170,00 
Davo album met een postfnsse, vrijwel complete collectie Kanaaleilanden 1969-1983 Collectie be
vat Guernsey, Jersey en Man 
9362 Kanaaleilanden automaatboekjes collectie. Prijs: € 225,00 
Leuke collectie van 130 boekjes Guernsey Jersey en Man wo vele betere, ook ijoekjes van 7 
pond nominaal, in album 
9441 Kenia en Oeganda. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met een moderne postfnsse collectie Kenia en Oeganda Veel matenaal waaronder 
blokken en gutterpairs 
9448 Liberia. Prijs: € 135,00 
Stockboek met een postfnsse collectie Libena, waaronder 67 blokken met ook wat ongetand 
Koopje' 
9397 Liechtenstein 1912-1969. Prijs: € 1.550,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Liechtenstein 1912-1969 in Schaubek album Collectie is vrijwel 
compleet in de hoofdnummers en bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 1-3*, 45-52*, 
53-60*, 63*, 64*, 65-71* 72-74*, 78-81*, 82-89, 94-107*, 108-113* 114-115*, 119-121*, 140-142*, 
dienst compleet, port compleet etc Collectie bevat geen blokken Zeer hoge cat waarde' 
9444 Liechtenstein 1912-1984. Prijs: € 150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1984 in stockboek Collectie be
vat leuk materiaal zoals (Yvert no's) 1-3*, 79', lOOo, 228-230o, 247-249*, 268-270o etc Cat 
waarde ca 1750 euro 
9373 Liechtenstein 1964-1990. Prijs: € 325,00 
Postfrisse en gebruikte senes + blokken, in diverse aantallen, ook in blokken van 4, in 2 insteek
boeken Cat w circa 4000 euro, onder 10% cat w " 
9343 Montenegro. Prijs: € 300,00 
Zeer dik stockboek boordevol met postfns Montenegro Bevat vele duizenden zegels, veel dezelfde 
WO 1895, Yvert krantenzegel 1 (2150x 2,25 euro = 4800+ euro), 5 (450x), ook exil regenng uitga
ven in aantallen etc etc ' Zeer hoge cat waarde' 
9354 Motief 'handtekeningen'. Prijs: € 3.500,00 
Prachtige uitgebreide verzameling handtekeningen van beroemdheden, zowel nationaal als inter
nationaal De verzamelaar stuurde een brief naar zo'n persoon met het verzoek de handtekening 
te zetten en terug te sturen Vervolgens stopte hij de brief en de door de beroemdheid gestuurde 
enveloppe in zijn collectie Per thema opgezet als wielrenners, opera-zangers, schaatsers, politici, 
presentatoren, muzikanten, totaal ruim 1350(i") handtekeningen, opgezet in 23(') banden, in 3 
grote verhuisdozen Het geheel is een mooi nostalgisch tijdsdocument en zal u terugvoeren naar 
'die goede oude tijd' Eenmalig en uniek object 
9447 Nederland 1852-1960. Prijs: € 400,00 
Davo album met een gebruikte collectie Nederland 1852-1960 met veel leuk en beter matenaal 
Collectie bevat o a 1-12, 240-243, 244-247, 257-260, 348 349, port 1-2, internering 1, 2* etc te
vens legioenblokken postfns aanwezig 
9409 Nederland 1852-1976. Prijs: € 650,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1976 in Davo Cristal album 
Collectie bevat zeer veel leuk materiaal zoals 1-3 100, zeer veel senes jaren 30 en 50 zoals 
van Riebeeck 1952 postfns, ITEP 1952 postfris, Cour de Justice 9-40 gebruikt etc Hoge cat waar
de' 
9417 Nederland 1852-1999. Prijs: € 660,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1999 in 3 Davo Cristal albums. 
Vanaf 1960 vrijwel compleet postfns Hoge nominale waarde' 
9410 Nederland 1852-2003. Prijs: € 1.250,00 
Zeer goed gevulde postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-2003 in twee al
bums Collectie bevat zeer veel goed materiaal zoals 1-6, 47, 104-105,130-131 etc Heel veel no
minaal aanwezig en leuk port, armenwet (compleet) etc Zeer hoge cat waarde' 
9383 Nederland 1864-1971. Prijs: € 385,00 
Goed gevulde gestempelde collectie Nederland 1864-1971 in oud Schaubek album Leuke collec
tie met nog leuke series zoals (NVPH) 212-219,243,251,257-260,273,402B, 403B etc Hoge cat 
waarde' 
9338 Nederland 1872-1920. Prijs: € 750,00 
Blanco Davo album met een op stempels en typen gespecialiseerde collectie Nederland 1872-
1920 Collectie bevat zeer mooie kleinrond-en grootrondstempels Zeer hoge cat waarde' 
9429 Nederland 1900-1968. Prijs: € 485,00 
Postfnsse en ongebruikte stock Nederland 1900-1968 in dik stockboek Bevat veel beter matenaal 
zoals 84-86* 199-202* (2x), 212-219*, 257-260*, 279-282*, 356-373*, 474-489*, 513-517* (3x), 
538-541* (2x), 550-555* (3x), 556-560*, 563-567* (2x), 568-572* (2x) etc etc Zeer hoge cat waar
de' 
9434 Nederland 1920-1976. Prijs: € 590,00 
Insteekboek met een voornamelijk ongebruikte collectie Nederland 1920-1976 Collectie bevat 
veel beter materiaal zoals 134-135*, 203-207*, 212-219*, 229-231*, 238-239*244-247* 257-260*, 
356-373*, 474-489*, 550-556*, 556-560*, 592-595* etc Hoge cat waarde' 
9426 Nederland 1940-1969. Prijs: € 400,00 
Zeer goed gevulde postfnsse collectie Nederland 1940-1969 in Davo Cnstal album Collectie bevat 
zeer veel betere senes zoals o a Guilloche Harz, ITEP etc Cat waarde ca 2200 euro 
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9400 Nederland 1944-1976 postfrisse stock. Prijs: € 715,00 
Dik insteekboek met een postfnsse stock Nederland 1944-1976 Geen jaren 50 aanwezig, maar 
wel enorme aantallen zegels uit de jaren 60 en 70 Cat waarde ca 7300 euro Nu voor minder dan 
10% I" 
9345 Nederland 1945-1998. Prijs: € 950,00 
Complete postfnsse collectie incl Hartz en En Face sene t/m 10 gulden (Hartz en hoge waarden 
En Face *) incl blokken in 4 dure Davo albums Zeer hoge cat w 
9403 Nederland 1960-1976. Prijs: € 275,00 
Drie insteekboeken met een postfnsse stook Nederland 1960-1976, voornamelijk in veldelen Heel 
veel matenaal, ook wat oudere FDC's aanwezig 
9370 Nederland automaatboeltjes collectie. Prijs: € 525,00 
Complete collectie incl alle schaarse uitgaven, in meest zeer mooie kwaliteit, t/m boekje 49, in 
duur Davo LX album 
9407 Nederland eerste emissie. Prijs: € 2.000,00 
Map met steekkaarten Ie emissie Nederland Bevat no 1 43 losse zegels en 9 paartjes, no 2 44 
losse zegels en 2 paartjes, no 3 43 losse zegels en 2 paartjes Voornamelijk franco kastje afstem-
pelingen en redelijke marges Mooi lot voor de specialist om te platen 
9349 Nederland emissie cijfer 1874-1894. Prijs: € 200,00 
Deels geplunderde speciaalverzameling met typen tandingen plaatfouten en vaneteiten, alle be
schreven op albumbladen in map 
9374 Nederland fdc's 1964-20071! Prijs: € 450,00 
Complete collectie onbeschreven Ie dag enveloppen incl de A-nummers en de lastige nieuwtjes, 
in 4 fdc-albums Mooie collectie met zeer hoge cat w 
9382 Nederland FDC'S E23-E508. Prijs: € 425,00 
Voornamelijk onbeschreven FDC collectie tussen E23 en E508 (2004) in 4 luxe Davo FDC albums 
Vanaf E68 vrijwel compleet inclusief E144a en E153a Zeer hoge cat waarde' 
9408 Nederland klassielc. Prijs: € 190,00 
Steekkaart met gebruikt klassiek Nederland met o a no 25 met puntstempel 184 (Oude Pekela, 
cat 100 euro) en no 47 met volledig greetrend stempel Rotterdam Leuk kavel' 
9418 Nederland langebalk Stempels. Prijs: € 225,00 
Insteekboek met ruim 1800 vooroorlogse Nederlandse zegels met langebalk afstempelingen Heel 
veel leuke stempels' 
9380 Nederland port proeven. Prijs: € 1.900,00 
Stoekboek met 91 proeven van portzegels Nederland 1871 Bevat ongetande kleurproeven in ver
schillende kleuren op verschillend gekleurd papier zoals beschreven in de van Dieten proevenca-
talogus, met ook ongecatalogiseerde proeven Zeer mooie aanvulling op een portcollectie' 
9446 Nederland puntstempels. Prijs: € 225,00 
Davo album met blanco bladen met een collectie puntstempels, waaronder ook puntstempels op 
uitgifte 'hangend haar' Zegels in diverse kwaliteit 
9445 Nederland. Prijs: € 280,00 
Stoekboek met voornamelijk postfns materiaal van Nederland Veel nominaal en ook wat 
Nederlands Nieuw Guinea aanwezig 
9395 Nederlandse Antillen 1873-1999. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse Antillen 1873-1999 in 2 Davo luxe al
bums Zeer goed gevuld deel Curagao en Nederlandse Antillen op en Face hoge waarden en paar 
andere zegels na compleet, vnl postfns, inclusief wat gutterpairs Tevens Aruba 1986-1999 post
fns compleet aanwezig Hoge cat waarde' 
9350 Nederlandse Antillen 1951-2002. Prijs: € 375,00 
Complete meest postfnsse collectie incl blokken + ook iets oudere uitgaven, in Importa album 
Cat w 2300 euro 
9432 Nieuw Zeeland. Prijs: € 175,00 
Dik insteekboek met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland Veel mate
riaal, collectie loopt tot ca 2000 
9437 Noord Korea. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met een voornamelijk gebruikte collectie Noord Korea, waaronder ouder matenaal 
Voornamelijk zegels tot ca 1985 
9440 Norfolk. Prijs: € 115,00 
Insteekboek met een postfnsse en ongebruikte collectie Norfolk Veel materiaal, collectie loopt tot 
ca 1985 
9401 Oostenrijk 1852-1965. Prijs: € 1.750,00 
Schitterende postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1852-1965 in oud Schaubek 
album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 17*, 41o, 156o, 418-424* 433-
441*, 512-517*, 518-5230, 524-529* 588o (=Dolfussi), 616**, 617-622**, 693-696*, 929-932*, 
952-954*, 960-963, 984-987* etc Zeer mooie authentieke collectie' 
9419 Oostenrijk en Gebieden. Prijs: € 280,00 
Twee insteekboeken met leuke zegels van Oostenrijk en gebieden en tevens Servië en 
Montenegro Leuk klassiek matenaal en ook enkele proeven 
9433 Oostenrijk. Prijs: € 200,00 
Zeer dik stoekboek met voornamelijk gebruikt matenaal van Oostenrijk Gigantische hoeveelheid 
zegels, periode ca 1945-1989 Ook wat postfns en ongebruikt materiaal aanwezig 
9405 Oostenrijkse gebieden 1850-1918. Prijs: € 450,00 
Map met Schaubek albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijkse gebie
den 1850-1918 Collectie bevat veel leuk materiaal zoals Lombardije, Oostenrijkse bureaus op 
Kreta, in Turkije verder Veldpost, Bosnie-Herzegovina, Servië etc Zeer goed gevuld, hoge cat 
waarde 

9436 Panama. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met een postfnsse collectie Panama, waann veel matenaal van de jaren 60, veel on-
getand en veel blokken 
9435 Panama. Prijs: € 210,00 
Insteekboek met een postfnsse collectie Panama, waaronder veel blokken en ouder materiaal 
9346 Filippijnen 1941. Prijs: € 250,00 
Postzegelboekje van 0,50P inhoud 24x 2 centavo zegel, 50x postfns in onginele verpakking van de 
posterijen, schaars, met in eat vermeld 
9430 Portugal. Prijs: € 130,00 
Dik insteekboek met een voornamelijk gebruikte collectie Portugal Stoekboek bevat zeer veel ma
tenaal waaronder veel blokken 
9404 Roemenië. Prijs: € 400,00 
Map met stockbladen met postfns, ongebruikt en gebruikt beter materiaal van Roemenie Bevat 
oa (Michel no's) 11-13o, 21-25o, 884Zr*, 885y-896y* ,917-920', 1301-1305*, 1365-1366**, blok 
27**, 40**, 42", 125** etc Zeer hoge cat waarde' 
9424 San Marino 1877-1970. Prijs: € 1.350,00 
Zeer goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie San Manno 1877-1970 in 
Schaubek album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 20, 22, 31, 45' 
175-179', 180-183', 215-226*, 409-422*, 442-450*, 460*, 461', 462', 464-476', port 1-9', 10-18', 
25', 44-46*, pakketzegels 1-15*, 16-32* etc Zeer mooie collectie, zeer hoge eat waarde' 
9355 San Marino 1942-2002. Prijs: € 400,00 
Twee dealerboeken met een postfnsse en ongebruikte stock San Manno 1942-2002 (ook iets ge
bruikt aanwezig) Stock bevat voornamelijk eenvoudiger materiaal, maar ook iets beter zoals (Yvert 
no's) 382** 393*, 420*", 479-488", 769-778" (2x), 1153-1162", 1196-1197" (2x), 1224-1225**, 
luchtpost 66* (2x), 98-99* (2x), 105* (2x), 118" (2x), 125" (2x), port 25' (2x), 29' etc 
9394 Suriname 1975-2000. Prijs: € 400,00 
Geheel complete, postfnsse collectie Sunname 1975-2000 in 2 Davo luxe albums Collectie is com
pleet inclusief boekjes Mooie kwaliteit, hoge cat waarde' 
9423 Turkije 1946-1970. Prijs: € 300,00 
Postfnsse en ongebruikte, vrijwel complete collectie Turkije 1946-1970 in Schaubek album Ook 
iets gebruikt aanwezig, geen blokken Hoge cat waarde' 
9411 UPU 1974. Prijs: € 200,00 
Speciaal UPU album met alle speciale uitgiften t g v het 100 jang bestaan van de UPU Alles post
fns, zelden zo aangeboden 
9392 USA gebruikt. Prijs: € 115,00 
Stoekblad met divers gebruikt ouder materiaal van USA, o a Michel 248-250 en Parcelpost 1-12 
Hoge cat waarde' 
9427 USA. Prijs: € 300,00 
Doosje met 21 gelopen rondzendboekjes met USA Zowel postfns, ongebruikt als gebruikt maten
aal aanwezig, van klassiek tot modern Heel veel zegels, zeer hoge cat waarde' 
9428 Vaticaan 1929-1980. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met een voornamelijk gebruikte collectie Vaticaan 1929-1980 (ook wat postfns en on
gebruikt aanwezig) Collectie bevat beter materiaal zoals (Yvert no's) 26-38,40-43, 55, 56, 66-71, 
72-79,80-85,147,161-162,163-166,167-171,191,207-209 luchtpost 22-23 etc Mooie collectie, 
hoge cat waarde' 
9389 Vaticaan 1979-1998. Prijs: € 175,00 
Postfnsse, vrijwel complete collectie Vaticaan 1979-1998 in Luxe Kabe album Op paar zegels na 
complete collectie Hoge cat waarde' 
9335 Vemen. Prijs: € 1.500,00 
Schitterende postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Yemen in 6 dikke stockboeken Collectie 
bevat (Michel no's) o a Koninkrijk Yemen 13-19', 80a" in blok van 4', 165A-67A", 165B-167B", 
191B-195B", 207B-210B**, blok l a " , 1b", Noord Yemen 205B-211B", 316-320 A" en B", 
359B-367B", 405-408", 409B-419**, 459B-469B**, 490B-493B**, 791A**, blok 21" , 67**, 68", 
70" etc etc Zeer veel materiaal, veel ongetand, veel blokken en ook wat proeven Zeer hoge cat 
waarde' 
9376 Zuid Afrika tot 2006. Prijs: € 1.300,00 
Doos met 8 stockboeken en 2 albums met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Zuid 
Afrika, Zuidwest Afnka en thuislanden met zegels tot 2006 Nalatenschap van een handelaar 1 
stoekboek met vnl gebruikt eenvoudiger matenaal van de oude staten (Cape of Good hope. 
Oranje Vrij Staat, Natal etc), 6 stockboeken met materiaal van Zuid Afnka in enorme hoeveelhe
den, 1 stoekboek met zegels van Namibië 1 Davo album met een collectie Zuidwest Afrika en 1 
Leuchtturm album met een collectie thuislanden (Ciskei, Transkei, Bophuthatswana Venda) 
Mooie koop giga cat waarde" 
9381 Zweden 1855-1940. Prijs: € 1.850,00 
Map met albumbladen met ongebruikt en gebruikt Zweden 1855-1940 Bevat zeer goed matenaal 
zoals (Yvert no's) 1o, 3o, 86', 87-96', 163A-177*, 178-192*, 193-194*, 201', 203*, 235-246* etc 
Mooie kwaliteit, eat waarde ruim 10 000 euro 
9415 Zwitserland 1907-1995. Prijs: € 600,00 
Twee insteekboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Zwitserland 1907-1995 
Partij bevat diverse betere zegels en senes Zeer hoge cat waarde' 
9393 Zwitserland keerdrukken. Prijs: € 335,00 
Rondzendboekje met gebruikte keerdrukken Zwitserland in aantallen, waaronder in blokken Cat 
waarde ca 3200 euro 
9358 Zwitserland oud/klassiek. Prijs: € 200,00 
Klem lot betere zegels in diverse kwaliteit wo Yvert 14A(2x), 39* etc Cat w ruim 3500 euro 

Onze openingst i jden: d insdag to t en met 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 
Gebooiledatum 

- * ^ 

Kies één van onderstaande nnogelijkheden: 

Telefoon ^ ^ '̂ ^^^^'^ "^'' ^ ^ 2-nnaandelijkse prijslijst 
E-mail O 'k wil mijn 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 



Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden r^ 
tel.: 058 2122096 '~ 
fax.: 058 2129180 

Onze 113' veiling worden gehouden op 

zaterdag 1 maart 2008 
in zalencentrum Intermezzo aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 

Voor deze veiling mochten wij vele interessante nala
tenschappen ontvangen, w.o. zeer veel Duitsland. Onze 
befaamde afdeling dozen is deze keer zeer uitgebreid. 

Deze veiling is liet bezoeken waard! 

Ned 80 Ned.29 
MO 

Frankrijk LP 6d Baden 22 

Kijkgelegenheid op: 
donderdag 28 februari 
vrijdag 29 februari 
zaterdag 1 maart 

van 13.00 - 18.00 
van 10.00 - 18.00 
van 08.00- 11.30 

Nadere inlichtingen: t e l . J ^ - 21 
fkx. 058-2129180 | B | { | | 
Email adres: pzvfries@xS'0.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 

Onze volgende veili 
31 mei 2008. 

Inzendingen zijn dagelijks mogelijKJ 
tijdens onze kijk- en veilingdagen.' 

Voor grotere objecten komen wij graag bij u thuis, 
Renteloze voorschotten zijn tot elk bedrag mogelijk, 

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

Postzegelhandel 
K l= ] Zeist ^ ^ 
Heeft een nieuwe 

webwinkel!! 
www.pzhzeist.nl 

Bij uw eerste bestelling 
ontvangt u een prachtig kadol 

www.pzhzeist.ni 
Honderden verzamelingen, 

partijen, dozen en losse nummers 

Postzegelhandel Zeist, Bachlaan 76 
3706 BD Zeist 

Tel: 0346-351705 Fax: 030-6560277 
E-mail: info@pzhzeist.nl 

Internet: www.pzhzeist.nl 

S B F E "Compact" BESTE KOOP! 
MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER U G E PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van €21,50 tot €27,50 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks €-5,30 
Nr. 7873 (Ans.k 

per 10 stuks € 5,75 
Nr. 7874 (PZM's 

per 10 stuks €5,75 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
g f i R g beschermcassettes informeer 
3 l i r e bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-414 30 77*Fax 010-414 94 99 

Portvrije toezending handel € 75,- netto 
excl, BTW, voor particulieren geldt € 25,- incl. BTW 

http://www.pzv-friesland.nl
http://www.pzhzeist.nl
http://www.pzhzeist.ni
mailto:info@pzhzeist.nl
http://www.pzhzeist.nl


euchiturmf 
igs banden ''„ 

MIO CHAMP 
r 5 b laden voor 175 champane d o p p e n 

NIEUW 

Eerste klas kunsflederen 
album in boekbinders 
kwaliteit Zeer mooie 
bedrukking op voor en rug

zi|de 4 rings mechanisme 
met een capaciteit tot 8 
champagne doppen bladen 
of 280 doppen totaal 
Afmeting 245 x 300 mm 
Inclusief 5 bladen CHAMP 
35 voor 175 champagne 
doppen 

Bestelnr. 

ALB CHAMP 35 

normaal € 31,80 

nu €26,00 
U bespaart 

€ 5,80! 

ÎSTA Euromuntenalbum 
Bond 2 met 6 VISTAmuntenbladen voo r de 

»jvre 6urolanden 

NIEUW 

Luxe kunstlederen band met een prachtige afbeelding m relief druk 
op de voorzi|de en rugzi|de Inhoud 6 VISTA Euromuntbladen van 
stevig dik karton inclusief schuifvenster vervaardigd uit hard pvc 
Deze bladen bieden plaats aan 1 2 complete 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 

t VISTA 

Bulgarije 
Estland 
Letland 
Litou^ven 
Malta 
Polen 
Roemenië 
Slowakije 
Slovenië 
Tsjechische 
Republiek 
Hongarije 
Cyprus 

SFalbums Nederland en België 
2 0 0 5  2 0 0 6 

SFalbums Neder 

land 2 0 0 5  2 0 0 6 
Albums m groene 
draaistiftband PERFECT 
met NEDERLAND in 
gouddruk op de rug 

Bestelnr. 

3 1 2 / 8 SF 

€ 39,00 

SFalbums België 
2 0 0 5  2 0 0 6 
Albums m groene 
draaistiftband PERFECT 
met BELGIE/BELGIQUE 
m gouddruk op de rug 

€ 59,00 

Bestelnr, 

3 1 4 / 8 

BIJ ELK ALBUM 
EEN STAAFLANTAARN 

GRATIS* 
'Zolang de voorraad strekt 

Gewfotteerde leren* band 
m e t g lashe ldere s c h u t b l a d e n 

Recycled leer 

Bestelnr. LZS 4 / 3 2 KS 

Bestelnr. LZS 4 / 3 2 KR 

normaal € 39,20 

Ins teekboek met 6 4 bladz i jden 

Gewotteerde leren* bond in de kleuren zwart (bestelnr LZS 4 / 3 2 KS) 
en rood (bestelnr LZS 4 / 3 2 KR], dubbel scharnierend gebonden (DSG) 
Formaat 230 x 305 mm Inklusief beschermcassette 

Albums Band 1+2 

Bestelnr. 

CLAS EURO BL 1/2 

DEPOTHOUDERS 
Post/egelliandel KLOEK BV • Rosmarijnsteeg 4 • 1012 RP Amsterdam 
Tel. 020 6 24 2164 • Fax 020 6 20 94 90 
Pzh. Bredenhof • Bovenstraat 286 a • 3077 BI Rotterdam 
Tel. O 10 4 82 67 25 Fax 010 4 79 70 65 • email: bredenhof@cs.com 
Postzegelliandel Parnassus V.O F • Roelof Hartstraat 34 
1071VK Amsterdam Tel + Fax. O 20 6 75 23 72 
Postzegelhandel Van Lokven Filatelie • Bakkerstraat 22 ■ 6041JR Roermond 
Tel 0475 56 35 00 vv»Tv\anlokven nl 

U bespaart 

€ 9,30! 

Postzegelhandel van Domburg ■ Voldersgracht 28 • 2611EV Delft 
Tel. 015 2 12 30 55 • Fax 015 2 12 2188 
Philamunt ■ Handelsstraat 34 A SittardTel: 04642016 50 www.philamunt.nl 
HOLLANDS GLORIE POSTZEGEL EN MLNTENHANDEL Camplaan 82103 GW Heemstede 
Tel. 023 5477444 Fax 023 5291605 
Postzegel & Munthandel Weerenbeck  Rijksweg Zuid 106 • 6l6l BR Geleen ■ 
046 4750258 A.Battalaan 486221 CE Maastricht 043 3218864 
www.weerenbeck.nl ■ email: info@weerenbeck.nl 

LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & C O KG 
Postfach 1340 D 21495 Geesthacht EMai l inf 
>v>vw. leuchtturm.com 

)@leuchtturi 

kMi«B«MistMai/3/0t 

mailto:bredenhof@cs.com
http://www.philamunt.nl
http://www.weerenbeck.nl
mailto:info@weerenbeck.nl


POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 1 
vraagt met spoed postzegelverzameiingen te koop 

f!S^ 
^^*W^ 

Jw f^^^^^i^ 
I-MÊXIS 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
b g g 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen 
WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles' 
Een met te slechte pnjs kost u slechts 
een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis 

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

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

(en ook voor de wederverkoper) 

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

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

, m i M a g ik u eens mijn lijst zenden?'^igl/KÊ 
WM Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 

tel 0597 430755 - fax 0597 431428 - e-mail wmhoekstra@honie nl 

HAARMEIJER FILATELIE 
Nispensestraat 72 

4701 C X Roosendaal 

INKOOP - VERKOOP - TAXATIES 

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

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

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

Diverse soorten kilowaar verkrijgbaar 

KORTOM, VOOR IEDER WAT WILS 

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

hanteren U bent van harte welkom 

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

Openingstijden Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

Andere dagen op afspraak. 

09 30 tot 17 30 
09 30 tot 17 30 
09 30 tot 17 30 

HAARMEIJER FILATELIE 
Telefoon 0165 53 54 83 

DE H O L 

Veiling Nr. 99 ''^^TTT^''' 
wordt gehouden 

op zaterdag 23 februari 2008 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153, Fax 072-5614132 

Email: info@de-hollandse.nl 

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

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

8-9 maart 2008 
^^^^.e VAN 9.30-17.00 UUR 

"^^^'^tTs GROTE VEEMARKTHAL 
,ezoeK U T R E C H T ««»'•• 

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

680 kramen vol verzamelitems! ENTREE: ƒ 4,-
Inllchtingen tiij de oiganisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 86 

www.verzamelendnederland.nl 
Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

NVPH Junior Nederland 2008 in l<leur 
Yvert catalogus Overzee deel 4 Landen H-L 2008 
Ceres speciale catalogus Frankrijl< 2008 in kleur 
Ceres catalogus Franse Gebieden 2 delen 2007, in kleur 
OBP speciale catalogus België & Gebieden 2008 in kleur 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2008 in kleur 
ACS catalogus Nieuw-Zeeland 2008 in kleur 
MCC zéér spec. cat. Groot-Brittannië Machin, 2 delen, kleur 
Gibbons spec. cat. Australië & Staten 2007 in kleur 
Gibbons spec. cat. Zuid-Afrika, SWA/Namibië 2007 in kleur 
Afinsa speciale catalogus Portugese Colonies 2008 in kleur 
Fischer speciale catalogus Polen 2008 in kleur 
AFA cat. Denemarken, Faeröer & Groenland 2008, kleur 
AFA zéér speciale catalogus Denemarken 2008 in kleur 

9,90 
33,00 
28,90 
49,00 
25,00 
19,90 
13,90 
89,90 
37,90 
37,90 
39,90 
24,90 
39,90 
95,00 

Michel wereldcataiogus Treinen 2008 98,00 

wwTv-col lectnra.coi t i 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 • zaterdag 10.00-14.00^ 

69e Capelse postzegellieurs 
Zaterdag 23 en zondag 24 februari 2008 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

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

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

IJ (FILATELISTEN VE REN IG ING)-* 
SSEL- & LEKSTREEK' 

De volgende Capelse postzegelbeurzen in 2008 
27 en 28 september, 29 en 30 november. 

GREAT SALES 
COMING SOON 
AT SANDAFAYRE 

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

BEAUTIFUL GB 
An impressive holding 
of choice quality early 
GB stamps with many 
unusual items 

- ^ L 

mm 
|aii(«:isiiiafif .10 

TUE IKirtlA A spectacular range of 
incilNL/IH stamps sets and collections 

C O N V E N T I O N S T A T E S from this fascinating area 

EARLY BRITISH COLONIAL, 
T H E ' T H O M P S O N " E S T A T E Contains stamps, stutiies and 

collections from an original olde tyme collectors estate 

SEYCHELLES, 

PROOFS 

AND UNIQUE 

ARTV/ORK 

An important archive 
of QEII Items vi/ith 
something for everyone 
including rare topical 
material 

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

THE WORLD'S MOST EXCITING STAMP SALES 
SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, WAI6 8XN, UK 

Tel.+44(0)1565 653214 Fax +44(0)1565 651637 
..r^. 

PLEASE SEND ME MY FREE INTRODUCTORY 
SANDAFAYRE CATALOGUES 

Name. 

Address: 

E-mail 

My collecting interests are 

LYRE'S 

(NL) 

COLLECTORS REGISTER 
It only match your interests 

d catalogues • 
details to |ister@sandafay, 

http://www.verzamelendnederland.nl
http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/
http://www.sandafayre.com


£^irai«i E 
BRIEVENBEURS EN 
FILATELIE: OP EÉN LIJN 

De laatste jaren staat Fi
latelie eenmaal per jaar in 
het teken van een bepaald 
land of verzamelthema. 
Zo zal het maartnum
mer van Filatelie in het 
teken staan van het thema 
Vervoer. De keuze van dit 
thema hangt nauw samen 
met het feit dat ook de 
Brievenbeurs in Gouda in 
het teken van dit onder
werp zal staan. 
De Brievenbeurs legt ook 
in 2008 weer de nadruk 
op postgeschiedenis, 
poststukken, postwaar
destukken, literatuur 

en prentbriefkaarten. 
De beurs wordt voor de 
vijftiende maal gehouden, 
op vrijdag 21 en zaterdag 
22 maart en weer op de 
gebruikelijke locatie, 
Sporthal De Mammoet 
aan de Calslaan i in 
Gouda. 
Ruim 35 standhouders 
uit Nederland, België, 
Duitsland, Frankrijk en 
Engeland zijn in Gouda 
aanwezig; ze bieden een 
grote verscheidenheid aan 
poststukken, stempels, 
postwaardestukken en li
teratuur. Ook is een groot 
aantal gespecialiseerde 
verenigingen aanwezig. 
De beurs, die bestemd is 

voor (beroeps)filatelisten 
en gespecialiseerde lief
hebbers, biedt volop mo
gelijkheden om nieuwe 
aanwinsten te verwerven 
en informatie uit te wisse
len. De toegang is gratis. 
In Gouda worden tal 
van speciale activiteiten 

georganiseerd. Zo wordt 
er een kleine tentoonstel
ling met collecties op het 
thema 'Vervoer' ingericht 
en zorgt de Nederlandse 
Vereniging voor Thema
tische Filatelie voor een 
interessante presentatie. 
Een vertrouwde verschij

ning op de 
beurs, het 
Belasting 
en Douane
museum uit 
Rotterdam, 
is ook 
aanwezig en 
toont fiscale 
zegels die 
een relatie 
hebben met 

het thema'Vervoer'. 
Tot slot zal ook de stich
ting Pro Filatelie  net als 
in 2006 het geval was  in 
de bovenzaal een postze
gelbeurs houden ten bate 
van het jeugdwerk. 
Voor alle duidelijkheid: 
de Brievenbeurs is geen 
ruilbeurs. Voor meer in
formatie en een uitgebrei
de routebeschrijving kunt 
u de website van de beurs 
bezoeken; het adres is 
u;u;u).brieuenbeurs.com. 
Dan nog de openingstij
den: op vrijdag 21 maart 
kunt u de beurs van 11 tot 
17 uur bezoeken en op za
terdag 22 maart kunt u er 
van 10 tot 17 uur terecht. 

ENGELSE NONÉMIS VAN VIJF POND 
DUIKT NA VIJF JAAR OP 

Het heeft bijna vijfjaar 
geduurd, maar nu is 
toch een Engelse zegel 
opgedoken die in 2003 
had moeten verschijnen, 
maar die door Royal 
Mail uiteindelijk naar de 
papiervernietiger moest 
worden verwezen. 
Het betreft een postzegel 
van £5, die gedrukt werd 
met gebruikmaking van 
speciale iriodineinkt. 
Er werden vellen van 
deze zegel gedrukt, maar 
het verwachte optische 
effect (een fraaie diep
tewerking) bleef uit: in 
plaats daarvan leverde 
het experiment een vrij 
saaie, bruine zegel op. Tot 
dusver werd aangenomen 
dat slechts één vel van 
deze zegels gespaard was 

■MMMtll l lMMMHMMI^ 

gebleven, te weten het vel 
dat zich in de collectie van 
het British Postal Museum 
bevindt. Er zijn echter 
onlangs losse exemplaren 
van de zegel op de markt 
gekomen en dat wijst er 
op dat iemand toch nog 
een velletje met zegels van 
£5 te pakken heeft weten 
te krijgen. 

OPLOSSING VAN DE 
EINDEJAARSPUZZEL 

Belofte maakt schuld: hier 
is de oplossing van de 
puzzel die Paul van Beek 
voor ons eindejaarsnum
mer maakte. En dit zijn de 
prijswinnaars: 

Specialiteitencatalogus 
NVPH: mevr. A. Bouw
manGrottendieck, Den 
Haag; L. Elsinga, Alphen 
aan den Rijn; W. de Klerk, 
Enschede; A. Lampers, 
Leeuwarden en W. Schip
pers, Emmen. 

CDset Filatelie 20042006: 
C.L.J. de Kaper, Assen; 
G.D. van der Molen, 
Groningen en H.J. Ruiter, 
Hoogeveen. 

Rembrandt prestigeboekje: 
W. van Schieveen, Almere. 
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SQUARE OR NORMAL, 
THAT'S THE QUESTION 

Onze in Californië (VS) 
woonachtige abonnee 
Hans Kremer scant voor 
ons  en dat stellen we 
bijzonder op prijs  de 
Amerikaanse kranten op 
berichten die iets met 
filatelie te maken hebben. 
Zo trof hij in de Wall Street 
Journal onlangs een artikel 
aan onder de kop Don't be 
a Square at the Post Office. 
Een leuke woordspehng, 
want square betekent niet 
alleen 'vierkant', maar 
ook 'ouderwets'. 
Hans: 'Alhoewel een vier
kant  vier gelijke zijden 
 één van de meer gewone 
vormen is, is dit niet het 
geval bij de Amerikaanse 

posterijen. Daar vinden ze 
een rechthoekige envelop 
'gewoon', maar een vier
kante 'ongewoon'. Een 
'gewone' brief verzenden 
kost in Amerika 41 cent; 
mocht je de fout maken 
om een zuiver vierkante 
envelop te gebruiken, dan 
gaan de kosten omhoog 
naar 58 cent!' 
Hans legt vervolgens uit 
waarom dat zo is: 'Dat 
hangt samen met de 
sorteerapparatuur van de 
Amerikaanse posterijen: 
die zoekt de postzegel 
op en zet de envelop in 
de juiste positie om de 
zegels automatisch af 
te stempelen. Bij een 
vierkante envelop weet de 
machine echter niet wat 
links, rechts, boven of on

der is: de envelop wordt 
eruit gehaald en belandt 
in de bak met stukken die 
met de hand afgestem
peld moeten worden.' 
En dat is duur: volgens 
de Wall Street Journal kost 
dat 54 dollar per duizend 
enveloppen; bij machine
sortering is dat slechts 4 
dollar. Hans Kremer: 'Het 
gaat hier in feite om oud 
nieuws: de 'toeslag voor 
vierkante stukken' be
stond al vele jaren, maar 
was eigenlijk een 'dode 
letter': de 'ongewone' 
enveloppen werden ge
woon bezorgd. Dat is nu 
anders: vierkante couverts 
worden aan de afzenders 
teruggestuurd, met het 
verzoek voor extra port te 
willen zorgdragen... 

PORTUGAL GEEFT POSTZEGEL UIT MET 
EEN UITSTEKEND DRIJFVERMOGEN 

Echt opkijken doen we 
niet meer, van zegels 
die op een bijzonder 
materiaal zijn gedrukt of 
ervan zijn vervaardigd. 
Kant, hout, plastic, wol 
 we hebben het allemaal 
al eens als een alternatief 
voor postzegelpapier on
der ogen gekregen. Maar 
we moeten toegeven dat 
de gedachte aan een kur
ken postzegel niet bepaald 
vanzelfbij ons zou zijn 
opgekomen. De Pormge
se post is er de bedenker 
van en we moeten eerlijk 
zeggen: het levert een vrij 
artistiek beeld op. 
De kurken zegeltjes, die 
op 28 november jl. voor 

het eerst te koop waren, 
zijn ongeveer eenderde 
millimeter dik, kosten 
een euro per stuk en zijn 
in een oplage van 230.000 
stuks gedrukt. 
Verzamelaars van variëtei
ten en plaatfouten zullen 
er wellicht niet al te blij 
mee zijn, want alle zegels 
uit deze emissie verschil
len van elkaar... 



RESTITUTIE DUBBEL 
ABONNEMENTSGELD 

Abonnees van Filatelie die 
in het hele jaar 2007 lid 
waren van twee of meer 
bij Filatelie aangesloten 
verenigingen hebben 
recht op restitutie van 
dubbel betaald abon
nementsgeld. Als u 
vorig jaar restitutie over 
2006 ontving, krijgt u 
het bedrag voor 2007 
automatisch op uw 
rekening gestort; u hoeft 
de restitutie dus niet apart 
aan te vragen! De over
schrijvingen worden in de 
loop van maart a.s. bij de 
Postbank ingeleverd. 

Lezers die vorig jaar geen 
restitutie kregen, maar 
denken nu wel in aanmer
king te komen kunnen 
vóór I april 2008 een 
briefkaart sturen aan: 
H.P.G. van der Lienden 
Penningmeester Filatelie 
Berlage erf 37 
3315 JJ Dordrecht 
Vermeld op uw kaart: 
a. de namen van de 
verenigingen waarvan u 
het gehele jaar 2007 lid 
bent geweest. Let op: al
leen verenigingen die bij 
Filatelie zijn aangesloten 
komen in aanmerking! 
b. het nummer van de gi
rorekening waarop u het 
geld wilt ontvangen. 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

Zaanstad 
Waarnemend secretaris: J. 
Kluft, Rozeboom 8,1541 
RJ Koog aan de Zaan, tele
foon 075-6159227, e-mail 
jk!ujt@chello.nI. 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadres
sen kunt u zenden aan: 
Mevrouw E. Braakensiek 
Willem-Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 
Het eerstvolgende vol
ledige van bij Filatelie 
aangesloten filatelisten
verenigingen vindt u in Fi
latelie van oktober 2008. 

NBFV-ZEGEü VERVOERD 
PER SPECIALE POSTDUIF 

Op 2 januari jl. werd in 
het Hilton Royal Pare Hotel 
in Soestduinen de zegel 
'Honderd jaar Nederland
se Bond van Filatelisten-
Verenigingen' officieel 
gepresenteerd. NBFV-
voorzitter Ties Koek richt
te waarderende woorden 
aan het adres van de 
postzegelontwerper Paul 
Walraven, die daarna dui
ven loste die geringd wa
ren met exemplaren van 

de nieuwe zegel. Op de 
foto hierboven, gemaakt 
door Peter Fidder, zien 
we hoe Paul Walraven een 
van de duiven lost, daarbij 
terzijde gestaan door 
Cees van Balen Blanken, 
voorzitter van het Bestuur 
van de Stichting Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie. De Bond is een 
van de participanten in 
genoemde stichting, 
zodat de feestelijkheden 
ook een beetje op het 
maandblad Filatelie 
afstraalden... 

HERDENKING VAN 
NIETS IN ALGERIJE 

Riskant: zegels uitgeven 
die iets herdenken dat 
nog gebeuren moet. Als 
het feest niet doorgaat zit 
je met zegels die nergens 
op slaan. Het overkwam 
de Algerijnse post: die gaf 
op 18 mei een zegel uit 
voor de Afro-Aziatische 
Jeugdspelen in Algiers, 
die van 28 juli tot en met 6 
augustus in de Algerijnse 
hoofdstad zouden worden 
gehouden. Zouden, want 
het evenement ging in 
verband met het geringe 
aantal deelnemers niet 
door. Met als resultaat 
dat de Algerijnen nu een 
mooie zegel hebben ter 
herdenking van... niets! 

EEN VERRASSENDE 
ONTDEKKING 

De zegeningen en erger
nissen van de digitale 
snelweg zijn in het 
maandblad Filatelie al 
diverse malen bezon
gen. Het nu volgende 
bericht past in de eerste 
categorie, die van de 
zegeningen dus. 
Een Duitse verzamelaar 
- veel meer dan dat hij er
gens in de dertig is weten 
we niet van hem - kocht 
op eBay voor vijf euro 
een partijtje kilowaar. 
Wat doe je met kilowaar? 
Uitzoeken, natuurlijk. 
En dat deed onze Duitse 
vriend dan ook. Waarbij 
hij op een exemplaar 
stuitte dat hem behoor

lijke hartkloppingen moet 
hebben veroorzaakt: de 
beroemde Hepburnzegel 
op een briefstulcje, met 
een Berlijns stempel. 
Het gaat om het vierde 
exemplaar dat ooit van 
deze zegel werd ont
dekt. De postzegel werd 
nooit officieel uitgege
ven omdat de familie 
Hepburn moeilijk deed 
over het portretrecht. 
Er moeten op z'n minst 

nog zes van 
zulke exem
plaren zijn, 
maar of die 
allemaal weer 
terecht zullen 
komen valt 
sterk te be
twijfelen, ge
geven het feit 

dat alle tot nu toe gevon
den zegels uit kilowaar 
afkomstig waren. De man 
of vrouw die de zeldzame 
zegels voor frankering 
gebruikte wist duidelijk 
niet dat het om uiterst 
kostbaar spul ging. In 
2006 werd een Hepburn-
hoekstukje geveild voor 
170 duizend euro. In de 
Michelcatalogus staat de 
Hepburnzegel voor 100 
duizend euro genoteerd. 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept 
Icandidaten op 

mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2007 
Voor deze prijs voor de beste filatelistische 
rubriek of bijdrage in de niet-filatelistische 

pers komen uitsluitend bijdragen in de 
Nederlandse taal in aanmerking. 

Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury 
opmerkzaam maken op filatelistische 

artikelen die in het jaar 2007 in de 
niet-filatelistische pers zijn verschenen 
en die naar zij menen voor bekroning in 

aanmerking komen. 

Voordrachten kunt u zenden aan de 
secretaris van de jury van de 

L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 

2596 VK Den Haag 

Voordrachten moeten vergezeld gaan 
van (een kopie van) de bijdrage die voor 

bekroning wordt voordragen. De voordracht 
moet uiterlijk 15 februari 2008 door de 
secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad voor postzegelverzamelaars 

KOMT MR X BIJ UW 
CLUB OP BEZOEK? 

Overal in Nederland kun 
je ze vinden: postzegel
verenigingen. Ze zijn 
er in alle maten: klein, 
middelgroot en groot. 
Vrijwel zonder uitzonde
ring gaat het om clubs 
die hun uiterste best doen 
om hun leden tegen een 
schappelijke prijs zoveel 
mogelijk waar voor hun 
geld te geven. 
Maar lukt dat ook? 
Kunnen de betrokken 
bestuurders trots zijn op 
de vereniging waaraan ze 
leiding geven? Of denken 
ze dat het (nog) beter 
kan? 
Filatelie stuurt in 2008 
een rapporteur op pad die 
- als een vereniging dat 
goed vindt - onaangekon
digd een bezoekje brengt 

aan een verenigingsavond 
of verenigingsmiddag. 
Van zijn bevindingen 
brengt onze man - laten 
we hem Mister X noemen 
- verslag uit in Filatehe. 
Hij is kritisch, geeft zijn 
mening onomwonden en 
deelt rapportcijfers uit. 
Verenigingsbestuurders 
die niet bang zijn om de 
rapporteur van Filatelie 
op hun dak te krijgen, 
kunnen dat aan ons laten 
weten (Filatelie, Klip
per 2,1276 BP Huizen); 
ze ontvangen dan een 
deelnameformulier. 
Vanaf het moment dat het 
formuher in ons bezit is 
kunnen de deelnemende 
verenigingen een verras-
singsbezoek van onze 
rapporteur verwachten. 
En dan maar wachten 
hoe het oordeel van 'onze 
man' uitvalt... 

mailto:ujt@chello.nI


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dz1ewon@xs4all.nl 
website: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

mm &sst 

Tvknn brlw^nbuipoM» 030g 2O.S0| 
BInnanhuul <044 «OM 

BuInnEurapi PHortty €091 i\M 

« 0 4 4 < oas 
ftavpaIVlorttr C 07S « I 50 
SuInnEuKipi'Priorij C O n C 134 

• omhwifUftntan voortHhoudcn 
Mav mformau* oi«r poMCodo praducuoolTNTPiMt 
b̂  u « da buurt' Kfi op wMwtn(pOM.nl 

DE ZEGELZONDVLOED 
VAN 2 JANUARI 2008 

Op 2 januari 2008 
verschenen langlopende 
zegels van 75 en 92 cent 
voor prioritypost naar het 
buitenland; die waren 
noodzakelijk geworden 
door de nieuwe tarieven 
die op dezelfde datum 
van kracht werden. Verder 
verschenen ook de Denk 
flroen, doe groenzegels 
van 44 cent. In de plaats 
van het hangboekje 10 
uoor Nederland is nu een 
hangblokje gekomen met 
tien verschillende zegels 
waarvan alle afbeeldingen 
gericht zijn op duurzaam
heid en energiebesparing. 
De hangblokjes krijgen de 
volgende volgnummers: 

59 Denk groen, doe 
groen 

60 5x 70 c. Beatrix 
61 5X Priority binnen 

Europa 
62 5x Priority buiten 

Europa 

■= De nummers 57 en 58 
= waren al toegekend aan 
2̂  de beide hangblokjes met 
== de Decemberzegels 2007 
= met uitvoeringen voor 
^ TNTPost, respectievelijk 
Z Albert Heijn. 
^ Het nieuwe hangblokje 
i van 10 is in ofFsetdruk 
2 vervaardigd bij Walsall 
^ Security Printing op een 

MüllerMartinipers (druk 
aan de rol), net als het ge
val was bij de hangblolqes 
Voor de Liefde. 
De zegel van 44 cent in 
het type Groene stekker is 
ook uitgebracht in een 

r M9 w n 
 ^i^y 

Links de 'Groen'zĉ cl uan 44 cent uit een hangblokje uan tien, rechts een exemplaar uit de mailer uan uijfhfl 

geïntegreerd hangboekje 
met 50 zegels. Dat boekje 
is in rasterdiepdruk 
vervaardig, op een Ches
nutpers (druk aan de 
rol) van Walsall Security 
Printers. Voor verzame
laars gaat het hier dus om 
een aparte zegel! Voor het 
verzamelmapje is  anders 
dan vorig jaar het geval 
was  ditmaal gekozen 
voor een compleet hang
blokje. 
De artikelnummers en 
productbarcodes: 

Hangblokje 5x44 c.: 
Artikelnummer: 286701 
Productbarcode {50878 

Hangboekje 50x44 c: 
Artikelnummer: 286601 
Productbarcode (■50830 

]Vlapjes44 c: 
Artikelnummer: 286780 
Productbarcode 151356 

Het blokje met vijf zegels 
van 70 cent in het type
Struycken (koningin 
Beatrix) wordt op de pa
gina hiernaast behandeld. 

Voor de priorityzegels van 
75 en 92 cent is men qua 
thema binnen hetzelfde 
stramien gebleven als bij 
de zegels van 44 cent. De 
zegels van 75 en 92 cent 
zijn ondergebracht in 
hangblokjes van vijf ze
gels met een golfvormige 
slittanding, in plaats van 
pseudokamtanding. 
De prioritytabs zijn van 

j de rest van de zegels 
gescheiden door een fijne 

sclnirxjy&n zeo^t 
©2008 Koninklijke TNl 
Artikelnr: 286702 

U M I B H B I I M f i l l M I I « « ! 
Het allereerste 'plaatfoutje' bij de 'Groen'priorityzegel uan 75 cent is al 
geuonden: door de tu;eedc nul uan '2008' loopt een uerticaal streepje. 

ril, waarbij echter aan 
de rechterkant nog een 
smalle uitsparing te zien 
is. De zegel van 75 cent 
verscheen ook nog eens 
in een geïntegreerd hang
boekje met 50 zegels. 
Blolqes en hangboekjes 
zijn door Walsall Security 
Printing in rasterdiepdruk 
vervaardigd, op een Ches
nutpers. De zegel van 75 
cent uit het geïntegreerde 
hangboekje is goed te 
herkennen: de rillijn ver
toont aan de rechterkant 
een vrij breed open gat! 
Bovendien is de druk
richting anders: hang
blolqe drukrichting O (= 
naar onder uitlopend), 
hangboekje drukrichting 
B (naar boven uitlopend). 
Ook hier gaat het dus om 
een apart te catalogiseren 
versie! Bij de zegels van 
92 cent in het hangblokje 
is de drukrichting B (bij 
de zegel van 75cent is dat 
zoals gezegd O!). 

Bij de zegels van 75 cent 
in hangblokjes is meteen 
al een 'plaatfoutje' 
gevonden: een verticale 
rasterlijn in de tweede nul 
van het jaartal '2008'. Dit 
zijn de artikelnummers 

en productbarcodes: 

Hangblokje 5x75 c: 
Artikelnummer: 286702 
Productbarcode t50892 

Hangboekje 50x75 c: 
Artikelnummer: 286602 
Productbarcode 450854 

Hongblokjc 5x92 c: 
Artikelnummer: 286703 
Productbarcode 450915 

Het verzamelmapje voor 
deze beide zegels is net 
als vorig jaar voorzien 
van telkens twee volledig 
doorgestanste zegels. Het 
gaat om een stans  geen 
slit, want die gaat slechts 
tot aan het dragerpapier 
die heel grof is. De 
rillijn is ook heel grof 
en de goifvorm van de 
stans heeft vergeleken 
met de slit van de zegels 
in de hangblokjes een 
gespiegeld beeld! Het 
artikelnummer en de 
productbarcode: 

Mapje met zegels uan 75 en 
92 c; 
Artikelnummer: 286781 
Productbarcode 451363. 

Het karalctenstieke stansbeeld is 
op deze afbeelding goed te zien. 

mailto:dz1ewon@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm


STANDAARDZEGEL 
'BINNEN EUROPA' 

Behalve priorityzegels 
voor post naar het bui
tenland geeft TNTPost 
ook nog steeds een zegel 
voor standaardbezorging 
binnen Europa uit. Vorig 
jaar was dat een zegel van 
67 cent met het Struyc
kenportret van onze ko
ningin. Op 2 januari 2008 
is deze zegel vervangen 
door een Beatrixzegel 
van 70 cent. Echt nieuw 
is de zegel eigenlijk niet: 
een zegel met dezelfde 
nominale waarde en 
kleuren verscheen al in 
januari 2003 (tegelijk 
met de zegels van 39 en 
55 cent in hangblokjes 
met de tekst TPGPost). 
De 'nieuwe' zegel is nu 
echter ondergebracht 
in een hangblokje met 
TNTPostlayout. 
In deze rubriek meldden 
we eerder dat alle drie in 
2003 verschenen waarden 

(39, 55 en 70 cent) een 
'foutje' vertoonden in de 
layout van de zegel; dit 
betrof de positie van de 
landsnaam ten opzichte 
van het euroteken. Bij de 
zegel van 39 cent werd dit 
in 2006 recht getrokken 
en bij de zegel van 70 cent 
gebeurt dat dus nu! 
De uitvoering van het 
Beatrixhangblokje met 
vijf zegels van 70 cent 
komt overeen met dat van 
het vorig jaar verkrijgbare 
boekje met zegels van 
67 cent. De drukcilinder 
voor het portret, W5 (de 
'W' staat voor Walsall) is 
onveranderd, wat bete
kent dat de ruim honderd 
drukvormpositiekenmer
ken nog steeds zijn terug 
te vinden. Voor een over
zicht zie mijn website: 
u)U)U).xs4all.nl/j5ïdzieu;on/ 
druktech/nLb!552.htm 
De slittanding van deze 
zegels lijkt onveranderd; 
alleen zijn de blokjes met 
een specifiek kenmerk 

Meer informatie over pos 
bij u in de buurt? Kijk op 

De scheurrilstans van de zegel van yoc. uertoont de bekende kenmerken. 

nog niet teruggevon
den. De stans voor de 
scheurril vertoont weer de 
bekende, eerder beschre
ven kenmerken (24, 25 en 
29). Het artikelnummer 
en de productbarcode: 

Hangblokje 5x70 c. Beatrix: 
Artikelnummer: 2863 loi 
Productbarcode {50014. 

In al onze alom ge en 
misprezen Speciale Cata
logus is plaats ingeruimd 
voor twee hoofdnummers 
van de zegel van i gulden 
in het typeBontkraag 
(NVPHnummers 49 en 

77). Op de verschillen 
tussen deze zegels zal 
menig beginnend verza
melaar zijn tanden al heb
ben stukgebeten. Maar 

ja, daar wordt je groot en 
sterk van (en veel geld 
armer: zo'n 150 euro). 
Met de verschillen tussen 
de beide Beatrixzegels 
van 70 cent is het echter 
slecht gesteld: die zijn 
veel te duidelijk en voor 
iedereen direct te vatten. 
Kortom, de nieuwe zegel 
van 70 cent is geen apart 
hoofdnummer in de Spe
ciale Catalogus waard, 
zelfs geen subnummer! 
Immers, dat vond men bij 
de Beatrixzegel van 39 
cent ook al niet nodig. 

FILATELISTISCHE JUBILEA 
IN HET ZONNETJE 

Op 2 januari jl. versche
nen twee blokjes met 
tien zegels van 44 cent 
ter gelegenheid van twee 
jubilea: het 8ojarig be
staan van de NVPH en het 
eeuwfeest van de NBFV. 
De zegels zijn gedrukt in 
raeerkleurenofFset op de 
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Mitsubishipersen van 
Joh. Enschedé Security 
Stamp Printing in Haar
lem. 

Blokje'80 jaar NVPH': 
Artikelnummer: 280161 
Productbarcode 151035 

Blokje'100 jaar NBFV': 
Artikelnummer: 280162 
Productbarcode {51059 
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ifllsfti 
Oude (hnks) en nieuuie uersie uan de Bcatnxzeflel van 70 cent zijn gemakkelijk uon elkaar te onderscheiden Bouen: honderd jaar NBFV. Onder: tachtig jaar NVPH. 

AANTEKENTARIEF OMHOOG NAAR 6.65 EURO, 
OPERATIE ' 5 KG' UITGEVOERD 

Met ingang van 2 januari 
2008 ging het aanteken
tarief van 6.45 naar 6.65 
euro. Bij de speciale 

aangetekendpostzegels 
is de gewichtsklasse nu 
verruimd tot 5 kilo; op 
de zegels is dat nu goed 

zichtbaar. De oude zegels 
zijn inmiddels al terug
getuurd! 

Aangetekendzê el tot 5 kilo: 
Artikelnummer: 286101 
Productbarcode {51592. 
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PRESTIGEBOEKJES 
VOGELBESCHERMING 

Ook op 2 januari 2008 
verscheen een prestige
boekje met daarin negen 
postzegels (drie blaadjes 
met drie zegels) met 
afbeeldingen van tuinvo
gels. De prestigeboekjes 
kosten 9.95 euro en zijn 
op alle postkantoren 
verkrijgbaar zolang de 

voorraad daar strekt en 
verder bij de CoUectClub 
in Groningen. 

Prestî eboekje 'Tuinuoflek': 
Artikelnummer: 697286 
Productbarcode (50816 

De zegels zijn gedrukt in 
meerkleurenoffset op de 
Mitsubishipersen van 
Joh. Enschedé Security 
Stamp Printing, Haarlem. 



SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

BELGISCHE EMISSIES 
IN FEBRUARI 2 0 0 8 

Deze maand verschijnen 
in België de volgende 
emissies: 
 Jeugdfilatelie  Jeremiah 
 Gentse Floralién 

Jeugdfilatelie 
Op II februari aanstaande 
vi'ordt een blok uitgege
ven met daarin vijf zegels 
met de tariefaanduiding 
' i ' (=0.52 euro) en een af
beelding uit het stripver
haal Jeremiah getekend 
door Hermann. 
Hermann Huppen is een 
Belgische striptekenaar 
die werd geboren in 
Bévercé op 17 juli 1938. 
Sinds 1964 maakt hij 
stripverhalen. De serie Je
remiah wordt uitgebracht 
door de bekende uitgeve
rij Dupuis. Meer over hem 
is te vinden op de website 
UJiüUJ.hermannhuppen.com. 
De blokken zijn gedrukt 
op de eerste Goebelpers 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen (rasterdiepdruk 
aan de rol). Het zegelfor
maat is 40.2 bij 27.62 mil
limeter en de perforatie
maat is 11% (23 tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal), waarbij de 
korte zijde de cilinderom
trek vertegenwoordigt. 
De perforatie loopt in 
de linker, boven en 
onderrand geheel door en 
rechts met één gat. Op de 
cilinder zijn vier blokken 
geplaatst, twee aan twee 
en in têtebêche stand. 

Op de onderrand, links 
op het blok, is de pro
ductbarcode geplaatst. 

Gentse Floraliën 
Eveneens op 11 februari 
2008 verschijnt een blok 
met een zegel van 0.70 

euro ter gelegenheid van 
het 200jarig bestaan 
van de Gentse Floralien. 
Afgebeeld is een boeket 
bloemen, ontworpen 
door Bernadette Voz. Me
vrouw Voz heeft al eerder 
Floraliënzegels mogen 

ontwerpen. 
De blokken zijn gedrukt 
op de eerste Goebelpers 
van de Zegelwerkplaats 
in Mechelen (rasterdiep
druk aan de rol). Het 
zegelformaat is 48.75 
bij 38.15 millimeter en 

de perforatiemaat is ii/4 
(28 tanden horizontaal, 
22 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
Op de drukcilinder zijn 
waarschijnlijk vier blok
ken geplaatst. 
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LA JëühiSS&S 

PRIORITEIT; GEEN 
ONDERSCHEID MEER 

Al enkele maanden 
wordt in België in het 
binnenlands postverkeer 
geen onderscheid meer 

~ gemaakt mssen prior en 
= nonpriorzendingen. 
21 Bij de postzegels is het 
== 'rode tabje' derhalve ver
= dwenen, maar bij de loket
^ frankeermachines (onder) 
'Z en de gewone frankeerma
^ chines (rechtsboven) zit de 
S 'prior'aanduiding er nog 
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geheid in! De tariefaan
duiding 'i in een cirkeltje' 
is nu ook doorgedrongen 
tot de Duostampzegels 
met aanhangsel (geheel 
rechts). Deze zegels 
worden door de postkan
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toren voor 4.99 euro in 
hangzakjes verkocht en 
vinden daar gretig aftrek. 
Nog zijn de hangzakjes 
met de 'prior'versies hier 
en daar te vinden, maar de 
versies met de waarde
aanduiding ' i ' rukken op! 
Vrij laat verscheen nog 
een 'prior'versie met de 
stripfiguur Thorgal van de 
in Zwitserland wonende 
Belgische cartoonist van 
Poolse afkomst Grzegorz 
Rosinski en Jean van 
Hamme. 

Duostamp® 

Ŝ 
lÄiJ 
IW^^*? 

5 1 

r\ 
r\ 
r\ 



De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistisclie benodigdlieden. 

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

DE POSTZEGEL 
Maak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 

Nederlandstalig t i jdschr i f t uit België dat maandeli jks verschi jn t 
met de nieuwe Belgische en Nederlandse uitgi f ten. Verder 

vindt u in DE POSTZEGEL interessante artikels over klassieke, 
thematische en actuele onderwerpen. Ook wordt speciaal 

aandacht besteed aan de uitgif ten van de overige landen, aan 
de f i latel ist ische manifestat ies en driemaal per jaar verschi jn t 

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

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

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

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

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

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

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

GR0ENLAND-1JSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN AVEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

NIEUW-ZEELAND 
AUSTRALAZIË, PACIFIC, WERELD 

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

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

Email: mowbray.stamps@xtra.co.nz 

Postzegelhandel de Sassenpoort 
IN VOORRAAD 

Nederland / overzee postfris/gebruikt 

Duitsland/Berlijn postfris 

Kanaaleilanden postfris 

Oostenrijk postfris 

GUS landen postfris 

Spanje 
Rusland 
Luxemburg 
China 
Frankrijk 
Groot-Brittanië 

postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 

Kantoor aan huis 

Geopend, ma. 13.00-17.00 uur, dl t/mza 10 00-17.00 uur 

Schuurmanstraat 47,8011 KD Zwolle, Tel. 038 - 4232444 

Postzegelhandel de Sassenpoort 
DIVERSE MERKEN ALBUMS / PINCETTEN / CATALOGI / MUNTHOUDERS ENZ. 

+ DIVERSE PARTIJEN. TEVENS PARTIJEN GEZOCHT! 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS ) 87 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

mailto:kvbp.depostzegel@skynet.be
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:mowbray.stamps@xtra.co.nz
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EEN BIJZONDERE KROON 

4»M>i 

Redactie: Jeffrey Groen

Jaargang 57  februari 2( 

TOESTEMMING 

De Posthoorn is 

bronvermelding. 

BARBADOS 
/Sohtwn ^ tdc Skve Trade Act 

■ 25 Mank 1807 

In 2001 gaf Hongarije dit speciale velletje uit voor 
een heel bijzonder onderwerp: de Stefanskroon. 
Volgens een oude traditie is degene die deze kroon 
bezit de heerser over Hongarije. Oude verhalen 
beweren dat Koning Stefan I als eerste de kroon 
gedragen heeft als vorst van de Magyaren. Hij 
werd looo jaar geleden koning. De kroon zou een 
geschenk zijn geweest van de paus. Of dit verhaal 
juist is weten we niet. Sommige bronnen beweren 
dat de kroon pas aan het eind _^g:s«sss 
van de 11 e eeuw werd ge ;| " 

_ maakt. De kroon bestaat ute« 
i l twee delen. Op het boveni 

■ 'eel zie je Jezus tussen" 
)n en de maan en vier 

nëiïigen: Petrus, Paulus, | 
Jacobus en Johannes. Op de , 
kroon is een kruis bevestig""" 
Dat staat scheef De redeiff^ 
daarvan is onbekend. Er is 
wel een mooi verhaal dat het 
scheve kruis verklaart. Opf 
dag werd koning Matthias . 
door een man die zelf koning wilde worden. Konin 
Matthias kon het zwaard van zijn tegenstander 
ontwijken, maar het raakte wel de kroon vlak onder 
het kruis. De kroon viel op de grond. De koning leek 
zich over te geven en zei: "U wil mijn troon en mijn 
kroon, wel ik zal ze u geven!" Maar het was een list. 
De man werd op een gloeiende troon gezet. Ook de 
kroon die hij op zijn hoofd kreeg was gloeiend,'™"'" 

je snapt wel dat het met hem niet goed afliep. 
I De laatste koning van Hongarije was Karel IV, die 
; ook keizer Karel I van Oostenrijk was. Hij werd in 
: 1916 gekroond, maar trad twee jaar later af Tot 1945 
• bleef Hongarije een koninkrijk zonder koning. Toen 
: kwamen de Russen, die het land bezetten. De kroon 
I werd in veiligheid gebracht door haar eerst ergens 
; te begraven en toen het land uit te smokkelen. Het 
'. Amerikaanse leger kreeg de kroon in handen. Tot 

1978 werd de kroon in Fort Knox 
in de Verenigde Staten bewaard. 
In 1978 gaf president Carter de 
kroon terug aan Hongarije, waar 
de communisten regeerden. Niet 

■ alle Hongaren waren blij met dit 
gebaar van de president, want 
de kroon is het symbool van een 

ail|ij Hongarije. Het land was in 
(ie tijd niet echt vrij. De kroon 
|erd tentoongesteld in het 
iongaars Nationaal Museum, 
ben de communisten ten val 
"de kroon naar het Hongaarse 

S nu het centrum van de macht in 
. ,.^. „^.,.„^.„..^che Hongarije. De parlementsleden 
: zijn door het volk gekozen. 
• Op het velletje dat in 2001 verscheen zie je links alle 
: plaatsen waar de kroon in de loop der eeuwen is 
• geweest. Het is een heel luxe velletje met echt blad
: goud. De frankeerwaarde is heel hoog 2001 fiorint 

^ ^ W l l l « » ! 

WILLIAM WILBERFORCE, VECHTER TEGEN SLAVERNIJ 

In 1872 besloot de Ne
derlandse regering om 
de slavernij te verbieden. 
Andere landen deden dat 
al eerder. Met de handel 
in slaven werd veel geld 
verdiend. Afrikaanse 
mannen, vrouwen en 
kinderen werden in 
schepen weggevoerd. 
Meestal ging dat met 
vrijwillig. Op de schepen 
waren de omstandighe
den heel slecht. Tijdens 
de zeereis gingen veel 
mensen dood. Wie 
overleefde moest werken 

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

doorgeven aan de ledenadmini

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

op de plantages van 
de blanken. De slaven 
kregen er geen geld voor 
en werden vaak slecht 
behandeld. Het erge was 
dat de bazen wel veel 
geld verdienden. In En
geland waren er mensen 
die vonden dat dit niet 
door mocht gaan. Wil
liam Wilberforce was hun 
leider. Hij was een par
lementslid. In 1789 hield 
hij een toespraak tegen 
de slavernij. Veel van zijn 
partijgenoten waren het 
niet met hem eens, maar 
hij hield vol. In 1807 werd 
hij beloond. Het Britse 
parlement stemde voor 
een wet die slavenhandel 
verbood. Om dat te her
denken werden vorig jaar 
in GrootBrittannië en 
een aantal oude koloniën 
postzegels uitgegeven. 
Op sommige van deze 
zegels zie je William 
Wilberforce. 

EEN EILAND IN DE ATLANTISCHE OCEAAN 

Ver weg op het zuidelijk 
halfrond ligt de eiland 
Tristan da Cunha. Je kunt 
er niet makkelijk komen. 
Vanuit ZuidAfrika is het 
6 uur varen. Er is geen 
vliegveld op het eiland. 
Op Tristan da Cunha wo

de eilandbewoners wel in 
CrootBrittannië wilden 
blijven wonen. Daar had 
men zich in vergist. In 
1963 keerde iedereen 
weer terug. Eind vorig 
jaar kwam Tristan da 

Cunha nog in het nieuws. 
Bijna alle 300 bewoners 
van eiland waren geveld 
door een virusinfectie. 
Op het eiland waren 
gelukkig genoeg medicij
nen om alle patiënten te 
helpen. 

nen maar 300 mensen. 
Zij dragen allemaal de 
naam van een van de 8 
families van het eiland. 
De inwoners van Tristan 
da Cunha leven voorna
melijk van de visserij, de 
landbouw en de verkoop 
van postzegels. Het ei
land is een van de laatste 
restanten van het vroe
gere Britse Rijk. In 1961 
moesten alle mensen het 
eiland verlaten vanwege 
een vulkaanuitbarsting. 
Ze werden overgebracht 
naar GrootBrittannië. De 
Britse regering dacht dat 

PANTERMOEDER LIJKT OP POEZENMOEDER 

Heb je ook wel eens gezien dat een poezenmoe
der haar jongen in hun nekvel pakte en er dan 
vandoor ging.'' De jongen zijn er duidelijk aan ge
wend. Ze hangen er ontspannen bij. Bij de wilde 
familie van onze poes is het ook heel normaal. 
Op dit velletje 
van Indonesië zie 
je heel goed hoe '
een pantermo 
der dat doet. Vi 
je het geen grap
pig gezicht? 



Ben jij bang voor spinnen? 
Lees verder en leer wat een prachtige 

diertjes het zijn! 

Muizen of spinnen 

f^^^^^ 
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Om te beginnen: ik 
ben heel bang voor 
spinnen. Maar... ik 
ben niet bang voor 
muizen! En weetje 
wat daar nu zo grap
pig aan is: mensen 
zijn óf heel van bang 
voor muizen, óf 
bang voor spinnen. 
In mijn geval: ik ben 
dol op muizen. En 
hoe zit dat bij jou? 
En bij je familie.^ 
Vraag het eens na! 

Spinnen zijn geen 
insecten 

^POSTES 
.1994 

Op deze postzegel 
staat het dus fout. 
Spinnen horen bij 
de geleedpotigen, 
jawel! 
Ze hebben vier 
pootjes per kant, en 

bij insecten is dat 
verschillend. 

De opruimers 

Ik mag dan wel bang 
zijn voor spinnen, ik 
ben ook wel blij met 
ze. Want ze zorgen 
ervoor, dat er niet 
zoveel muggen in 
mijn slaapkamer 
komen. Ze bouwen 
voor het raam een 
flink web. Daar komt 
geen mug doorheen. 

Het vangen van 
een vliegje 

Heb je wel eens 
gekeken hoe een 
spin een vlieg vangt? 
Hij bouwt zijn web. 

Dan gaat hij in een 
hoekje zitten suf
fen, één poot op 
het net. Ais het net 
gaat trillen, werkt 
dat als een wekker
radio: opstaan! De 
spin klautert snel 
naar het wiebelende 
vliegje. Dat krijgt 
een verdovingsprik. 
Dan spint de spin 
vlug een hoesje om 
de vlieg. De vlieg 
blijft vers, totdat het 
etenstijd is. 

De vogelspin 

Je zou er een blokje 
voor om lopen, maar 
hij is niet zo gevaar
lijk. Tenminste, je 
gaat niet dood als hij 
bijt. Hij is ongeveer 
io cm groot en hij 
heeft ook nog eens 
hele lange poten. Ze 
komen voor in tropi
sche gebieden. Maar 
soms lift er wel eens 
eentje mee tussen 
de bananen.Is de 
hele supermarkt in 
rep en roer.... 

Een familielid van 
de tarantula 
Deze spin heet de 
Mexicaanse rood-
knie vogelspin. Hij 
ziet er prachtig uit. 
En dat is weer het 
leuke van postzegels 
verzamelen: je leert 

van iedere afbeel
ding. Deze roodknie 
eet sprinkhanen en 
zelfs muizen. Maar 
dan heeft hij genoeg 
gegeten om weer 
een paar maanden 
vooruitte kunnen. 
Dat noemen we nog 
eens een Big Mac! 

Een keer gebeten 

denken, dat dat 
ook spinnen zijn, 
maar nee. Dat zijn 
gewoon insecten. 
En daar ben jij toch 
ook niet bang voor? 
Ik vind ze grappig, 
ze lopen zo onhan
dig en ze laten zich 
gewillig vangen. 

Uit het plafond 
Spinnen verstoppen 
zich als het winter 
wordt. Ze zoeken 
een warm plekje, 
een gaatje in het 
plafond. En als het 
dan voorjaar wordt, 
dan zie je ineens 
een enorm dikke 
spin zitten. Lekker 
in de zon, op zoek 
naar eten. Heeft hij 
pech, want dat eten 
moet nog geboren 
worden! 

Niemand gelooft 
het, maar ik ben een 
keer gebeten door 
een enorme spin. 
Hij leefde onder ons 
huis. Ik had daar wat 
te graven (misschien 
een plantje poten, 
of zo) en daar was 
hij. Ik had nog nooit 
zo'n grote spin 
gezien. Later zag ik 
twee rode stipjes op 
mijn hand. Hap! 

De langpootmug 
Aan het eind van 
de zomer zie je ze: 
de langpootmug-
gen. Veel mensen 

Spinnenverzameling t -i tioa 
Als )e spinnen leuk vindt, is dat je nieuwe thema. 
Ga op zoek naar wat mooie zegels, bekijk ze en 
lees er over in boeken. Bezoek het natuurmu
seum en geniet van je onderwerp. Dat is nou 
filatelie. Veel succes! 

OtoeW^ VXV*v/ 
{jyuti^ 
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DE TIJDELIJKE FRANKEERREGELING KERKEN 

90 

Er is een tijd geweest 
dat niet iedereen hoefde 
te betalen voor het 
verzenden van brieven. 
Zo mocht het Koninklijk 
Huis tot 1971 gratis post 
verzenden. Er waren ook 
allerlei instanties die het 
recht van portvrijdom 
hadden. In 1815 werden 
er afspraken gemaakt 
met de kerken daarover. 
In de jaren daarvoor 
had de overheid allerlei 
bezittingen van de kerken 
zo maar ingepikt. In 1815 
vond men dat de kerken 
recht hadden op een 
vergoeding daarvoor. 
Het gratis verzenden (en 
ontvangen!) van de post 
was daar een onderdeel 
van. De kerkgenoot
schappen die het recht 
van portvrijdom kregen 
waren de Doopsgezinde 
Broederschap, de Evan-
gelisch-Lutherse Kerk, de 
Nederlands Hervormde 
kerk, het Nederlands 
Israëlitisch Kerkgenoot
schap, de Oud-Katho-
lieke Kerk van Nederland, 
het Portugees Israëlitisch 
kerkgenootschap, de 
Remonstrantse Broeder
schap, de Rooms Katho
lieke Kerkprovincie in 
Nederland en de Waalse 

EEN BEETJE 
SLORDIG 

In het artikel over 
Letland (De Post
hoorn, december 

2007) staan helaas 
een paar slordighe

den. We kregen daar 
een paar reacties op. 
Een van de afgebeel
de brieven is afge
stempeld in Wilna, 
het huidige Vilnius. 

Dat is natuurlijk 
de hoofdstad van 

Letlands zuidelijke 
buurman, Litouwen. 
We schreven verder 
dat Letland in 1940 

gedwongen werd om 
het Memelgebied 

aan Duitsland af te 
staan. Dat is onjuist. 

Het Memelgebied 
was van Litouwen. 

Bovendien gebeurde 
het op 22 maart 

1939- Onze excuses 
voor deze slordig

heden. 

Kerken. De na 1815 uit 
enkele kerkgenoot
schappen afgesplitste 
groeperingen konden en 
mochten geen gebruik 
gaan maken van dit recht 
op portvrijdom. 

Postzegels 
Dat was nog in de tijd 
dat er geen postzegels 
waren. Vaak betaalde niet 
de verzender, maar de 
afzender het port. In 1852 
werden in Nederland 
postzegels ingevoerd. 
Het was de bedoeling 
dat de verzender het port 
ging betalen. Men noemt 
dat "franco" versturen 
van brieven. De overheid 
had niet gedacht dat het 
systeem weinig populair 
zou zijn. Ontvangers 
van brieven vonden het 
vaak een belediging dat 
de verzender het port 
betaalde. Nu was het net 
of de ontvanger niet in 
staat was om het port te 
betalen! 

Beperkingen 
Op 1 januari 1871 werd 
het verplicht om post 
te frankeren. Als dat 
niet gebeurde, moest 
de geadresseerde extra 
port betalen. Voor de 
kerken werd toen een 
uitzondering gemaakt, 
zij bleven hun portvrij
dom behouden. Maar de 
overheid stelde wel paal 
en perk aan het aantal 
mensen en diensten dat 
gebruik kon maken van 
deze portvrijdom. De ker-

2oon 

Tijdelijke 
frankeerregeling 
Kerken 

Ban het Bestuur van de 
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kelijke bureaus konden 
kosteloos corresponde
ren met hun voorgangers 
en kaderleden. In de 
Rooms- Katholieke kerk 
was er bijvoorbeeld wel 
portvrijdom tussen de 
bisschoppen en de pries
ters, maar de priesters 
moesten wel postzegels 
plakken als zij met de 
parochianen correspon
deerden. 

Doek valt 
Telkens weer was er dis
cussie over de kerkelijke 

DIENST 

I i >)Q'elifke 

ïrken " ' i 

portvrijdom. Eigenlijk 
wilde de overheid af van 
alle portvrijdommen. 
De poststukken van 
de kerken werden op 
een bepaald moment 
namelijk helemaal niet 
meer gratis verzonden. 
Het verschuldigde port 
werd door het Ministerie 
van Financiën met de 
PTT verrekend. Vandaar 
dat op de enveloppen de 
woorden "DIENST Minis
terie van Financiën" 
stond. Rond 1970 werd 
een start gemaakt met de 
algehele beëindiging van 
deze DIENST-post. In 
1983 moest ook het doek 
vallen voor de voordelige 
regeling van de kerken. 
In dat jaar werd een heel 
pakket aan (financiële) 
maatregelen genomen. 
Deze maatregelen waren 
van belang voor de 
relatie tussen de kerken 
en de overheid. Er was 
echter een probleempje. 
Alle overheidsdiensten 
moesten met ingang van 
1 januari 1984 hun post 
gewoon frankeren. Op 
die datum waren de on
derhandelingen met het 
Ministerie van Financiën 
en de kerken nog niet 
rond. Er werd een speci
aal wetje voor de kerken 
gemaakt. Daarin stond 
dat zij nog tot i juli van 

dat jaar volgens de oude 
regeling post mochten 
versturen. 

Overgangsregeling 
Per 1 juli 1984 was de 
periode van DIENST-
post ook voor de kerken 
voorbij, maar er kwam 
een overgangsregeling 
van 10 jaar. Wel waren er 
een paar regels waaraan 
moest worden voldaan. 
Zo was de regeling 
alleen van toepassing 
op binnenlands postver-
keer. Op de poststukken 
diende de volgende 
tekst te staan: "Tijdelijke 
frankeerregeling kerken", 
geplaatst in een kader 
van minstens 300 mm^. 
De kerken moesten een 
lijst bijhouden van de 
verschillende afzenders. 
Op 31 december 1993 
zou de overgangsrege
ling worden beëindigd. 
Met ingang van 1 januari 
1994 zouden de kerken 
gewoon zelf moeten 
frankeren. 

Bij dit artikel zie je een 
aantal voorbeelden van 
(delen) van poststukken. 
Ga eens opzoek naar 
portvrijdom- en dienst-
stukken. je zult zien dat 
het een interessant on
derdeel van de filatelie is. 

Jan Bakker 
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WIST JE DAT... 
...de kiwi een vogel is die alleen in NieuwZeeland 
voorkomt? Nou ja, vogel. De kiwi behoort tot de 
loopvogels, want hij kan met vliegen. Zijn veren 
zien er harig uit en hebben saaie kleuren. En hij 
heeft geen staart. Erg actiefis de kiwi ook niet, hij 
slaapt zeker 20 av« 
uur per dag en w 
gaat 's nachts 
enkele uurtjes op 
jacht naar wor
men, insecten 
en andere kleine 
diertjes. De kiwi 
is zelf ook een 
gemakkelijke 
prooi voor roof
dieren. Daardoor 
is het nu een be
dreigde diersoort 
geworden. Men 
schat dat er nog 
maar 60.000 
exemplaren leven 
op de eilanden van NieuwZeeland. De kiwi legt 1, 
2 of 3 hele grote eieren die samen met het manne
tje worden uitgebroed. De NieuwZeelanders zijn 
trots op hun kiwi, want ze hebben ook het kiwifruit 
bekend gemaakt in de wereld. Ook zichzelf en hun 
dollar noemen ze kiwi. 
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Meer dan looo jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

irf naar www.stampkids.org 

MI)N MOOISTE POSTZEGEL 

Nobel Prize 100" Anniversary 

Dit is mijn lievelingspostzegel, want 
het heeft met mijn verzameling 
voetbal te maken. Aan deze postzegel 
vind ik heel veel leuk. Zoals de bal 
die erop staat. Maar ik vind nog het 
leukste, als je er overheen wrijft dan 
komt er een bal te staan en dat is 
ook als je hem tegen de verwarming 
houdt. En daaronder zit een zwarte 
bai. De stempel zit ook mooi, want 
hij zit er naast. 
" ps Partouns, 13 jaar (Jeugdpost

;lub Sir Rowland Hill, Weert) 

"VRAAG IE OPA EN OMA OM POSTZEGELS" 

Marlies(ii) en haar broer 
Steven (13) verzamelen 
met veel enthousiasme. 
Ze zijn lid geworden van 
de Stamp Kids Club op 
internet en ze doen actief 
mee aan de opdrachten, 
puzzels en spelletjes. 
Hoe zijn jullie verzame
laars geworden? 
"Mijn moeder verzamel
de, zij verzamelde alles 
en dat werd een beetje 
veel. Ze besloot veel weg 
te geven aan ons." 
En wat heb je er toen 
mee gedaan? 
"We zijn gaan kijken 
welke thema's er in za
ten, dat was leuk werk." 
Marlies koos voor sport, 
strips en scouting. "Ik 
doe zelf ook aan sport, 
dus dat leek me wel wat". 
Steven ging eerst aan 
de slag met het grote 
thema vervoer. "Maar ik 
wil meer verzamelen van 
ruimtevaart", zegt hij. 
"Daar ben ik nu meer in 
geïnteresseerd". 
Het is wel prettig als je 
allebei verzamelt, dan 
kun je het er samen over 
hebben. 

"ja," knikken ze allebei, 
"en we doen veel op de 

site." Marlies schrijft 
vaak stukjes over haar 
onderwerpen. "Daarmee 
kon je indertijd 100 
postzegels winnen!"zegt 
ze vrolijk. 
Ca je wel eens naar een 
tentoonstelling? 
"Ja, we zijn al een keer 
of vier naar Postex 
geweest,"vertelt Marlies. 
"Ik wil zelf ook een keer 
tentoonstellen. Ik heb 
een aantal bladen over 
Sport gemaakt. Toon 
Oomens, de jeugdleider 

PUZZEL FEBRUARI 2008 
Hier zijn de vragen van deze maand. Stuur de 
antwoorden voor 1 april 2008 naar de redactie 
van de Posthoorn, de Coedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. Voorwaarde is wel dat je filatelistisch 
frankeert met een of meer gelegenheidszegels met 
een eurowaarde. De vragen zijn: 
1. Sinds welke datum moeten de kerken gewoon 

betalen voor het verzenden van hun post? 
2. Welke dieren kan de Mexicaanse roodknie vogel

spin eten? 
3. Waarom is Willeke ook wel blij met spinnen? 
4. Waarom moesten de bewoners van Tristan da 

Cunha in 1961 hun eiland verlaten? 
5. Wie was de laatste koning van Hongarije? 
6. In welk jaar werd de slavernij verboden door het 

Britse parlement? 
7. Wat kan een "kiwi" allemaal zijn (4X)? 

van de Stamp Kids Club, 
geeft mij adviezen. Dat is 
erg fijn!" lacht ze. 
Heb je nog een tip voor 
beginners? 
"O, ja", zegt Steven met
een, "vraag altijd je opa 
of je ooms. Die hebben 
heel vaak vroeger ook 
verzameld. Die vinden 
het leuk als jij er mee wil 
verdergaan." (WtNB) 

^U^X\^JOORDEH 
PUZZEL 
APRIL 2007 
1. Schoonhoven, 2. 
Paleis Huis ten Bosch, 
3. Zeelandbrug, 5 kilo
meter, 4. wolhandel, 
51953
Na loting heeft Lean
der Struik uit Dongen 
een prijsje gewonnen, 
hartelijk gefeliciteerd! 

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

http://www.stampkids.org


PASSIE VOOR POSTZEGELS 
OP STAMP PASSION ' 08 

Mooi prestigeboekje besteedt aandacht aan geschiedenis NVPH 
D O O R T I N E K E G E E R T Z E N ( N V P H ) 
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De voorbereidingen voor het 
grote NVPH-evenement in 
's-Hertogenbosch, in april a.s., 
zijn vrijwel afgerond. Stamp 
Passion '08 belooft werkelijk een 
grootse happening te worden 
met veel verrassingen voor de 
bezoekers. Een tip van de sluier 
werd vorige maand al opgelicht, 
toen we schreven over de 
uitreiking van de NVPH Philatelic 
Design Award 2008. 

Uniek en met mooie prijzen 
Er werd nog nooit eerder een 
designwedstrijd voor postzegel-
benodigdheden uitgeschreven. 

De 80-jarige NVPH vond Stamp 
Passion '08 een uitstekende ge
legenheid om daar verandering 
in te brengen; de vereniging stelt 
daarom ook een groot bedrag 
aan prijzengeld beschikbaar. 
Iedereen kan meedoen. 
Daarmee heb je de mogelijkheid 
om je eigen ontwerp straks in de 
winkels te zien liggen. De NVPH 
stelt de winnaars namelijk niet 
alleen een aanzienlijke prijs in 
het vooruitzicht, maar biedt ook 
ondersteuning bij het in pro
ductie nemen van het ontwerp. 
Meer informatie nodig? Kijk dan 
op de site www.stamppassion.nl; 
daar staat ook een deelnamefor-
mulier voor download gereed. 

Handelaren en PTT's 
Maar natuurlijk staat Stamp 
Passion '08 met uitsluitend in 
het teken van het ontwerpen 
van gebruiksvoorwerpen op 
postzegelgebied. Er is in Den 

Bosch straks veel meer te vinden 
op deze groots opgezette show. 
Handelaren uit diverse landen 
geven er acte de presence en 
ook diverse postadministra-
ties zullen er aanwezig zijn. In 
hetaprilnummervan Filatelie 
komt een volledig overzicht van 
alle aanwezige handelaren en 
postadministraties te staan en 
in datzelfde nummer wordt ook 

een plattegrond van de tentoon
stelling opgenomen. 

Filatelistisch herdacht 
Op 2 januari jl. gaf TNTPost een 
postzegel uit waarop de NVPH 
best trots op mag zijn. Het 

gaat om een zegel die aandacht 
besteedt aan het tachtigjarig 
bestaan van de vereniging. Het 

gus van de NVPH, waar hij een 
eigen nummer krijgt. 
En dat is nog met alles, want 
op vertoon van dit velletje kun 
je gratis Stamp Passion '08 
bezoeken. Zorg dus dat je een 
of meer velletjes in huis hebt! 
Verder wordt er volgende maand 
- en dat zal de liefhebbers van 
postzegel boekjes deugd doen 
- een prestigeboekje worden uit
gebracht dat aandacht besteedt 
aan het NVPH-jubileum. Dit 
prestigeboekje (ontwerp: Ingmar 
Birza; tekst: Noortje Krikhaar) 
bevat niet alleen vijf exemplaren 
van de NVPH-zegel, maar ook 
vijf zegels die het 100-jarig 
bestaan van de Nederlandse 

80 jaar NVPH 

iNederlandiNederlandiNec 

iNederlandïNederiaQdïNeüeii-i.ijSlii ideriaadJNederlandi 
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logo van Stamp Passion 2008 is 
het belangrijkste element op de 
zegel. De NVPH-zegel is te koop 
in een velletjes van tien stuks 
van 44 cent. De zegel zal worden 
opgenomen in de nieuwe catalo-

Bond van Filatelistenverenigin
gen (NBFV) herdenken. In het 
stijlvol uitgevoerde boekje staat 
verder leuke informatie over de 
geschiedenis van de postzegel-
handel en over de passie voor het 

verzamelen; de kleurige tekst
blokjes op deze pagina geven 
alvast een voorproefje van wat er 
in het boekje te vinden zal zijn. 
Tijdens Stamp Passion '08 zal 
TNTPost prominent aanwezig 
zijn en de mogelijkheid bieden 
om deze en andere recente 
uitgiften aan te schaffen. 

http://www.stamppassion.nl
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IBFV 
BONDSADRBSSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan ii, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030 2894290 
Fax 0302800128 
Internet www nbfiJ nl 
Email bondsbuTtauf^nbfv nl 

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

Voorzitter: 
TJ Koek 
Telefoon 0313413704 
Email tjkoek@planrt nl 

Secretaris: 
AG van den Brink 
Bondsbureau, Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Penningmeester: 
S Tuin 
Telefoon 0598626447 
Email mrgaTdm<^36gma\\ com 

Verenigingszaken
B Mol 
Telefoon 0345 613002 
Emaii benmol(3)i2mouE ni 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 0334806816 
Email walraven cxquis@casema nl 

Juryzaken: 
P Alderl lesten 
Telefoon 078 6812576 
Email piet aIdEr[iesten@hccnrt nl 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken: 
Sj Bangma 
Telefoon 0187611542 
Emaii s,bangma(^xs4all nl 

Bestuurslid: 
VTJM Coenen 
Telefoon 0168472029 
Faxoi6847i336 
Email coenen939@planet nl 

Pers en Pubhciteit 
K Bloemsma 
E mail koos blöcms@hccnet nl 
Telefoon 0612414324 

Webmaster NBFVsite 
(www nhfv nl) 
J Boon 
Email webmaster(§)nbjv org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
J J M Pieters 
Telefoon 071 5761726 
Materiaalcommissaris 
Th A E Kniese 
Langestraat7i 
2312 SL Leiden 
Email e kniMe(a)pIanet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
Mevr PM van der Meer 
Telefoon 0302205348 

De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 0355412526 
Email bibiiotheek(a)nbjü org 

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 

^ Bondskeurmgsdienst 
**= Voonitter 
^ FC W van Beckum 
u_ Keurzendmgen s vp aangetekend 
^^ zenden aan de secretarts van de 
3 Bondskeurmgsdienst 
J« H Veen 
< 2e Stationsstraat 258 
: i 2718 AC Zoetermeer 
»*■ Telefoon 0793611910 

Email bondskeuringsdifnstCDplanet nl 

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

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

NEDERXANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

'FILATELIE CENTRAAL' IN HET 
SPOORWEGMUSEUM IN UTRECHT 

'Filatelie Centraal' ujordt m het Spooruieflmuseum m Utrecht gehouden. 

Op 29 en 30 maart aan
staande organiseert Regio 
II in samenwerldng met 
JeugdFilatelieNederland 
(JFN) een groots evene
ment in het Spoorwegmu

!• 

seum in Utrecht, onder 
de naam Filatelie Centraal. 
Dit is een van de evene
menten die in 2008 ter 
gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van de 
NBFV worden gehouden. 
Dat gebeurt nu dus eens 
op een heel bijzondere 
locatie, tussen oude en 
nieuwere locomotieven, 
spoorwagons (waaronder 
oolc postrijtuigen) en 
memorabilia uit vervlogen 
spoorwegtijden. U kunt 
zelfs mee met de Grient 
Express. 
Tijdens Filatelie Centraal 
viert JFN haar jaarlijlcse 
Dag van de Jeugdfilatelie, 
terwijl de verenigingen 
Het Postmerlc uit De Bilt
Bilthoven en Postfris '68 
uit VleutenDe Meern er 
hun veertigjarig bestaan 
vieren. 
Er valt veel te beleven bij 
Filatelie Centraal. Door JFN 
worden diverse jeugdacti
viteiten ontplooid, waar
onder de Filamarathon en 
de bekende jeugdhoel<. 
Het Spoorwegmuseum 
toont zijn collectie Post 
en Spoor en een prachtige 
collectie particuliere post 
Beieren. De NMBS (de 
Belgische spoorwegen) 
toont een eveneens 
unieke collectie die nog 

niet eerder in Neder
land is tentoongesteld. 
De Bond zorgt voor de 
plaatsing van circa zestig 
kaders, die door gespecia
liseerde verenigingen zijn 

gevuld. In totaal zullen 
collecties in vierhonderd 
kaders te zien zijn. Mede 
dankzij de inbreng van 
het Spoorwegmuseum en 
zijn prachtige collectie is 
Filatelie Centraal een evene
ment om naar uit te zien. 
Houdt u daarom 29 en 30 
maart vrij in uw agenda. 
De expositie is geopend 
van 10 uur tot 17 uur. 
De catalogus van de 
tentoonstelling 'Filatelie 

Centraal' is te koop 
voor één euro. 

Tijdens het evenement 
is jubileumenvelop 
nummer 3 te koop 
(afbeelindg onder). De 
prijs van de envelop 
is 1.50 euro (inclusief 
postzegel en een afdruk 
van het jubileums tem
pel van Utrecht). Deze 
envelop kunt u ook 
per post bestellen: 
de prijs is dan 2.50 
euro per stuk (inclu
sief verzendkosten) . 
Vergeet niet om op de 
overschrijving uw adres 
te vermelden! 
Het Postbanknummer 
om jubileumenvelop 
nummer 3 te bestellen 
is 2646546, het staat 
ten name van Regio 11 
Evenementencommis
sie, Houten. 
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Jubilcumenvelop nummer drie is te koop in het Spooruiegmuseum in Utrecht, op 29 en j o moart as. 

MASTERTOURNOOI OP 
24 FEBRUARI 2008 

Op zondag 24 februari 
organiseert filatelisten
vereniging Nouiopost uit 
Nijmegen een grote post
zegelmanifestatie voor 
oud en jong. In De Klif, 
Pijlpuntstraat i in Ooster
hout (gemeente Nijme
gen), is iedereen welkom 
van g uur 's morgens tot 
4 uur 's middags. 
Behalve de reizende 
tentoonstelling met 
topcollecties van Ne
derlandse verzamelaars 
is in Oosterhout nog 
veel meer te zien en te 
beleven. Hoogtepunt 
is het Mastertournooi, 
de presentatiewedstrijd 
tussen de winnaars van 
de Bekertoernooien in 
de periode 20022007. 
Acht presentaties (vier 
algemeen, vier thema

tisch) vullen de dag. Het 
programma vindt u in 
Filatelie van januari jl. 
Vergeet niet de bijzondere 
Nijmeegse envelop te 
kopen: nummer 2 uit de 
reeks jubileumenvelop
pen die het eeuwfeest van 
de NBFV onderstrepen. 
Voor de prijs (slechts 1.50 
euro per stuk) hoeft u het 
niet te laten. De envelop 
is beplakt met de speciale 
NBFVzegel en afgestem
peld met het Nijmeegse 

jubileumpoststempel van 
24 februari 2008. 
U kunt de envelop ook per 
post bestellen: De prijs 
is dan 2.50 euro per stuk 
(inclusief verzendkosten). 
Vergeet niet om op de 
overschrijving uw adres te 
vermelden! Het bankre
keningnummer voor de 
bestelling van jubileum
envelop nummer 2 van 
Nijmegen is 10.51.71.778, 
ten name van J.P. Tous
saint, BeekUbbergen. 



PAUL WALRAVEN, BESTUURSLID VAN DE NBFV 
EN ONTWERPER VAN DE NBFV-POSTZEGEL 

Ontwerper Paul Walrauen 
uit Amersfoort heeft 
de postzegel 'loo jaar 
NBFV' ontworpen. Deze 
persoonlijke postzegel 
verscheen op 2 januari jl. 
(afbeelding hieronder), 
tegelijk met een persoon
lijke zegel die aandacht 
schenkt aan Stamp Pas
sion '08, de NVPH-show 
die op II, 12 en 13 april 
a.s. in 's-Hertogenbosch 
zal worden gehouden om 

het 8o-jarig bestaan van 
de NVPH te vieren. 
De postzegel van de NBFV 
werd op 2 januari jl. in 
Soestduinen ten doop 
gehouden;dat gebeurde 
door het loslaten van 
enkele postduiven die de 
bewuste zegel bij zich 
droegen. Postduiven zijn 
ook in gestileerde vorm 
op de NBFV-postzegel 
afgebeeld - een maximale 
overeenkomst! 

De twee Persoonlijke 
Postzegels zijn de eerste 
met een nieuw kader: 44 
eurocent Nederland; daarom 
worden ze ook vermeld in 
de Speciale Catalogus van 
de NVPH. 
De ontwerper van de 
'Bondszegel', Paul Wal
raven, maakt deel uit van 
het hoofdbestuur van de 
NBFV als commissaris 
evenementen. Hij is geen 
professioneel ontwerper, 
zoals dat bij ontwerpers 
van de meeste postzegels 
wel het geval is. Hij is 
autodidact, maar heeft 
zich zijn leven lang met 
grafische vormgeving 
bezig gehouden. Hij heeft 
op dit terrein zijn sporen 
volop verdiend, zowel bij 
de toenmalige NATO als 
bij de Koninklijke Neder
landse Biljart Bond, waar
voor hij een groot aantal 
logo's en ontwerpen heeft 
mogen vervaardigen. Zo 
heeft hij al vele stempels 
ontworpen voor diverse 
filatelistische evenemen
ten en ook de speciale 
enveloppen die bij die 
evenementen worden ge
bruikt zijn van zijn hand. 
De nieuwe postzegel '100 
jaar NBFV' prijkt op de 
jubileumenveloppen en 
wordt steeds ontwaard 
met een van de tien 
bijbehorende stempels, 
waarin een afbeelding van 
een gestileerde duif is op
genomen: het beeldmerk 
van de NBFV. 
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WORKSHOP BBE 
IN VENLO 

Op Phila Venio organiseert 
de Commissie Filatelis
tische Vorming weer een 
Workshop BBE (Begeleiding 
Beginnende Exposanten), 
die bedoeld is voor hen 
die binnenkort voor het 
eerst willen meedoen aan 
een wedstrijdexpositie en 
ook voor verzamelaars die 
al eens hebben geëxpo
seerd, maar een hogere 
beoordeling nastreven en 
daartoe hun kennis nog 
eens willen opfrissen. 
De workshop wordt 
gehouden op zondag 27 
april om 10.30 uur en 
duurt ruim twee uur. Een 
belangrijk onderdeel 
is het praktijkgedeelte, 
waarbij aan de hand van 
aanwezige verzamelingen 
wordt gekeken naar de 
belangrijkste aspecten 
die bij het tentoonstellen 
een rol spelen. Er wordt 
zowel aandacht besteed 
aan thematische als aan 
traditionele en posthisto
rische verzamelingen. 
Bent u geïnteresseerd? 

Laat dan ruim van tevo
ren weten waar u mee 
bezig bent. Sluit bij uw 
aanmelding een plan, 
schetsje of opzetje in van 
de verzameling waaraan 
u werkt of omschrijf het 
probleem waarmee u bij 
uw verzameling worstelt. 
De docenten kunnen zich 
dan goed voorbereiden en 
adequaat inspelen op uw 
wensen en problemen. 
De workshop is gratis 
voor alle individuele leden 
van de bij de NBFV aange
sloten verenigingen. 
De bijbehorende, vooraf 
te bestuderen brochure 
BBE is op het Bondsbu
reau verkrijgbaar voor 
5 euro (incl. verz.). 
Uw aanmelding moet 
uiterlijk op 13 april bij de 
Bond in huis zijn; het 
adres is Bondsbureau 
NBFV, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht (nbjfv@ 
nbjü.demon.nl). Opzetjes 
van uw verzameling en 
probleemstellingen kunt 
u sturen aan S. Bangma, 
Boomgaarddreef 5, 3243 
AC Stad aan't Haringvliet 
(sbanflma@xs4all.nl). 

LID VAN VERDIENSTE: 
GERARD GEERTS 

Velen kennen hem van 
enige jaren terug, toen hij 
NBFV-voorzitterwas. Hij 
is ook medeoprichter van 
de GSE: Gerard Geerts uit 
Gouda. De heer Geerts 
werd op maandag 26 
november jl. benoemd tot 
Lid van Waardering van 
de Bond, voor zijn vele 
verdiensten voor de fila
telie. In zijn bedankbrief 
somde hij zijn diverse 
filatelistische activiteiten 
op. Gerard Geerts is on
der meer vaste redacteur 
van de rubriek Wij lazen 
voor u in Filatelie, voor 
welk blad hij maande
lijks enkele tientallen 
tijdschriften doorneemt 
en recenseert, een karwei 
waardoor hij breed ge
oriënteerd blijft op wat er 
leeft in de filatelie. Voorts 
is hij vaste schrijver van 
korte artikelen voor 
enkele verenigingen van 
postzegelverzamelaars, 
waarmee hij al jaren

lang goede contacten 
onderhoudt. Hij heeft het 
voordeel zijn werkzaam
heden thuis te kunnen 
uitvoeren, waardoor hij 
ook artikelen van grotere 
omvang en diepgang kan 
voorbereiden. Zo was 
het hoofdartikel van het 
decembernummer 2007 
van Filatelie, Nederland, 
Frankrijk en de Huge
noten, van zijn hand. 
Ook aan het speciale 
Brievenbeursnummer van 
Filatelie (thema: vervoer) 
van Filatelie, dat in maart 
verschijnt, heeft hij zijn 
medewerking toegezegd. 

(aduertentie) 

se^^iv. vanlokven. 
webMflnti^ 
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IBRA 2009 IN ESSEN 
(DUITSUND) 

Van 6 tot en met lo mei 
2009 organiseert de Bund 
Deutscher Philatelisten e.V. de 
internationale postze
geltentoonstelling IBRA 
200g. De expositie wordt 
gehouden in hal 3 in het 
westelijke deel van de 
Messe Essen, Duitsland. De 
tentoonstelling heeft het 
FEPA-patronaat verwor
ven en wordt door de FIP 
erkend. 
Tegelijkertijd worden in 
Essen ook de nationale 
postzegeltentoonstel
ling NAPOSTA ogen de 
negentiende Internationale 
Briefmarken-Messe gehou
den. Deze vinden plaats 

in de hallen 5,10,11 en 12 
in het oostelijk deel van 
hetMesse-complex. In to
taal worden meer dan 200 
handelaren en postadmi-
nistraties verwacht. 
Voor IBRA 2009 kunnen 
gekwalificeerde inzen
dingen in de klassen 
traditionele filatelie, 
postgeschiedenis, thema
tische filatelie, aerofila-
telie en literatuur worden 
aangemeld. 
Verdere informatie en 
aanmeldingsformulieren 
zijn verkrijgbaar bij de 
landscommissaris, de 
heer C.J.E. Janssen, Tim-
mermanshove 29, 2726 
DX Zoetermeer, telefoon 
079 3512756, e-mail 
cees.j.e.janssen@hccnet.nl. 

LEDENPAS NBFV: 
GEBRUIK 'M GOED! 

Nog even ter herinnering: 
Michel-on-!ine heeft per 
I november 2007 het 
abonnementsgeld voor 
zijn onhne-catalogus 
verhoogd van 4.90 naar 
5.90 euro per maand. De 
korting voor de bezitters 
van een NBFV-ledenpas 
blijft hetzelfde (i.go 
euro per maand), zodat 
er voortaan vier euro (in 

plaats van drie euro) per 
maand moet worden 
betaald. Op jaarbasis is 
dat dus 48 euro, in plaats 
van 70.80 euro. 
Ook de firma Present Com-
pany biedt u belangrijke 
kortingen als u bij hen 
iets bestelt. En wellicht 
heeft de vereniging waar 
u lid van bent ook iets 
kunnen regelen waar
door u kortingen kunt 
verkrijgen. Uw ledenpas? 
Gebruik hem goed! 

PORTUGAL 2010: 
AANMELDEN KAN NU 

Van I t/m 10 oktober 2010 
wordt in Portugal een 
wereldtentoonstelling 
gehouden met FEPA- en 
FlP-erkenning: Portugal 
2010. De expositie wordt 
gehouden naar aanleiding 
van het loo-jarig bestaan 
van de republiek Portugal. 
Er kunnen inzendingen 
in alle klassen worden 
aangemeld. Landscom
missaris voor Nederland 

Portugal 
AO 
Exposi(äo Mundial de Rlatelia 

is Henk Buitenkamp, 
Van Berensteijnstraat 
26a, 9641 AB Veendam, 
telefoon 0598-636165. 
De eerste schriftelijke 
informatie, Bulletin 1, is 

nu beschikbaar. Als u be
langstelling heeft om aan 
de tentoonstelling deel 
te nemen, kunt u zich 
vanaf nu aanmelden bij de 
landscommissaris. 

GASTPRESENTATIES IN 
DE BONDSBIBLIOTHEEK 

Tijdens het lOO-jarig 
bestaan van de Bond en 
de feestelijkheden rond 
dit jubileum in 2008 
geven de Bondsdiensten 
acte de presence. Elke maand 
(behalve in juli en augus
tus) laateen Bondsdienst 
op een woensdag in de 
Bondsbibliotheek in 
Baarn zien welke activitei
ten zoal worden verzorgd. 
Deelnemers aan deze 
gastpresentaties zijn het 
Audiovisueel Centrum 
(AVC), de BondsKeu-
ringsDienst (BKD), de 
Commissie Filatehstische 
Vorming (CFV), 'Verzeke

ringen via de Bond' (Ver
zekeringen) en uiteraard 
de Bondsbibliotheek zelf 
De Bondsbibliotheek 
zorgt voor de koffie. Met 
de in Baarn aanwezige 
filatelistische boeken en 
tijdschriften kunt u uren 
doorbrengen. Het team 
wijst u graag de weg en 
de computer geeft talloze 
mogelijkheden tot het 
vinden van wat u zoekt! 

12 maart: 
BondsKeuringsDienst en 
Verzekeringen 
16 april: 
BondsKeuringsDienst en 
Verzekeringen 
21 mei: 
BondsKeuringsDienst 

en Verzekeringen 
18 juni: 
Audio Visueel Centrum, 
BondsKeuringsDienst, 
Commissie Filatelistische 
Vorming en Verzekerin
gen 
17 september: 
BondsKeuringsDienst en 
Verzekeringen 
8 oktober: 
BondsKeuringsDienst en 
Verzekeringen 
12 november; 
Audio Visueel Centrum, 
BondsKeuringsDienst, 
Commissie Filatelistische 
Vorming en Verzeke
ringen 
10 december: 
BondsKeuringsDienst en 
Verzekeringen. 

UICtriPOSINIEUlVS SAMENSTELLING: I.E.C.M. DEKKER, POSTBUS 157, 
2640 AD PIJACKER - EM AIL VLIEGDEK®>GMAIL COM 

KLM 
De post van het KLM-tra-
ject Muscat-Amsterdam 
(3 december 2007) is in
middels retour gekomen 
[i], de enveloppen van de 
heenreis helaas nog niet. 
We doen er alles aan om 
Amsterdam-Muscat toch 
nog binnen te krijgen. 

AIR BERLIN EN EASYJET 
Dankzij de Philatciistenclub 
SuJissair kunnen we het 
volgende melden: 
Air Berlin vloog op 5 mei 
2007 van Zürich naar 
Rostock/Laage [2]; op 

^ dezelfde dag ging het ook 
= weer retour. Er werd ge-
2̂  vlogen met een B737-800. 
= Easyjet vloog op 28 juni 
= 2007 van Geneve naar 
Z Cagliari [3] en een dag 
" later weer retour [4]. Er 
^ werd gevlogen met een 
i Airbus A-3ig. 

= WEIHNACHTSPOST 
. . Op 2 december jl. werd er 
On Weihnachts-Ballonpost uit 

Christkind in Oostenrijk 
vervoerd [5]. 
Twee dagen later werd 
in Zwitserland Zeppelin-
kerstpost vervoerd [6]. 
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ALPHONSE MUCHA (1860-1939): 
GRAFICUS, ILLUSTRATOR EN SCHILDER 

Meer dan alleen meester van de Art Nouveau 
D O O R J A N V O G E L , Z O E T E R M E E R 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Sinds 1918, toen Tsjechoslo
wakije zich losmaalcte van de 
dubbelmonarchie Oostenrijk-
Hongarije, is de naam van 
Alphonse Maria iVlucha (ajbeel-
ding 1) gevestigd in de wereld 
van de filatelie. Aan hem werd 
namelijk de eer gegund om de 
eerste postzegels voor de jonge 
Tsjechosiowaakse Republiek te 
ontwerpen. En dat waren er heel 
wat. Niet alleen de eerste serie 
gewone fi-ankeerzegels [Hradca-
ny) uit de periode 1918-1920, die 
veertig postzegels in vijf verschil
lende types beslaat (afbeeldingen 
2 en 3), was van zijn hand. Ook 
de krantenzegels (afbeelding 4), 
expresse zegels (apeelding^) en 
portzegels (afbeelding 6) uit deze 
beginperioae heeft hij ontwor
pen. Voorts zijn de gewone 
frankeerzegels nog eens met een 

Dit jaar is het negentig jaar geleden dat de dubbelmonar

chie Oostenrijk-Hongarije uiteen viel. De Oostenrijkse 

delen Bohemen en Moravië vormden samen met de 

Hongaarse delen Slowakije en Roethenië de nieuwe staat 

Tsjechoslowakije. De eerste postzegels van het jonge land 

werden ontworpen door Alphonse Mucha. Jan Vogel belicht 

leven en werk van deze 'meester van de Art Nouveau'. 

overdruk gebruikt als portzegels 
(afbeelding-/), krantenzegel en 
luchtpostzegel (afbeelding S). 
Een binnenkomer van jewelste 
dus. Maar bij het ontwerpen van 
deze postzegels stond Mucha 
onder grote tijdsdruk en het te 
gebruiken matenaal was, zo 
kort na de Eerste Wereldoorlog, 

schaars en van bedenkelijke 
kwaliteit. Hierdoor zijn veel afwij
kingen ontstaan, wat met name 
de serie Hradcanyfilatelistisch 
bijzonder interessant maakt. 
Behalve de opdracht voor de 
postzegels kreeg Mucha ook de 
opdracnt tot het ontwerpen van 
de eerste bankbiljetten (afbeel

ding 9, biljet van 10 kronen uit 
1920), waarop later, in 1931, nog 
een vervolgopdracht volgde. 
Deze postzegels en bankbiljetten 
mogen nog gerekend worden tot 
de kunststroming die Mucha in 
die tijd eigenlijk al achter de rug 
had, te weten de Art Nouveau, 
getuige de zwierige lijnen en 
florale motieven in het kader van 
de postzegels. 
Het ontwerp voor de courante 
zegels verscheen ook op de 
eerste briefkaart van de nieuwe 
republiek (afbeelding 10). Zij 
toont de Praagse Burcht (Prazsky 
Hrad) met de Sint-Vituskathe
draal in het stadsdeel Hradcany, 
volgens Mucha het symbool van 
de Tsjechosiowaakse onafhanke
lijkheid. 
In 1920 ontwierp Mucha de her
denkingspostzegel voor de Hus
sieten (afbeelding n), volgelingen 
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De graßcus, illustratoren schilder Alphonse Mucha geconcentreerd bezig in zijn atelier 

van de in 1415 op de brandstapel 
aan zijn eind gekomen kerkher-
vormer Johannes Hus. Mucha 
verwierf ook de opdracht voor 
het ontwerpen van het staatswa
pen van de nieuwe staat. Dit wa
pen is op de door Karl Seizinger 
in 1929 ontworpen serie van zes 
postzegels afgebeeld (afieelding 
12). 
Deze opdrachten kwamen voor 
Mucha natuurlijk niet zomaar uit 
de lucht vallen. Hij had al ruim
schoots zijn sporen verdiend 
in de artistieke wereld. Toen de 
opdrachten aan hem werden 
verleend was hij, geboren in 
i860, al bijna zestig jaar. Het 
was, en dat was niet uitzonderlijk 
in de artistieke wereld, gepaard 

gegaan met vallen - bijvoorbeeld 
zijn afwijzing voor de academie 
in Praag - en opstaan: zijn door
braak in Parijs. 

PARIJS 
Nadat hij enkele jaren als decor-
en portretschilder had gewerkt 
en, zoals gezegd, werd afge
wezen door de academie voor 
beeldende kunst in Praag, ging 
Mucha in 1885 op kosten van 
zijn mecenas, graaf Egon Khuen, 
studeren aan de kunstacademie 
van München en in 1887 aan de 
kunstacademie Julian m Parijs. 
Deze verruilde hij vervolgens 
weer in 1888 voor de Académie 
Colarossi, eveneens in Parijs. 
Enige tijd hierna staakte de graaf 

zijn financiële steun aan Mucha. 
Die moest nu zelf in zijn levens
onderhoud voorzien en hij deed 
dat vooral door het maken van 
illustraties voor tijdschriften. 
In Parijs, het centrum van de 
toenmalige artistieke wereld, 
maakte Mucha kennis met kun
stenaars als Paul Gauguin (1848-
1903, afieelding 13) en Henri de 
Toulouse-Lautrec (1864-1901). 
Eerstgenoemde logeerde zelfs 
enige tijd bij Mucha. Toulouse-
Lautrec maakte, zij het enkele 
jaren eerder dan Mucha, furore 
met het ontwerpen van affiches 
voor optredens van de zangeres 
Yvette Cuilbert en de danse
res Jane Avril. Beide actrices 
{afieeldingen 14 en 15) traden op 
in de Moulin Rouge in de wijk 
Montmartre van Parijs. 
Mede door deze contacten 
en door zich aan te sluiten bij 
stromingen zoals de Salon du 
Cent ontwikkelde Mucha zich 
als de Art /Voui^eou-kunstenaar 
bij uitstek. Hij legde zich in 
deze periode vooral toe op het 
ontwerpen van affiches, zowel 
voor reclamedoeleinden [JOB 
sigarettenvloeitjes. Moet cü. 
Chandon champagne) als voor 
de theaterwereld (Theatre Sarah 
Bernhardt, Theatre de la Renais
sance, Salon des Cent), maar ook 
op puur decoratieve wandplaten. 
In 1894 ontwierp Mucha zijn 
eerste afliche voor de ster van 
het Franse theater. Sarah Bern

hardt (afieeldingen i6 en 17). Het 
affiche voor het toneelstuk Gis-
monda was zo'n overweldigend 
succes dat hij met Bernhardt een 
contract voor vijfjaar afsloot. 
Het succes zat nem in Mucha's 
stijl en het nieuwe formaat dat 
hij koos: langwerpig en mans
hoog. Hii werd hiermee op slag 
beroemd. Behalve de affiches 
ontwierp hij ook kostuums en 
decors voor Bernardts theater
stukken. 
Op afieelding iS is de beroemd
ste van de twee reclameplaten 
die Mucha in 1896 voor JOB-
sigarettenvloeitjes maakte te 
zien. Afieelding ig toont een 
reclameafliche uit 1897; Mucha 
vertolkte hier, zonder woorden, 
de geneugten van de Middel
landse Zee en in het bijzonder 
die van Monaco. 
In 1898 verscheen de uit vier 
wandplaten bestaande serie 
De Kunsten, een waar artistiek 
hoogstandje. Op de afgebeelde 
postzegels (afieeldingen 20, 21 
en 22) zijn drie van de vier platen 
afgebeeld; respectievelijk De 
Schilderkunst, De Dans en De 
Muziek. De afbeeldingen op de 
zegels verschillen op een aantal 
punten nogal van de originele 
litho's. De vrouwenfiguren zijn 
wat erotischer afgebeeld en 
met name de houding van De 
Schilderkunst wijkt sterk af van 
het origineel. 
In 1897 ontwierp Mucha de 

C E S K A R E P U B L I K A 

PAUL GAUGUIN (1Ö48 1903) 
NAKKml OAUIOB V PItAZB 
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Byzantijnse hoofden, de Blonde 
en de Brunette (afieelding 23) en 
driejaar later, in 1900, scnilaerde 
hij vier sensuele dames die edel
stenen verpersoonlijken. Tw/ee 
ervan, te w/eten Robijn en Ametist 
zijn afgebeeld op een postzegel 
{afbeelding 24). 
Als tegenhanger van het com
merciële decoratieve w/erk dat 
Mucha in zijn Art Nouveaupeno
de maakte, stelde hij in 1899 het 
boekje Le Pater (het Onze Vader) 
samen. In dit spirituele w/erk 
legde hij dit gebed, verdeeld in 
zeven verzen die elk inclusief 
aftjeeldingen drie bladzijden 
beslaan, op zijn manier met veel 
symboliek in w/oord en beeld uit. 
Hij beschouwde dit boekje als 
een van de beste werken die hij 
ooit maakte. 
In 1900 begon Mucha met 
beeldhouwen. Dit deed hij op 
aandringen van vrienden, onder 
wie August Rodin (18401917, 
afl}eelding2s), die hij later, in 
1902, zou vergezellen naar diens 
tentoonstellingen in Praag en 
Moravië. Veel van zijn werk was 
bedoeld voor de wereldtentoon
stelling van 1900 in Parijs. 
Tegen de eeuwwisseling raakte 
Mucha betrokken bij de vrijmet
selarij; hij werd opgenomen in 
de loge van Parijs. De vrijmetse
larij bleef belangrijk in Mucha's 
verdere leven. Later, in 1918, 
speelde hij een rol bij de oprich
ting van de Komenskyloge In 
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Praag. Ook zou hij enkele be
langrijke functies bekleden in de 
Tsjecnoslowaakse vrijmetselarij. 
Het kon natuurlijk niet anders of 
hij maakte ook vele ontwerpen 
voor de diverse ordetekenen van 
de vrijmetselaars. 
In 1901 kreeg Mucha het orde
teken van het Legion d'Honneur 
[ajbeelding 26), oit wegens 
zijn grote verdienste voor de 
inricnting van het paviljoen 
van BosniëHerzeeovina op de 
wereldtentoonstelling van 1900 
in Parijs. In 1934 werd hij door 
de Franse regering bevorderd tot 
officier van het Legion d'Honneur. 
Terug naar de eeuwwisseling: 
rond die tijd had Mucha inmid
dels talloze objecten ontworpen 
in bijna alle facetten van de 
kunstnijverheid en de ornamen
tieke bouwkunst. Dit inspireerde 
hem om twee handboeken sa
men te stellen, die enerzijds zijn 
ervaring op dit gebied moesten 
vastleggen en anderzijds als stu
dieboeken dienst moesten doen. 
In 1902 verscheen Documents 
Decoratifi en in 1905 Figures 
Decoratives. 

Het werk van Mucha nam 
uiteindelijk binnen de Franse 
Art Nouveau een zo dominante 
plaats in dat men op een gege
ven moment zelfs van de Sty/e 
Mucha begon te spreken. 

PRAAG 
In de periode van 1904 tot 1910 

Alphonse Mucha (links) met zijn Amenkaanse 
mecenas, de miljonair Charles Crane 

reisde Mucha diverse keren naar 
de Verenigde Staten; hij woonde 
en werkte daar ook enige tijd. 
Hier ontmoette hij de miljonair 
Charles Crane, die erg geïnte
resseerd was in de cultuur van 
het Slavische volk en die later 
de financier werd van Mucha's 
Slavische Epos. 
In 1910 keerde Mucha definitief 
terug naar Praag, om in het 
Obecni Dum (afbeelding 2y), het 
nieuwe gemeente of gemeen
schapshuis van Praag (dat wil 
zeggen de plaats van samen
komst en cultuurbeleving voor 
de Tsjechoslowaakse gemeen
schap, als tegenhanger van de 
Oostenrijkse gemeenschap in 
Tsjechoslowakije), uitgebreide 
wanddecoraties te maken. Mede 
door de tegenwerking van jonge 
lokale kunstenaars betrof het 
uiteindelijk slechts de decoratie 
van de boven de hoofdingang 

gesitueerde Burgemeesterszaal, 
waar onder meer een serie 
symbolische schilderingen werd 
aangebracht die een vooruitblik 
lijken te zijn naar het Slavische 
Epos. 
Het Obecni Dum van de architec
ten Antonin Balsanek en Osvald 
Polivka is een van de opmerke
lijkste Art /Voui^eoupanden van 
Praag en het is tegenwoordig 
een toeristische trekpleister. 
De met een loopbrug aan het 
Obecni Dum verbonden gotische 
Kruittoren draagt daaraan onge
twijfeld bij [afbeelding 28). 
Het affiche voor het ballet Prinses 
Hyacint\iar\ Ladislav Novaken 
Oskar Nedbal maakte Mucha in 
1911 [afbeelding2q). In dit affiche 
valt een verandering van stijl in 
de afgebeelde figuren waar te 
nemen: het wellustige karakter 
van de vrouwen uit zijn Parijse 
periode heeft plaats gemaakt 
voor de ingetogenheid en 
somberheid van het onderdrukte 
Slavische volk. 
In 1910 huurde Mucha een ap
partement in het kasteel Zbiroh 
in het westen van Bohemen, 
om daar te beginnen aan het 
Slavische Epos, dat hij zelf als 
zijn levenswerk beschouwt. Het 
wordt gevormd door een reeks 
van twintig indrukwekkende 
schilderijen in tempera en deels 
in olieverf in formaten variërend 
van 4 bij 5 tot 6 bij 8 meter. In dit 
werk wilde Mucha de oorsprong 
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en de idealen van het Slavische 
volk tot uitdrukking brengen. 
Zoals gezegd wist nij voor de 
realisatie van dit project in de 
Verenigde Staten een financier 
te vinden. In 1912 had hij de 
eerste drie doeken gereed, die 
hij vervolgens aan de stad Praag 
aanbood. In 1919 had hij er 
elf gereed; deze werden in het 
Clementinum in Praag en later 
in de Verenigde Staten geëxpo
seerd. De gehele cyclus was in 
1928 voltooid. In datzelfde jaar 
werd het complete werk door 
Mucha en in tegenwoordigheid 
van zijn financier Charles Crane 
aan het Tsjechische volk en de 
stad Praag aangeboden en daar 
geëxposeerd. /AjbeeW/'ng 30 toont 
een detail van het schilderij Tus
sen de Toeranische zweep en het 
zwaard van de Coten. 
Sinds de jaren zestig wordt 
het Slavische Epos permanent 
tentoongesteld in het kasteel 
van het wat afgelegen Moravisch 
dorpje Moravsky Krumlov, even 
ten zuidwesten van Brno en vlak
bij Ivancice, de geboorteplaats 
van Mucha. Dit kasteel, met een 
enigszins verstopt toegangs
poortje en gesitueerd in een 
onverzorgde omgeving, verkeert 
in een staat die om een flinke 
onderhoudsbeurt vraagt. Jam
mer: dit levenswerk van Mucha 
verdient een betere omgeving. 
Hoewel al in 1344 met de bouw 
van de SintVituskathedraal 
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{afieelding ji) in Praag was 
begonnen, werd de kerk pas in 
de jaren dertig van de twintigste 
eeuw afgebouwd. Mucha ont
ving in 1931 van de Tsjechische 
Bank Slavia de eervolle opdracht 
een gebrandschilderd raam voor 
de kathedraal te ontwerpen. Het 
werd een ontwerp waarin zijn 
typisch Slavische personages, 
zoals we die ook in het Slavische 
Epos en ander schilderwerk van 
zijn hand tegenkomen, duidelijk 
herkenbaar zijn (aßeeidingp). 
Ook de belangrijke Tsjechische 
Art NoweauschWder Max 
Svabinsky (18731962, afieelding 
]],) maakte ontwerpen voor drie 
glasinloodramen voor de Sint
Vituskathedraal. Op apeeiding 
J4 is een detail weergegeven van 
het ontwerp (in aquarel) van het 
Laatste Oordeel. 
Net als Mucha was Svabinsky 
een bijzonder vermaarde post
zegelontwerper. Zo ontwierp hij 
in 1920 een postzegel met het 
portret van Jan Masaryk {afieei
d/)ig35), de eerste president van 
Tsjechoslowakije. De president 
zal ongetwijfeld zijn goedkeuring 
aan Mucha's ontwerpen voor 
postzegels en bankbiljetten heb
ben gegeven. 

In 1958 ontwierp Svabinsky, in 
het kader van het veertigste jaar 
van de nationale postzegel, een 
postzegel met daarop een vrou
wenfiguur die opziet naar een 
afbeelding van de eerste door 

Mucha ontworpen postzegel van 
Tsjechoslowakije {ajbeelding^&j. 
Twee jaar later maakte SvabinsKy, 
ditmaal in het kader van de Dag 
van de Postzegel, de postzegel 
met het portret van Mucha die 
als ajbeeiding i helemaal aan het 
begin van dit artikel is opgeno
men. 
Na de inval van de Duitsers in 
Tsjechoslowakije werd Mucha 
in 1939 als een van de eersten 
gearresteerd en door de Gestapo 
ondervraagd. Dit greep hem 
geestelijk en fysiek erg aan. Op 
14 juli 1939 stierf hij in Praag, 
waarna hij net als vele andere 
prominente Tsjechen werd be
graven op het nationale erekerk
hof gelegen in de voormalige 
burcht Vysehrad (ajbeeidingyf). 

TOT SLOT 
Uit het in 1906 gesloten huwelijk 
van Mucha met Maruska 
Chytilova werden een dochter, 
jarolava (1909), en een zoon, 
Jiri (1915), geboren. Na de dood 
van Jiri in 1992 richten diens 
vrouw Geraldine en hun zoon 
John Mucha de Mucha Stichting 
op. Dankzij deze stichting kon 
in 1998 het Mucha Museum in 
Praag worden geopend. 
Dit nieuwe museum past in het 
beeld van de laatste decen
nia, waarin de Art Nouveau is 
herontdekt en de belangstelling 
voor deze kunststroming sterk is 
toegenomen. Dit geldt vanzelf

sprekend ook voor het werk van 
Alphonse Mucha, die immers 
een bijzonder belangrijke repre
sentant van de Art Nouveau is. 
De jarenlange waardering voor 
zijn vakmanschap als postze
gelontwerper blijkt uit de in dit 
artikel afgebeelde Tsjechoslo
waakse, Tsjechische en Bul
gaarse postzegels op postzegels 
(apeeldingen 38 tot en met 41) 
en hetTsjechoslowaakse blok uit 
1988, dat verscheen ter gelegen
heid van het feit dat zeventig jaar 
eerder de eerste door Mucha 
ontworpen postzegels uitkwa
men [ajbeeiding 42). 
De waardering voor zijn schilder
en affichekunst, de kunstvorm 
waaraan hij zijn grootste bekend
heid dankt, blijkt uit de vele 
malen op moderne postzegels 
weergegeven creaties van zijn 
hand. 

Noot: 
Het was in de eerste plaats mijn be
doeling om een zo breed mogelijk 
beeld van Mucha te schetsen met 
behulp van filatelistisch materiaal. 
De filatelistische kwaliteitvan dit 
artikel komt daardoor op de tweede 
plaats. In verband hiermee heb ik 
mij bezondigd aan het opnemen 
van vier nietfilatelistische afbeel
dingen, te weten: een bankbiljet, 
een foto van een detaü van Mucha's 
glasinloodraam en twee officieuze 
postzegels van de Democratische 
Repubüek Congo. 
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PROFITEER ! N E D E R L A N D jaargangen PROFITEER ! NEDERLAND Jaargangen 

NU tot 56% ! 
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voordeel 
Samenstelling prijs onze prijs u bespaart Jaar Samenstelling prijs onze prijs u bespaart 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

549/567 (19w) 

568Ä77(10w) 

578/BOO {23w) 

601/616(16») 

641/654 (14w) 

655«70 (16w) 

671/687 (17w) 

688/706 (19w) 

707/719(13«) 

720/735 (16w) 

amrm^i'.^ 

ï 142,50 

1 54,00 
52,00 

52,00 

130,00 

54,00 

35,00 

f 36,50 

119,00 
39,00 
109,00 
39,00 
35,00 
35,00 
99,00 
35,00 
24,00 
28,00 

23% 
26% 
24% 
28% 
33% 
33% 
24% 
35% 
31% 
23% 

1950 t/m 1959 (lOjaar) 763,50 

1970 t /m 1979 (1 Ojaar) ca 194,00 156,00 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

191/1214 (23w + 1bl) 

215/1236 (20w + 2bl) 

260/1279 (19w + 1bl) 

280/1299 (18w + 1bl + 1pb) 

300/1320 (18w + 2bl + Ipb) 

321/1344 (22w + 1bl + 1pb) 

34S/1366(20w + 1bl + tpb) 

367/1395 (26w + Ibl + 2pb) 

396/1419 (21 w + 2bl + Ipb) 

420/1439 (18w + Ib l + I r 

9,00 
9,00 
9,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
17,50 
15,00 
14,00 

1990 1440/1461 (20w + Ib l + ipb) 

1991 1462/1487 (24W'l'1bU Ipb) 

1992 1515/1543 (2Sw+2bU2pb) 

1993 1544/1580 (34w -f 2bl -l-1 pb) 

1994 159S/1629(31w + 3bl + 1pb) 

1 9 9 5 1630/1663 (31w + 3bl) 

1 9 9 6 1664/1705 (37w + 5bl) 

1997 1706/1745 (36w+4bl) 

1998 1746/1807 (S8w + 4bl) 

1999 1808/1875 (64w + 4bl) 

15,00 
16,10 
21,50 
23,25 
25,00 
24,50 
29,25 
25,00 
31,00 
36,50 

50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 

562,00 2 6 % 1990 t/m 1999(1 Ojaar) 
1950 t/m 1999 (50J 
2000 1876/1950 (70w + 5bl) 

2001 1951/2033 (76w + 6bl) 

2002 2044/2134(83w -f 3bl +2pb) 

2003 2139/2243(95w + 4bl) 

2004 2246/2316(67w -f 4bl) 

494,25 247,10 
i^R,00 

78.50 
1261,00 
39,25 
48,25 
49,00 
54,00 
51,00 

50% 
34% 
50% 
50% 
28% 
24% 
25% 

2000 t/m 2004 (Sjaar) 382,50 241,50 3 7 % 
Alle jaargangen postfris en volgens hoofdnummers NVPH 

Wij wi l len weg uit Heemstede I 

Opruiming ! 
van magazijn en winkelvoorraad. 

In verband met een naderende verhuizing zullen wij vanaf heden tot geleidelijke 
uitverkoop van de winkelvoorraad over gaan en zullen elke maand meer artikelen 
afgeprijsd gaan worden: LET OP: Dit is 

uitsluitend van toepassing op de aanwezige voorraad : 

Albums, Insteekboeken, Kilowaar, 
Motiefpakketten, Stroken, Loepen, 
Pincetten,Catalogi, Supplementen, 

Collecties,partijen en restanten, 
2e hands albums etc.etc. 

OP = OP 
(Niet van toepass ing o p de voor raad postzegels en munten !) 

2 0 % ^ 's streefdatum voor sluiting van de winkel houden wij voorlopig 1 aug. 2008 aan. 
Over de wijze en de lokatie waar wij ons bedrijf zullen voortzetten zullen wij u 

uiteraard t.g.t. nog informeren. 45% 
45% ^^^ Postzegel en Muntenhandel 
38% 1 ^ Hollands Glorie 
4 2 % Camplaan 8 2103 GW Heemstede 
5 2 % T e l 0 2 3 5 4 7 7 4 4 4 Fax 023 5477444 Postbank 4208936 

hg@stampdealer.nl www.stampdealer.nl 
5 5 % "NIEUW" Nederlandse Antillen ongetand ! 
5 2 % 1996 serie Papiamentu Bijbel nvph 1120/1121 €45.-

5 2 % 1996 serie Vlinders nvph 1122/1125+ blol< 1126 €175.-

4 5 % 1999 500 jaar historie Curacao nvph 1258/62 (5w) €95. -

1980 t /m 1 9 8 9 ( 1 Ojaar) 240,50 121,50 Portokosten altijd extra 17.00) Maandag/dtnsdag op als] 

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


FEBRUARI: MAAND VAN DE LIEFD 

*«%. 

Ons aanbod zal uw hart veroveren! 
Persoonlijk contact staat bij PPC voorop, 

ledere maand versturen wij vele emails met onze nieuwsbrief. 
Hierin houden we onze klanten op de hoogte van de nieuwste 

I t aanbiedingen en speciale acties etc. 
Vraag de nieuwsbrief aan! 

■ Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

U kunt 24 uur per dag online kijken en bestellen. 
' Alle partijen zijn gefotografeerd. 

Wij willen graag postzegels kopen! 
.Wëff Crbesloten om uw verzameling of doubletten te verkopen, 

dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. 

P A R T I J E 
C E N T R A L E 

WIJ kijken er naar uit om u in de winkel te ontvangen. 
Meer dan 3000 verzamelaars komen regelmatig bij 

de Postzegel Partijen Centrale in Den Haag! 

Openingstijden: ma t/m za 9:00  17:00uur 
Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 

 M 

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

INFORMATIEBON 
Naam: Tel: 
Adres Email: 
Postcode: Interessegebieden: 
Plaats: 

i f i O l S i T i Z i E l G i E i L 
[pTÄTRJjj'ITjTETN'r' 
rcTETiiiTTTRTATiLTiË' 

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://postzegelpartijencentrale.nl
mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl
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Briefltaarten voor het 
goede doel (2) 
De'KaartensetFirstS', 
uitgegeven op 17 oktober 
2007, blijkt in elk geval 
tot eind december 2007 
op de postkantoren te 
koop te zijn geweest. Ook 
bij de ColIectClub kon men 
de kaarten bestellen. Met 
een waardeaanduiding 
van 0.89 euro waren de 
briefkaarten geschikt voor 
verzending naar bestem
mingen buiten Europa. 
Dat tarief is per i januari 
2008 verhoogd naar 92 
eurocent, zodat correct 
gebruikte kaarten zonder 
bij frankering wel schaars 
zullen zijn. Voor de vol
ledigheid vermeld ik nog 
dat de kaarten verpakt 
waren in een plastic zalqe, 
metals 'bijsluiter' een 
kartonnen kaart [i] met 
op de ene kant afbeeldin
gen van de drie kaarten en 
het zegelbeeld en op de 
andere kant een oproep 
om te kijken naar het Cv-
programma That's Life op 
20 december 2007. 

GROOT-BRinANHIË 

Verzamelaars van Britse 
postwaardestukken zullen 
blij zijn dat er eindelijk 
een vervolg komt op het 
standaardwerk van A.K. 
Huggins uit 1970. De 
nieuwe catalogus heet Col
lect British Postal Stationery 
en behandelt alle uitgiften 
sinds 1840. Auteurs Allan 
Huggins en Colin Baker 
noemen hun boek een 
simplijied listing, maar met 
een uitgebreide inleiding 
en veel afbeeldingen (in 
kleur) geven ze in de 164 
pagina's een compleet 
overzicht van het verza-
melgebied, inclusief de 
vele particuliere uitgiften. 
Het boek wordt uitgege
ven door de Great Britain 
Philatelic Society en de 
Postal Stationery Society en 
zal £ 30 kosten, exclusief 
verzendkosten. 

• ' . ui i tat Ith 

Canada 
Volgens de Chinese astro
logie leven we in het Jaar 
van de Rat. De Canadese 
posterijen hebben naar 
aanleiding daarvan twee 
voorgefrankeerde prent-
briefkaarten uitgegeven 

[2, 3], die verkocht wor
den voor $ 1.69 per stuk. 
De kaarten zijn voorzien 
van een 'port-betaald'-
aanduiding in het Engels 
en het Frans en kunnen 
verzonden worden naar 
alle bestemmingen ter 
wereld. Met deze uitgifte 
is de Canadese reeks 'Chi
nees Nieuwjaar' na twaalf 
jaar compleet: alle dieren
riemtekens zijn een keer 
aan de beurt geweest. 

Duitsland 
Een nieuwe ontwikke
ling in 2007 vormden 
postwaardestukken met 
een Plus-briefExclusiu-ze-
gelbeeld. Dat zegelbeeld, 
met een tweedimensi
onale barcode en een 
wisselende afbeelding, 
ziet men op envelop
pen die vervaardigd zijn 
op bestelling van grote 
postklanten. 
De klant kan daarbij zelf 
de afbeelding aanleve
ren en hoeft dus geen 
bestaande postzegel te 
kiezen. 
Als voorbeeld toon ik u 
een vensterenvelop van de 
firma Metzier uit Frank
furt am Main [4], die 
voor het zegelbeeld een 
portret koos van Friedrich 

Metzler (1749-1825). 
De waardeaanduiding 
55 (eurocent) komt niet 
noodzakelijkerwijs over
een met het tarief dat de 
afzender betaald heeft. 
Ter gelegenheid van 
Kerstmis 2007 was een 
set van vijf enveloppen 
met een Plusbrief Exclusiu-
zegelbeeld op de postkan
toren verkrijgbaar. 
De enveloppen hebben 
elk een verschillende af
beelding in het zegelbeeld 
en zijn op de linkerzijde 
voorzien van een daarbij 
passende illustratie 
[5]. Ze werden als set, 
inclusief kerstkaarten, 
verkocht voor 5.50 euro. 
Opvallend is dat naast 
het zegelbeeld een 
aanduiding 'tot 50 g.' is 
aangebracht. 

Een particuhere Plus-
karte met zegelbeeld 25 
eurocent 'Kaasjeskruid' 
werd uitgegeven voor de 
firma PATT Verkaufsstrate
gien [6]. Het voorgedrukte 
poststempel luidt Brief-
centrum 30, Entgelt bezahlt, 
00.00.0- -18. 

Post aan aandeelhou
ders van Deutsche Post 
wordt verzonden in 

Plusbnef-enveloppen die 
te beschouwen zijn als 
dienstenveloppen. Twee 
voorbeelden: 
een DL-envelop met 
zegelbeeld 55 eurocent 
'Klaproos' en voorge
drukt poststempel '53250 
Bonn, 00.00.06-18.' [7]; 
een DL-envelop met 
zegelbeeld 55 eurocent 
'Winter' en voorgedrukt 
poststempel '53113 Bonn, 
00.00.07-18.' [8]. 
Voor de echte liefheb
bers: het getal '10' naast 
het adresvenster verwijst 
naar afzender Bereich 10 
van Deutsche Post. Post 
voor verzamelaars is altijd 
voorzien van het getal '3 ' 
(= Bereich 3, Postphilatelie). 

Hongarije 
Op 16 juh 2007 werd de 
reeks postwaardestukken 
van het type-Posthoorn 
(zonder waardeaandui
ding) uitgebreid met en
veloppen voor verzending 
naar Europese bestem
mingen en enveloppen 
voor verzending naar 
bestemmingen buiten 
Europa: 
De 'Europese' envelop [9, 
10] heeft oker als steun
kleur en kost 210 f. (klein 
formaat) of 440 f (medi

um) en de andere envelop 
heeft paars als steunkleur 
en kost 230 f (klein) of 
490 f (medium). Links 
naast het zegelbeeld is 
een prioritylabel gedrukt; 
de achterzijde van de 
enveloppen bevat een 
gebruiksaanwijzing in het 
Hongaars en het Engels. 
Opvallend is verder de 
gegolfde vorm van de 
sluitklep (op de afbeel
ding helaas niet goed 
zichtbaar). 

Rusland 
Enveloppen groot Jormaat 
met zegelbeeld 'A' (verkoop
prijs 8 roebel) en bestel
datum op de achterzijde: 
125 jaar Symphonieorkest 
St-Petersburg (16-04-
2007); 
K.K. Lüders, oprichter 
van het Postmuseum in 
St-Petersburg (17-04-
2007); 
N.E. Slavinsky, eerste 
directeur van het Post-
museum in St-Petersburg 
(17-04-2007); 
Bolsjoi-theater in Moskou 
(02-05-2007); 
Pokrowsk-kathedraal in 
Moskou (02-05-2007); 
Internationale actie 'Laten 
wij elkaar ontdekken' (15-
05-2007); 



M31 FertOd. X 

Tal OSf lSßln» ^ MiflvIMi 

& © o i e B o e . ^ . 

Mlll'iPJ J I I 

(»-ft^jgS 

n^L 

ai 

«etti^fMmsK SF 1 gl 1 
lliBRUtiT9LRI 

'A<4fiMU»M)ik£ 

"ww'^wd" 

i6 

O M C M I H M 

BBSrWYOfIg« 

500 jaar Kremlin (citadel) 
inToela (21-05-2007) [11]; 
450 jaar aansluiting van 
Basjkirië (29-05-2007); 
K.E. Ziolkowsky 1857-
1935 (31-05-2007); 
450 jaar aansluiting van 
Karatsjajevo-Tsjerkessië 
(01-06-2007); 
Veldbloemen (01-06-
2007) [12]; 
450 jaar aansluiting van 
Adygië (01-06-2007); 
Internationale Boeken
beurs Moskou (20-07-
2007); 
375 jaar aansluiting van 
Jakoetië (24-07-2007). 

Enuelop klein Jormaat met 
ze^elbeeld 'A' (verkoopprijs 
7,60 roebel) en bestelda
tum op de achterzijde: 
Russische tentoonstelling 
jeugdfilatelie 'Dromen 
waarmaken' (21-05-
2007). 

Taiwan (China) 
De traditionele Nieuw
jaarskaarten werden uit
gebracht op 3 december 
2007 [13]. Vijf verschil
lende kaarten voor het 
Jaar van de Rat, met een 
zegelbeeld van NT$ 2.50 
ondeend aan een van de 
Nieuwjaarspostzegels. Op 
de beeldzijde van de kaar
ten staan nieuwjaarswen
sen en afbeeldingen van 
muizen. Blijkbaar vallen 
zowel de muis als de rat 
onder het dierenriemte
ken voor het nieuwe jaar. 
Zoals gebruikelijk zijn de 
kaarten voorzien van een 
lotnummer; de vijf hoofd-
prijswinnaars van de 
nieuwjaarsloterij krijgen 
dit jaar een motorfiets. 

Met een serie van zes 
voorgefrankeerde prent-
briefkaarten werd in de

cember 2007 de aandacht 
gevestigd op de Taiwane
se streek Pingtung. Op de 
beeldzijde van de kaarten 
ziet men foto's van de 
ijzeren spoorwegbrug bij 
Kaoping, de stadsmuur 
van Hengchun, de Vaas-
Rots bij Siaoliouciou, het 
weidegebied van Renting, 
de koraalrifkust bij 
Maobitou en de vlakte van 
Pingtung in het noorde
lijke Dawu-gebergte. Het 
zegelbeeld van NT$ 2.50 
is ontleend aan de postze
gelreeks 'Orchideeën'. 

Vaticaan 
Voor 2008 staan twee 
uitgiften van postwaarde-
stukken op het program
ma: een serie briefkaarten 
naar aanleiding van de 
Xlle Bisschoppensynode 
en een luchtpostblad ter 
herdenking van paus 

(aduertentie) 

Clemens III. 

Verenigde Staten 
Enkele achterstallige mel
dingen uit de Verenigde 
Staten. 

Briefkaartenboekjes die 
uitgegeven werden bij 
postzegelemissies: 

Star Wars (25 mei 2007); 
vijftien voorgefrankeerde 
kaarten met vijf verschil
lende zegelbeelden van 26 
dollarcent voor $ 12.95; 
'Vuurtorens langs de 
Pacific' (21 juni 2007); 
twintig voorgefrankeerde 
briefkaarten met vijf ver
schillende zegelbeelden 
van 26 dollarcent, prijs 
$12.95; 
'TheArtqfDisney'(i6 
augustus 2007); zegel
beelden Mid«y Moüst, 
Peter Pan, Dombo en Alad

din, twintig stuks in een 
boekje voor $ 12.95 [14]-

Op 12 mei 2007 zijn drie 
nieuwe postwaardestuk-
ken verschenen: 
Voorgefrankeerde 
envelop 41 c. 'Paarden', 
verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen (gewoon of 
verstevigd, met of zonder 
venster) en formaten [15]; 
Een envelop OJicial Mail, 
die alleen door overheids
instanties gebruikt mag 
worden [16]; 
Briefkaart 26 c. 'Ana
nas ' als enkele kaart en 
binnenlandse kaart met 
betaald antwoord [17]. 

Op 13 juni 2007 is een 
kartonnen priority-en
velop verschenen met 
als zegelbeeld $ 4.60 Air 
Force One, het presidentiële 
vliegtuig. 

^yww.vanlok tßF >i 
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NIDERLAND 

Prestigeboekje ig en 20 
In de eerste helft van dit 
jaar staan twee Neder
landse prestigeboekjes 
op het programma. Op 18 
maart een boelqe met als 
thema Passie uoor postzegels 
 als dat maar geen passie 
voor persoonlijke zegels 
betreft... Uiteraard hangt 
de uitgifte samen met 
de jubilea van NVPH en 
NBFV en wordt in het 
boekje aandacht besteed 
aan Stamp Passion (11,12 
en 13 april) in Den Bosch. 
Het tweede boekje komt 
uit op 12 juni. Hierin be
vinden zich tweemaal vijf 
verschillende postzegels 
van 44 cent uit de reeks 
'Mooi Nederland' (2008). 
De op 2 januari ver
schenen zegels '10 voor 
Nederland' zitten ditmaal 
niet in een boekje (zoals 
de voorgangers van 2006 
en 2007), maar in een 
hangblokje. 

NIEUWE UITGIFnN 

Argentinië 
Driedimensionaal 
Argentinië houdt van 
bijzondere boekjes. 
Behalve het boelqe met 
een velletje van bijna een 
halve meter lang (zie 
januarinummer), blijkt er 
op 28 juli ook een boekje 
verschenen te zijn met 
één driedimensionale 
zegel in blokformaat. In 
het boekje zit ook een 3D
brilletje, zodat de zegel 
met de afbeelding van een 
meteoriet wat beter en 
met meer diepte bekeken 
kan worden. De zegel 
heeft een waarde van $ 6, 
wat ook de verkoopprijs 
van het boekje is. 

Australië 
2007: 61 boelges' 
Vorig jaar gaf Australia Post 
maar liefst 61 boekjes uit: 
38 normale en 23 presti
geboekjes. Het moet een 
absoluut wereldrecord 
zijn. 

Jaar uan de Rat 
De cyclus start opnieuw; 
de rat is het eerste teken 
in de reeks van twaalf 
Het Jaar van de Rat start 
op 7 februari, maar 
Australië gaf al op 8 janu

ari twee zegels (50 c. en 
$ 1.45) met dit motief uit 
en verder een prestige
boekje met een aantal van 
deze zegels. Prijs van het 
boekje is $ 10.95. 

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

gemaakt van de noodzaak 
tot het doneren van orga
nen en weefsel. 
Op 5 februari verscheen 
hiervoor zelfs een speci
ale postzegel van 50 c. die 
ook per tien exemplaren 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar is. 
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Prestigeboekje Jaar van de Rat 

Wensenboekje 
Ruim op tijd voor Valen
tijnsdag verscheen op 
15 januari een prestige
boekje van $ 10.95 rfst 
daarin een aantal zegels 
waarop de liefdesbloem 
bij uitstek, de roos, staat 
afgebeeld. 

De rode roos is een traditioneel 
geschenk op Valentijnsdag. 

Dierenriem 
Net als vorig jaar zijn 
er in januari twaalf 
sterrenbeeldpres ti
geboekjes verschenen 
met als inhoud twaalf 
postzegels van 50 c. De 
boekjes geven uitge
breide informatie over de 
ram, stier, tweelingen, 
enzoort: voorspellingen 
op het gebied van de 
liefde, carrière, financiën 
en gezondheid voor het 
komende jaar. 
Vandaar dat de boekjes in 
Australië graag gebruikt 
worden als cadeautje 
voor vrienden en familie. 
De verkoopprijs van elk 
boekje is $ 10.95. 

Orgaan en iveefseldonatie 
Eik jaar in februari 
worden de Australiërs 
een week lang bewust 

15 boekjes 
Nu, in februari, zitten 
we in Australië al op 15 
boekjes. Gaat het om een 
poging een nieuw record 
te vestigigen? 

Azoren/Madeira 
Niet 2oo5, maar 2007 
Het leek wel dat ik voor 
het decembernummer het 
stukje van één jaar daar
voor had gekopieerd. Feit 
is dat er stond 2006 waar 
het 2007 moest zijn: in 
november 2007 verscheen 
er in beide gebieden een 
prestigeboekje met alle 
uitgifi:en van het jaar 
2007. 

Canada 
Nieuiue permanente zegels 
Hoewel Canada het 
binnenlands brieftarief 
dit jaar voor de verande
ring eens niet verhoogd 
heeft, verscheen eind 
2007 (27 december) toch 
een kleine serie nieuwe 
permanente waarden. Ze 
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Het Canadese boekje met zes 
postzegels uan g 6 cent 

tonen afbeeldingen van 
hybride orchideeën. Drie 
van de vier zegels zijn ook 
in boekjes verkrijgbaar: 
zesmaal 96 c. (tarief 
voor post naar de VS), 
$1.15 (oversized brieven) 
en $ 1.60 (luchtpost 
overzee). 
Natuurlijk kwam er ook 
wat nieuws voor de bin
nenlandse briefpost: een 
boekje met de konin
gin in een nieuw jasje; 
tienmaal 'P' (= 52 c) . 
De afbeelding is geba
seerd op een foto van de 
koningin bij haar bezoek 
aan Sakatoon in 2005. 
Om de klant te kunnen 
laten kiezen, verscheen 
op diezelfde datum ook 
een boekje met tweemaal 
vijf vuurtorenzegels. Te 
zien zijn vuurtorens uit 
Ontario (Point Clark), 
Brits Columbia (Pachena 
Point), Manitoba (Warren 
Landing), Quebec (Cap
desRosiers) en Nova 
Scotia (Sambro eiland). 

De uijf uerschillende 
uuurtorenzegels. 

Later dit voorjaar  op i 
mei  zullen deze vuur
torens ook verkrijgbaar 
zijn in boekjes van dertig 
zegels. 

Feest 
Na de feestzegels met bal
lonnen (2006) en confetti 
(2007) kwam Canada Post 
op 15 januari met een 
boelqe vuurwerkzegels: 
zesmaal 'P' (= 52 c) . Leuk 
voor feestelijke uitnodi
gingen. 

Pioenrozen 
Twee in Canada erg 
populaire pioenrozen 
sieren de tien zegels van 
52 cent in een op 3 maart 
te verschijnen boekje. De 

Kajtje uan het boekje met 
pioenrozen 

uitgifte past in een traditie 
waar de lente ook postaal 
zichtbaar wordt. 

Umuersiteiten 
Het eeuwfeest van de Uni
versiteit van Alberta wordt 
op 7 maart aangegrepen 
voor de uitgifte van een 
boekje met acht zegels 
van 52 c. Op de zegel staat 
het tandheelkundig insti
tuut van deze universiteit 
afgebeeld. 
Ook de Universiteit van 
Brits Columbia bereikt dit 
jaar dezelfde gezegende 
leeftijd. Een boekje kan 
dus niet uitblijven. Dat 
verschijnt eveneens op 
7 maart en ook met acht 
zegels van 52 c. Op de 
zegel staat de bibliotheek 
centraal. 

Duitsland 
Kloosteteiland 
De op 2 januari versche
nen Duitse zegel (45 c.) 
'Kloostereiland Reiche
nau' is ook per tien in een 
boekje verkrijgbaar. Dit 
eiland, cultuurerfgoed van 
Unesco, ligt in het weste
lijke deel van het Boden
meer. Het werd ruim 150 
jaar geleden door middel 
van een dam met het 
vasteland verbonden. De 
voormalige Benedictijner 
abdij ontwikkelde zich in 
de vroege Middeleeuwen 
als rijksklooster tot het 
centrum van het Heilige 
Roomse Rijk. 

< KLOSTERINSEL REICHFNAU ? 
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Grajische voorstelling uon het ei
lond Reichcnau met delen van een 
liturgisch misboek en een gotische 

ivandschildering 

Mededingingsautoriteit 
Het Bundeskartellamt be
staat dit jaar vijftig jaar en 



dat was voor de post aan
leiding tot de uitgifte van 
een postzegel van go c. 
Die kwam er op 2 januari. 
Op 7 februari komt deze 
zegel ook in boekjes van 
tien aan het loket. De 
Duitse toeziclithouder 
werkte ruim veertig jaar 
lang vanuit Berlijn, maar 
is sinds I oktober iggg in 
Bonn gevestigd. 

Mei/juni 
Nog twee boekjes ver
schijnen er later dit jaar. 
Op 8 mei een zogenaam
de MaxiSrt met twintig 
wenszegels van 55 c. 
(deze zegels verschenen 
overigens al in vellen op 
7 februari) en een boekje 
met tien weldadigheids-
zegels van 55+25 c. op 
12 juni. 

Faeröer 
Sanatorium 
Aan het eind van de 
negentiende eeuw zat de 
schrik voor tuberculose er 
goed in bij de bewoners 
van Faeröer: de onhy
giënische toestanden 
aan boord van de kleine 
schepen bevorderden 
een verspreiding van de 
besmettelijke ziekte. Het 
l<wam meermalen voor 
dat één persoon de gehele 
bemanning aanstak. In 
igo8 werd een sanatori
um gebouwd in Hoydalar, 
nabij Tórshavn. 
Met twee postzegels 
wordt op II februari de 
bouw één eeuw eerder 
herdacht. Op de ene 
(5.50 k.) staat een groepje 
patiënten en een deel van 
het gebouw; op de andere 
(g.oo k.) dokter Magnus
sen, succesvol bestrijder 
van de ziekte. 

De tuiee zegels van ie Faeröer 

De beide zegels zijn ook 
elk viermaal in een boekje 
van 58.00 k. verkrijgbaar. 

Frankrijk 
Johannes Vermeer 
Elf beroemde schilder
stukken sieren een op 
26 januari in Frankrijk 
verschenen boekje: tien 

op postzegels (zonder 
waardeaanduiding, maar 
bedoeld voor binnenland
se brieven, tarief nu 54 c.) 
en één op een vignet. Het 
gaat daarbij om werken 
van onder meer Rap
hael, Botticelli, Metsys 
('De goudweger en z'n 
vrouw'). Vermeer ('Het 
meisje met de parel') en 
Leonardo da Vinci. 

Kajt en inhoud van het Franse 
schilderijenboekje 

Groenland 
Europa 2008 
De Europazegels van 
Groenland zijn dit jaar 
inmiddels op 31 januari 
verschenen. Het is niet 
duidelijk of PostEurop bij 
het motief van dit jaar, 
'Het schrijven van brie
ven', alleen heeft gedacht 

Het boekje van Groenland met 
Europa-zegels. 

aan de ouderwetse door 
de post te vervoeren brief 
op papier. De ontwerp
ster in Groenland in elk 
geval wel en dat terwijl 
heel wat boodschap
pen en gevoelsuitingen 
vandaag de dag per e-mail 
of sms geuit en verstuurd 
worden. 
De beide Europazegels 
(waarden 5.75 en 7.50 k.) 
zijn per zes ook in een 
boekje verkrijgbaar. 

Groot-Brittannië 
Loue-boekje 
Op 15 januari verscheen 
in Engeland een boekjes 

Be My ^, 
Valentine 

Send lov« wtth your SUmps 
viut 

www r«yalmati «m/smiteUu 

Opengeslagen Britse loue-loveboekje met zes eersteklaszegels. 

met vier goudkleurige 
permanente waarden 
en twee loue-zegel s met 
labels: Be My Valentine en 
S.W.A.L.K. (ofwel Sealed 
with a Loving Kiss).Prijs 
van het boekje is zesmaal 
34 p., dus £2.04. 

India 
Calicut 
Ze maken er in India een 
potje van. Berichtte ik 
in november van locale 
boekjes op de Andaman & 
Nicobar Islands, nu blijkt 
dat de postdirecteur 
van Calicut (ook wel 
Kozhikode genoemd, een 
stad in de zuidelijke staat 
Keralan) vorig jaar de vier 
vogelzegels van 5 oktober 
2006 in een boekje heeft 
uitgegeven. Het boekje 
bevat een velletje van de 
vier zegels met ernaast af
beeldingen van de vogels 
in zwartdruk. Het boekje 
vermeldt ook de oplage: 
300 stuks. 

Israël 
Natuurbehoud 
De Hula-vallei in het 
noorden van Israël is een 

Dieren in de Israelische Hula-
vallei 

bekend natuurgebied 
met een zeer waarde
volle fauna en flora. Zo 
overwinteren er veel 
kraanvogels, roofvogels 
en watervogels. Anderen 
doen de Hula-vallei aan 
op weg naar warmere 
oorden. 
De kraanvogels, maar 
ook andere dieren, zijn te 
vinden in een op 5 decem
ber verschenen boekje. 
Het bevat zes zegels van 
2.25 nis. 

Nieuw-Zeeland 
De uiereld onder luater 
In de permanente serie 
'landschappen' heeft de 
post van Nieuw-Zeeland 
dit keer de diepte opge
zocht. Vier postzegels 
laten mooie onderwater-
beelden zien. 
Twee van de op 16 januari 
verschenen zelfklevende 
zegels zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar. Het 
zijn de zegel van 50 c. 
met de koraalboom (tien 
zegels in een boekje) en 
de zegel van $1.00 met de 
baarsachtige Callanthias 
oustralis (vijf zegels). 

Slowakije 
Kerst 2007 
Op 14 november ver
scheen in Slowakije een 
kerstzegel met een afbeel
ding van een kerstboom. 
De zegel van 10 k. is ook 
per tien in een boekje 
verkrijgbaar. 

Spanje 
Speelgoed 
Evenals vorig jaar geeft 
Spanje ook dit keer weer 
een boekje met afbeeldin
gen van antiek speelgoed 
uit. Het bevat acht zegels 
met de aanduiding A 
en plaatjes van onder 
meer een stoomboot, 
postkoets, diabolo en 
bouwdoos. 

Flora en Jauna 
De dure boekjes met hon
derd zelfklevende zegels 
staan ook voor dit jaar 
weer op het programma. 
Als eerste verschijnen 
binnenkort een boekje 
met honderd witte came-
lia's en een met honderd 
groene spechten. 
Waarde en uitgiftedata 
van de postzegelboekjes 
werden nog niet verstrekt. 

Tsjechië 
Postzegeltraditie 
Voorlopig staan er voor 
dit jaar in Tsjechië vijf 
boekjes gepland. 
Allereerst het inmiddels 
op 20 januari verschenen 
boekje 'Postzegeltraditie'. 
Dan op 5 maart een 
boekje ter gelegenheid 
van de wereldtentoon
stelling Praga 2008 in 
september; afgebeeld is 
een wandschildering in 
hetpostmuseum. 
Op 28 mei volgt een boek
je met kinderzegels. Alle 
zegels zouden de waarde 
van 10 kronen hebben. 
Later dit jaar, op 15 okto
ber, komen er twee boek
jes uit met afbeeldingen 
van oude schoorsteen
mantels. De waarden zijn 
nog niet bekend gemaakt. 

Verenigde Arabische 
Emiraten 
Normen en waarden 
Ook in de Islamitische 
wereld zijn normen en 
waarden actueel. 
De Verenigde Arabische 
Emiraten kwamen op 
2g november met een 
in klein formaat (54 bij 

United Arab Emirates 

, aehowrorolandT îQBiicValüts 

2007 
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Voorzijde uan het boekje uan de 
V.A.E. 

54 millimeter) uitge
voerd boekje met zes 
zelfklevende zegels die 
deugdzame tafereeltjes 
afbeelden. De waarden 
van de zegels zijn i, 1.50, 
2, 3, 3.50 en4dh. 

Zweden 
Honden 
Ook in Zweden horen 
honden nadrukkelijk bij 
de menselijke samenle
ving. Ze hebben er daar 
meer dan 700.000, zodat 
de uitgifte van vier post
zegels met portretten van 
deze viervoeters wel op 
z'n plaats is. 
De zelfklevende zegels 
zijn alleen per tien in 
boekjes verkrijgbaar 
en verschenen op 24 
januari. Afgebeeld zijn 
de Salula (windhond), 
de Pug (mopshond), de 
Duitse dog en de Lagotto 1 
Romagnolo (Italiaanse 
trufFelhond, maar de 
Zweedse douane gebruikt 
hem tegenwoordig als 
drugshond). 
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3. Luchtlijn LyddaBandoengjuli ig4ofebruari 1^42 

In de loop van juli 1940 waren 
alle voorbereidingen gereed en 
kon de KLM op de nieuwe Indië
luchtlijn gaan vliegen. In juli 
1940 verscheen in de Palestine 
Post een advertentie over de start 
van de luchtlijn op 30 juli 1940. 
De dienst begon inderdaad op 
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Afbeelding 1  Advertentie uit de 'Palestine 
Post', juli 1^40, met de aankondiging 
van de start van de nieuwe luchtlijn 
LyddaSydneY op dinsdag ̂ ojuli 1^40. 
De luchtlijn had in Batavia aansluiting 
op de KNILMdienst BataviaSydney. 
De vertrekdag uit Lydda veranderde 
met de tweede vlucht van dinsdag naar 
woensdag. 

die dinsdag, vanuit Lydda; er 
werd eens per week gevlogen. 
Ondanks de informatie in de 
hiervoor genoemde advertentie 
('Every Tuesday') werd hiervan al 
bij de tweede vlucht afgeweken: 
de vluchten werden verplaatst 
naar woensdag. 
Vanuit Bandoeng was als vertrek
dag de zondag gekozen; de eer
ste vlucht naar Lydda had plaats 
op zondag 28 juli 1940. De route 
was nu: Lydda (Palestina)Am
man (Transjordanië) Bagdad 
(Irak) BasraBahreinKarachi 
(Brits lndië)jodhpurAllahabad
CalcuttaRangoon (Burma)
Bangkok (Siam)Penang 
(MaTakka)Medan (Nederlands
lndië)Singapore (Malakka)Pa
lembang (Nederlandslndië)Ba
taviaBandoeng. 
Op de heenreis waren nacht
stops in Basra, jodhpur, 
Rangoon, en Singapore. Op de 
terugreis waren nachtstops in 
Medan, Rangoon, jodhpur en 
Basra. 
Voor de nieuwe Indiëlijn waren 
vier DC3's beschikbaar: de 
Nandoe, de Oehoe, de Torenvalk 
en de Wielewaal. 

D O O R H A N S E. A I T I N K , E N S C H E D E 

In Filatelie van mei en juni 2006 besteedde de auteur 

van de nu volgende bijdrage aandacht aan de luchtlijnen 

NapelsBondoeng en BondoengNapels in de periode tus

sen augustus 1939 en juni 1940. In aansluiting daarop 

behandelt hij nu de luchtlijn LyddaBandoeng, waarbij 

hij aandacht besteedt aan de moeilijke omstandigheden 

waarmee men destijds te maken had. 

De vertrekdag vanuit Lydda werd 
op 7 novemben940 gewijzigd 
van woensdag in donderdag. 
Het vertrek uit Bandoeng 
bleef ongewijzigd, namelijk op 
zondag. 
Over de resultaten van de Lydda
lijn zijn helaas weinig gegevens 
bewaard gebleven. In de maan
den juli tot en met december 
1940 werden 2.037 passagiers en 
12.179 kilogram post vervoerd. 
De vliegdienst werd in deze 
periode met grote accuratesse 
uitgevoerd. 

Indiëlijn doorlekken naar Caïro 
De KLM wilde begin 1941 

landingsrechten verkrijgen in 
Cairo. Dit zou ongetwijfeld het 
rendement van deze luchtlijn 
verhogen. De Nederlandse 
zaakgelastigde in Caïro, A.C.W. 
baron Bentinck benaderde 
over deze kwestie in april 1941 
de Britse regering. Gezien de 
precaire situatie van de oorlog in 
NoordAfrika  generaal Rommel 
had met zijn tankleger inmiddels 
de Egyptische grens bereikt  was 
er bij de Britten op dat moment 
nauwelijks aandacht voor deze 
kwestie. De opperbevelhebber 
van de RAF in NoordAfrika en 
het Midden Oosten, Air Chief 
Marshall Sir Arthur Longmere, 

antwoordde over deze kwestie 
van de landingsrechten in Caïro 
voor de KLM, dat hem dit volko
men koud liet. De inspanningen 
van Bentick bleven dus zonder 
resultaat. De Britse regering liet 
de Nederlandse zaakgelastigde 
weten dat zij, na zorgvuldige 
bestudering van de kwestie, tot 
de conclusie was gekomen dat 
het verzoek gezien de huidige 
situatie niet als praktisch kon 
worden beschouwd. 
Verder was de Egyptische rege
ring bevreesd voor de concur
rentie op de luchtlijn CaïroPort 
SaidLyddaHaifa van de Egyp
tische luchtvaartmaatschappij 
MISR. 

Contacten tussen Nederiands
Indië en Nederland 
Op gezag van de Indische 
regering werd besloten om de na 
15 mei 1940 verbroken contacten 
met Nederland zo spoedig mo
gelijk weer te herstellen. Onder 
toezicht van het Nederlandsch
Indisch Roode Kruis (NIRK)werd 
een commissie benoemd met 
als leden de heer P.A. Kerstens, 
jhr. H.A.van Karnebeek en als 
secretaris dr. W.j.A.Willems. Er 
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Afbeelding 2  Luchtpostbriefvan Medan (3071940J op Sumatra naar New York in de Verenigde Staten. De brief vloog op 7 augustus 
ic)4operKNILM naar Batavia. Daar werd de brief gecensureerd en passeerde het poststuk de deviezencontrole. De brief vloog op 
4 augustus 1940 via de Lyddalijn per KLM naar Bangkok (^81^40). Vandaar vloog de brief op 6 augustus met de BOAC naar Hong
kong en verder op i^ augustus 1940 per PanAm, Philippine Clipper naar San Francisco (2^81^40). Van San Francisco ging de brief 
perhinnenlandse vlucht naar New York. Het tarief bestond uit het porto van 7j cent {gewichtsklasse o tot 20 gram) plus het luchtrecht 
van go cent (o tot ̂  gram), samen 105 cent. 
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Ajbee\dmg2  Luchtpostbriefvan het NederlandschIndische Roode Kruis van Batavia 
(■75701940] op Java naar Geneve in Zwitserland. De brief werd in Batavia gecensureerd 
en vloog op 20 ol<tober 1^40 per KLM naar Bagdad in lral(. Daar ging de brief per 
TaumsOriëntSimplon Expres naar Zwitserland. In Italië werd de brief ook gecensu
reerd. De brief bevatte een bericht van maximaal 25 woorden en was bestemd voor een 
familielid in Nederland. Het tarief bestond uit het porto van 15 cent (o tot 20 gram) 
plus het luchtrecht van 20 cent (o tot %ram), samen ^s oent. 

KLMvliegtuig van Batavia naar 
Bagdad, waar zij op donderdag 
8 augustus arriveerden. Daar 
hadden zij een oponthoud van 
circa zeven dagen. De Franse 
Vichyregering wilde geen door
gangsvisum verstrekten voorde 
reizen door onder Frans bestuur 
staand gebied. Dankzij de grote 
inspanningen van de Neder
landse consul in Bagdad konden 
eindelijk deze reispapieren 
worden verkregen. De treinreis 
per Taurus Expres naar Constanti
nopel verliep ongestoord, maar 
eenmaal daar aangekomen 
doemden nieuwe problemen op. 
De Italiaanse ambassade maakte 
problemen over de doorreisvisa 
voordat land. Er waren namelijk 
geen diplomatieke betrekkingen 
meer met Nederland. Dankzij 
de grote inspanning van de Ita
liaanse consulgeneraal werden 
na drie weken visa afgegeven 
en daarna kon de reis met de 
OriëntSimplon Expres naar 
Zwitserland worden vervolgd. 
Op 10 september 1940 werd 
de delegatie ontvangen door 
de president van het Interna
tionale Roode kruis (IRK), prof. 
dr. Max Haber. Deze bood alle 
benodigde hulp aan en al op 12 
september werd in Cenève een 
afdeling van het Nederlandsch
Indische Roode Kruis opgericht. 
Al spoedig kon een duizendtal 
berichten worden doorgezonden 
naar het Nederlandsche Roode 
Kruis in 'sCravenhage. 
De Indische afdeling in Geneve 
werkte zeer voorspoedig en 
op 27 oktober 1940 vertrok de 
gedelegeerde dr. W.J.A. Willems, 
als vertegenwoordiger van het 

IRK, voor een bezoek van twee 
maanden naar Nederland. 
De heer Bonte vertrok na drie 
maanden, dus eind november 
1940, weer naar Nederlands
Indië. Hij had ongeveer 20.000 
beantwoorde RodeKruisformu
lieren bij zich voor de aanvragers 
in NederlandsIndië. Ondanks 
de oorlogsproblemen in 
Joegoslavië gelukte het de heer 
Bonte nog juist op tijd Bagdad 
te bereiken om met de KLM 
terug naar Batavia te vliegen. Het 
contact tussen NederlandsIndië 
en Nederland was via het IRK 
gelegd en functioneerde goed. 
Vanaf begin oktoben940 kwam 
de mogelijkheid voor ingezete
nen van NederlandsIndië een 
formulier in te vullen en dat naar 
Cenève, in een speciale envelop 
van het NIRK, te sturen. Het 
tarief bedroeg inclusief lucht
recht 35 cent. De brieven werden 
per KLMvliegtuig naar Bagdad 
verstuurd en gingen verder per 

Onder, afbeelding 4  Luchtpostbrief 
van Medan (20121^40) op Sumatra 
naar New York in de Verenigde Staten. 
De brief ging op 2^ december ic)4o per 
KNILM naar Batavia; daar werd de brief 
gecensureerd (24121^40) en passeerde 
net poststuk de economische controle. De 
brief vloog op 29 december 1940 via de 
Lyadalijn naar Singapore en werd daar 
weer gecensureerd. De brief ging op 5 

januari 1941 naar Rangoon (611940). 
Vandaar vloog de brief op g januari 1947 
per CNAC naar Hongkong. Van Hong
kong per Pan Am, Philippine Clipper op 11 
januari 1^41 naar San Francisco 
/i8iig40) en vandaar ging de brief per 
binnenlandse luchtlijn naar New York. 
Het tarief bestond uit het porto van 15 
cent (o tot 20 gram) plus het luchtrecht 
van 195cent (10 tot Ingram), samen 
210 cent. 

werd besloten een Contactbureau 
IndiëNederlandie stichten. Als 
administrateur werd de heer 
F. Bonte benoemd, tot dan 
administrateur van de Generale 
Thesaurie van het departement 
van Financiën. De heer Kerstans 
werd met de dagelijkse leiding 
belast. Het bureau werd geves
tigd in het gebouw van de firma 
Schlieper op het Koningsplein in 
Batavia. 
Het krijgen van verbinding met 
Nederland stuitte op tal van 
moeilijkheden. Tenslotte werd 
eind juli een oplossing gevonden 
om de communicatie met het 
moederland door tussenkomst 
van het Internationale Roode 
Kruis in Geneve tot stand te 
brengen. Om de vele schriftelijke 
boodschappen naar Geneve 
over te brengen werd besloten 
om twee gedelegeerden, de 
heren Willems en Bonte, naar 
Geneve af te vaardigen en ze te 
voorzien van alle bescheiden om 
een succes mogelijk te maken. 
Deze bescheiden bestonden uit 
een cartotheek van ruim 70.000 
registratiekaarten, waarin alle 
familiebetrekkingen en andere 
bijzonderheden waren vermeld. 
Op zondag 4 augustus 1940 
vlogen Willems en Bonte per 
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Afbeelding 5  Luchtpostbriefvan Palembang (621^41) op Sumatra naar La Tour de Peilz in Zwitserland. De brief werd in Palem
bang gecensureerd en passeerde daar de deviezencontrole. De brief vloog via de Lyddalijn op g februari 1941 naar Singapore. Daar 
werd de brief weer gecensureerd en ging het poststuk op i6 februari 1^41 met de KLM naar Bagdad (2021^41) in Irak. Van Bagdad 
ging de brief per TauaisOnentSimplon Expres naar Zwitserland. Het tariefbestond uit het porto van i^ cent (o tot 20 gram) plus het 
ïucntrecht van 20 cent (o tot 5 gram), samen 35 cent 

trein (de TaurusOriëntSimplon 
Expres) naar Zwitserland. 
Een grote stroom brieven volgde 
deze w/eg. Soms werden deze 
brieven door de Italiaanse cen
suur geopend, soms geschiedde 
dit door de Duitse censuur in 
Wenen. Post voor de Balkan
staten en Zwitserland volgde 
dezelfde weg. Deze post werd in 
het algemeen niet door de Britse 
censuurdlenst gecontroleerd, 
omdat de post al in Bagdad het 
KLMtoestel verliet en verder per 
trein ging. 
Op dinsdagmiddag 22 januari 
1941 arriveerde even na twaalf 
uur het KLMvliegtuig de Toren
valk met een vertraging van 24 
uur op Kemajoran, het vliegveld 
van Batavia. Het 'extra' vliegtuig 
naar Manilla moest wachten 
op de Torenvalk, omdat daarin 
nog enkele passagiers voor het 
Manillatoestel zaten. 

Britse censuur 
Op 10 decemben940 schreef 
Sir Nevile Bland, KCVO, CMG, 
verbonden aan de Britse legatie 
bij het Nederlandse ministerie 
van Buitenlandse Zaken in Lon
den, dat de luchtpost van Ne
derlandslndië naar Europa niet 
meer naar Lydda vloog, maar al 
in Bagdad werd uitgeladen. 
Er kon dus geen censuur in 
Palestina worden uitgevoerd 
op deze post. Van Britse zijde 
werd een dringend verzoek 
eedaan om alle transitluchtpost 
bestemd voor Europa door te 
vliegen naar Lydda en ze niet 

meer in Bagdad uit te laden. Na 
verscheidene briefwisselingen 
deelde het ministerie van Bui
tenlandse Zaken in Londen mee 
dat deze post weer zou worden 
gecensureerd in Calcutta. 
Op 25 februari 1941 schreef Sir 
Nevile Bland aan de Nederland
se Ministervan Buitenlandse 
zaken in Londen: 'Ik heb nu van 
de Britse Ministervan Buiten
landse Zaken bericht ontvangen, 
dat het niet langer gewenst is 
om uitvoering te geven aan de 
suggestie van uwe Excellentie 
om terug te vallen op de Lydda
route. Sindsdien zijn bevredigen
de regelingen gemaakt om de 
luchtpost te kunnen censureren 

op de bestaande route.' 
De post van en voor de Balkan
staten en Zwitserland vanuit Ne
derlandslndië werd nog steeds 
in Bagdad uitgeladen en ging 
dan verder per TaurusOriëntEx
pres. Vanaf 5 april 1940 was een 
dergelijke verbinding niet meer 
mogelijk ten gevolge van de 
oorlogsomstandigheden op de 
Balkan. Deze post werd nu via 
de Pacific en NoordAtlantische 
Route door PanAm vervoerd. 
Op 7 mei was in verband met de 
oorlogssituatie het postverkeer 
met Joegoslavië en Griekenland 
stopgezet. 
Door het oprukken van de 
Duitse en Italiaanse troepen in 

NoordAfrika verlieten Britse 
en andere zakenlieden Egypte; 
ze vertrokken naar Britslndië. 
De vliegtuigen waren in deze 
periode overvol met passagiers 
en luchtpost en er bestond 
dringend behoefte aan meer 
luchtvervoer. 

Britse 'troop' mail vervoerd 
door KLM 
Op 9 augustsus 1940 begonnen 
in Londen gesprekken tussen de 
vertegenwoordigers van de PTT, 
het ministerie van Luchtvaart, 
de BOAC, het ministerie voor 
de Dominions, het ministerie 
van Koloniën en het ministerie 
van Oorlog over het vervoer 
van luchtpost door de KLM van 
Palestina naar Australië en tus
senliggende bestemmingen. 
De vertegenwoordiger van het 
ministerie van de Dominions zei 
dat 'het vervoer van luchtpost 
van Britse troepen door een Ne
derlandse luchtvaartmaatschap
pij erg beschadigend zou zijn 
voor net Britse prestige en hij 
informeerde of de luchtpost te
gen een lager tarief kon worden 
vervoerd door een Britse maat
schappij.' De vertegenwoordiger 
van het ministerie van Koloniën 
dacht ook dat het Britse prestige 
hieronder zou lijden. Hij merkte 
op dat ondanks het feit dat aan 
de Nederlandse maatschap
pij toestemming was gegeven 
om via Palestina de dienst uit 
te voeren, deze blijkbaar geen 
toestemming had gekregen om 
een dienst uit te voeren die daar 
eindigde. 

Een van de conclusies van deze 
bijeenkomst over het vervoer van 
particuliere correspondentie van 
Palestina door de KLMdienst 

Onder, afbeelding 6 ■ Kaart van de oor
logsituatie in Irak en Syrië. De Britse troe
pen trokken via Basra, Bagdad, Kirkoek 
en Mosoel naar Syne. De HABForce trok 
vanuit Transjordanie via Habbaniya naar 
Bagdad en verder naar Syrië. Op 14 juli 
1^41 tekenden de vertegenwoordigers 
van de Vichyregenng en die van de geal
lieerden de conventie van Akra. Syrië en 
Libanon kwamen onder het regime van 
de Vrije Fransen te staan. 

NEUTRALE ZONE — 



tegen een lager uurtarief was 'dat 
de vergadering overeen kwam 
dat het wenselijk was om de par
ticuliere luchtpost uit Palestina te 
blijven vervoeren met een Britse 
luchtvaartmaatschappij.' 
Op de vergadering van 3 april 
1941 tussen de vertegenwoor
digers van het ministerie van 
Burgerluchtvaart en de BOAC 
werden vier mogelijkheden 
van uitvoering, A, B, C en D, 
besproken. De voorkeur van de 
vertegenwoordigers ging uit naar 
uitvoering A, die uit de volgende 
punten bestond: 

1. Het vervoer van alle luchtpost 
met onze eigen vliegtuigen, zo
veel mogelijk diplomatieke post 
en zoveel mogelijk passagiers als 
het evenwicht in de laadcapaci
teit toestaat; 
2. De KLM kan al de 'troop' 
mail tussen Lydda en Singapore 
vervoeren en zoveel mogelijk van 
de rest van het verkeer als daar 
plaats voor is. 

Er werd met de KLM over voor
stel A overlegd en het resultaat 
was dat de Britse autoriteiten 
aan de KLM het verzoek richt
ten om samen te werken met 
de BOAC om luchtpost en 
'troop' mail te vervoeren. Een 
belangrijke reden was voor de 
BOAC dat de vluchten via de 
Horseshoe Route naar Austra
lië werden teruggebracht tot 
eenmaal per week, ten gevolge 
van de opstand in Irak. Deze 
overeenkomst tussen de twee 
luchtvaartmaatschappijen was 
geen contract voor het vervoer 
van luchtpost, maar slechts een 
vrachtovereenkomst. 
De BOAC garandeerde de KLM 
1.500 kilo 'troop' mail in beide 
richtingen voor een vergoeding 
van /1.50 per kilo, onafnan
kelijlTvan de bestemming. Als 
er geen 1.500 kilo beschikbaar 
was, mochten meer passagiers 
en vracht van de BOAC worden 
meegenomen. De vergoeding 
hiervoor bedroeg^3.10 per kilo. 
De afrekening van het vervoer 
van 'troop' mail moest worden 
opgelost door de NederlandsIn
dische en Britse postautoriteiten. 
Op donderdag 19 juni kondigde 
de GouverneurGeneraal van 
NederlandsIndië aan dat de 
KLMdienst naar Lydda op deze 
dag in een tweemaal per week 
uit te voeren dienst was omge
zet. Het vertrek uit Lydda was op 
donderdagen maandagen dat 
uit Bandoeng was op donderdag 
en zondag. 

Opstand in Irak 
Irak was van 1920 tot 1930 een 
Brits mandaatgebied, bestuurd 
door koning Faisal ibn Hoessain 
uit het Hasjemitische konings
huis. Hij was de broer van Emir 
Abdoellah van Transjordanië. 
Het mandaat eindigde in 1930 
en door beide landen werd een 
verdrag getekend, dat de Britten 
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toestond twee luchtmachtbases 
in Irak in stand te houden. De 
eerste basis lag in Shaibah bij 
de havenstad Basra, de tweede 
in Habbaniya, 88 kilometer 
ten westen van de hoofdstad 
Bagdad, aan de luchtroute van 
CrootBrittannië naar Australië. 
Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog werd Irak gere
geerd dooreen regent, Abdulla 
Islah, in naam van Faisals klein
zoon, koning Faisal II. De Britse 
invloed in Irak taande ten ge
volge van het Arabisch nationa
lisme en de propaganda onder 
invloed van naziDuitsland. 
Op 1 april 1941 nam een mili
taire kliek, bekend als de Golden 
Square en onder leiding staand 
van de door Duitsland oetaalde 
en gesteunde politicus Rasjid Ali, 
de macht in handen. Een aantal 
ministers vluchtte het land uit. 
De regent, die zou worden afge
zet, vluchtte met de Amerikaan
se ambassadeur via Bagdad het 
land uit. Koning Faisal II en zijn 
moeder kregen huisarrest. 
De zojuist in Habbaniya aange
komen Britse ambassadeur. Sir 
Kinahan Cornwallis, nam contact 
op met Rashid Ali, het hoofd van 
de nieuwe Irakese regenng. De 
ambassadeur begreep dat Ali 
behoefte had aan een offici
ële erkenning en dat Ali de tijd 
moest nemen om Duitsland in 
staat te stellen hem met wapens 
te hulp te komen. De Duitsers 
hadden grote belangen bij deze 
opstand en wilden hun invloed 
uitoefenen om de oliestroom in 
hun richting om te buigen. 
Op i6 april 1941 vernam Ali dat 
door de sterke Britse tegenstand 
in Griekenland, spoedige Duitse 
hulp niet te verwachten viel. Hij 
verzekerde de Britse ambas
sadeur dat Irak zijn verdragsver
plichtingen zou nakomen. 

L E X A N D R I A . 
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Inmiddels vormden de Britten 
een troepenmacht ter verster
king van hun invloed in Irak. Dit 
geschiedde onder het verdrag 
met Irak, dat bepaalde dat de 
Britten vrije doortocht kregen 
van hun troepen naar Palestina. 
Vanuit Britslndië werd de 20ste 
Indische Infanterie Brigade met 
schepen van de Royal Navy naar 
Basra gezonden. De troepen 
arriveerden omstreeks 18 april 
bij Basra. Om de ontscheping 
van de troepen in Basra te dele
ken, waren de dag ervoor 400 
officieren en manschappen van 
de Krng's Own Royal Regiment, 
voorzien van mitrailleurs en 
kanonnen, met transportvlieg
tuigen op het vliegveld Sjaibah 
aangekomen. 
Rasjid Ali besloot niet te wachten 
op de hulp van de Duitsers en 
viel eind april 1941 met twee 
Irakese infanteriebrigades, 
gesteund door artillerie en 
gemechaniseerde eenheden, 
de Britse luchtmachtbasis in 
Habbaniya aan. De aanval begon 
op 2 mei 1941. Het garnizoen 
van Habbaniya bestond uit het 
hoofdkwartier van de lucht
macht, vliegschool no. 4 en een 
verbindingseenheid. Op de basis 
stonden duizend vliegtuigen en 
er waren 1.200 recruten gele
gerd. De aanwezige vliegtuigen 
waren alle sterk verouderd. 
De Britse troepen in Habbaniya 
wisten de aanval van de Iraakse 
troepen af te slaan en hielden 
dapper stand. 
De Irakezen bezetten de onder 
Brits beheer staande noordelijke 
olievelden van de Irakese Petro
leummaatschappij in Kirkoek. 
Het olietransport, dat via een 
pijpleiding naar Haifa ging, 
werd stopgezet. De olie werd 
nu in plaats naar Haifa met een 
pijpleiding naar Tripoli in Syrië 

Afoeelding 7  Luchtpostbriefvan Batavia 
(4yic)4i) op Java naar Akxamdrie (iSy
7941) in Egypte. De brief werd gecensu
reerd in Batavia (571940) en passeerde 
de economische controle. De bnef vloog 
op 6 juli 1947 naar Singapore en werd 
daar weer gecensureerd. Op TO juli vloog 
de bnefper KLM naar Lydda (1471^41) 
in Palestina. Vandaar vloog de brief met 
de Egyptische luchtvaartmaatschappij 
MISR naar Cairo, waar hij de censuur 
passeerde. Van Cairo ging het verder per 
MISR naar Alexandrie. Het tanef bestond 
uit het porto van T^ cent (o tot 20 gram) 
plus het luchtrecht van 20 cent (o tot 5 
gram), samen }^ cent. 

vervoerd. Deze laatste leiding 
was, na de bezetting van het 
grootste deel van Frankrijk door 
de Duitsers, gesloten. Syrië 
stond namelijk onder gezag 
van VichyFrankrijk, Door deze 
handeling bleef het Britse com
mando MiddenOosten van olie 
verstoken. 
In Palestina was inmiddels 
een strijdmacht gevormd, de 
zogenaamde HABForce. Deze 
troepen werden, om als gids 
te dienen, aangevuld met 350 
manschappen van het Arabisch 
Legioen onder leiding van Clubb 
Pasja (Sir John Bagot). Op 13 
mei 1941 trok de HABForce via 
Transjordanië naar Habbaniya 
op. De Britse troepen, die in => 
Basra waren geland, rukten op S 
naar Bagdad en ze werden later o 
aangevuld met verse manschap % 
pen uit Britslndië. ^ 
Op 15 mei 1941 landden = 
Duitse gevechtsvliegtuigen in "■ 
Damascus. Het in Leeuwarden ^ 
gelegerde Duitse jachtvlieg " 
tuigeskader van de Haaiebek 5 
Messerschmitts, Gruppe ll/ZCy6 "" 
werd op 5 mei 1941 overgeplaatst 11« 
naar het MiddellandseZeege | | | 
bied om luchtsteun te geven aan 
de luchtlandingstroepen voor 
de invasie op 20 mei van Kreta. 
De jachtvliegtuigen vlogen via 
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Belgrado en Sofia naar Argos. 
Op 15 mei 1941 werd de 4de 
Staffel van de Gruppe U/ZC-/6 
gestationeerd in Raschid in 
Irak, vanwaar zij opereerden ter 
ondersteuning van de Iraakse 
troepen. De Haaiebek Mes
serschmitts waren zandkleurig 
gecamoufleerd en droegen het 
embleem van de Iraakse lucht
macht op romp en vleugels: een 
zwart omrande driehoek met in 
het centrum een embleem in het 
rood. De Haaiebek werd echter 
gehandhaafd. 
De strijd verliep uiteindelijk gun
stig voor de Britse strijdkrachten. 
Eind mei vluchtte Rasjid Ali met 
zijn aanhangers naar Iran. De 
burgemeester van Bagdad nam, 
bijgestaan door een Comité van 
Nationale Veiligheid, het bestuur 
van de stad over en richtte zich 
tot de Britse ambassadeur om 
tot een wapenstilstand te ko
men. Op 31 mei 1941 werd deze 
wapenstilstand gesloten. De 
regent keerde weer terug naar 
Bagdad en nam de macnt over. 
De Britse troepen vestigden zich 
op belangrijkste punten in Irak 
en bereidden zich voor op de 
verovering van Syrië in samen
werking met troepen van de Vrije 
Fransen. 
Voor het luchtverkeer had de op
stand in Irak ook consequenties. 
De KLM-vliegtuigen moesten 
op de Indiëlijn een andere route 
kiezen, omdat de vliegvelden in 
Bagdad en Basra niet bereikbaar 
waren. 
Het KLM-toestel met gezagvoer
der Smirnoff landde op het ge
bruikelijke tijdstip op Kemajoran 
bij Batavia. Smirnoff, die donder
dag 8 mei 1941 het laatste traject 
Basra-Lydda vloog, maakte een 
tussenlanding in Bagdad, maar 
merkte geen bijzondere gebeur
tenissen op. Op de terugweg 
was men op de hoogte van de 
spanningen; in verband hiermee 
en vanwege het uitblijven van 
weerberichten werd geen tussen
landing in Bagdad gemaakt. Het 
KLM-vTiegtuig dat op 12 mei 1941 
in Batavia werd verwacht, had 
een dag vertraging door meteo-
omstandigheden. Het daarop
volgende KLM-toestel vertrok 
normaal op zondag m mei 1941. 
Het eindpunt bleefvoorlopig 
Bahrein, in verband met het 
verbod om in Basra passagiers 
en vracht uit te laden. Onder de 
toenmalige omstandigheden 
kon Lydda voorlopig niet als 
eindpunt worden gehandhaafd. 
Vanaf 15 mei 1941 werd ook het 
vertrekpunt van de Indiëlijn van 
Lydda naar Bahrein verplaatst. 
Vanaf 12 juni tot en met 7 juli 
1941 werd het begin- en eind
punt verplaatst van Bahrein naar 
Amman. Vanaf de vlucht van 11 
mei vanuit Bandoeng kon niet 
verder dan Bahrein worden ge
vlogen. Vanaf de vlucht van zon
dag 8 juni vanuit Bandoeng was 
het eindpunt tijdelijk verplaatst 
naar Amman. Dit gebeurde op 

verzoek van de RAF; die wilde vrij 
baan hebben voor het geval de 
Duitse troepen onder generaal 
Rommel naar het Suezkanaal 
zouden doorstoten. Ook wilde 
de RAF de aanval vanuit Irak op 
Syrië steunen. 

Einde van de luchtlijn 
Lydda-Bandoeng 
Het grootste deel van het jaar 
1941 kon de Indiëlijn, al naar 
gelang de omstandigheden, 
normaal en regelmatig worden 
gevlogen. 
Devluchtvan januari 1941 uit 
Lydda liep een vertraging op van 

tussen Australië en het Midden-
Oosten was heel omvangrijk 
geworden. Het tweede vliegtuig 
per week, dat op vrijdag van 
Kemajoran vertrok, werd wel het 
'postvliegtuig' genoemd, omdat 
dittelkens weer bijna 1.500 kilo
gram luchtpost vervoerde. 
De technische dienst in Ban
doeng was zodanig uitgebreid 
dat men in staat was de vlieg
tuigen volledig te onderhouden. 
Vroeger werden de grote beurten 
op Schiphol gegeven. Over 
Bandoeng werd wel gesproken 
als het 'Indische Schiphol'. 
Van de bemanningen werd 
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Aflieelding 8 - Luchtpostbriefvan Hongkong (26-9-7941) naar Batavia op Java. De brief, 
die niet werd geopend door de censuur in Hongl<ong en Batavia, was aßfomstiß van het 
Consulaat-Ceneraat der Nederlanden voor Zuid-China in Hongkong. De brief vloog 
vem\oedelijk op 2Cj septennber igp per CNAC naar Rangoon en verder op 2 oktober 
1941 per KLM naar Batavia f3-io-i94ij. Het tarief inclusief tuchtrecht, bedroegS 1.50. 

24 uur. Storingen in de magneet 
werden in Bangkoken Rangoon 
verholpen en de KLM DC-3 
PK-ALP Pelikaan landde op 21 ja
nuari 1941 omstreeks twaalf uur 
veilig op het vliegveld Kemajoran 
bij Batavia. Het 'extra' vliegtuig, 
dat naar Manilla zou vertrekken, 
moest een dag wachtten op de 
Pelikaan, die nog enkele door
gaande passagiers voor Manilla 
aan boord had. 
In februari 1941 kreeg de KNILM 
het hoofdagentschap van de 
PanAm voor geheel Nederlands-
Indië. Er ontstond zo een innige 
samenwerking tussen de KNILM 
en de grootste luchtvaartmaat
schappij ter wereld. Enige jaren 
daarvoor had de KNILM ai het 
hoofdagentschap verworven 
van de Amerikaanse luchtvaart
maatschappijen United Airlines, 
Transatlantic G[ Western Air Corp. 
en American Airlines. 
De uitvoeringvan de KLM-lijn 
Lydda-Bandoeng was zeer 
bevredigend. De verdubbeling 
van de dienst was het gevolg van 
het grote passagiersaanbod. Dit 
vloeide voort uit de intensive
ring van het verkeer tussen het 
Midden- en Verre Oosten, zowel 
in commercieel als in militair 
opzicht. Ook het aanbod van 
luchtpost en het vervoer van 
Britse 'troop' mail tussen het 
Midden- en Verre Oosten en 

meer gevraagd dan vroeger. De 
verloven tussen de verscnillende 
vluchten waren korter en de om
standigheden waaronder werd 
gevlogen, waren door de oorlog 
moeilijker geworden. Uiteraard 
ondervona de KLM overal langs 
de route grote medewerking van 
de buitenlandse autoriteiten. 
In decemben94i verslech
terde de situatie. Na de Japanse 
luchtaanval op de Amerikaanse 
vloot in Pearl Harbour begon 
japan een enorm offensief in 
het zuidoosten van Azië. Op 
5 december landde een grote 
invasiemacht in Siam en op 7 
december in Malakka. Voor de 
luchtlijn Lydda-Bandoeng had 
dit grote gevolgen. De route 
verliep in het vervolg van Bata-
via-Medan-Sabang-Rangoon, 
enzovoorts. De landingsplaatsen 
Singapore, Penang, Rangoon en 
Bangkok gingen, door het voor 
Japan gunstige verloop van de 
strijd, verloren. In januari 1942 
werd al vanaf Medan via Sabang 
rechtstreeks naar Akyab aan de 
westkust van Burma gevlogen. 
Bij een luchtaanval op 28 oe-
cemben94i op het vliegveld van 
Medan werd de PK-ALN Nandoe, 
die op weg was naar Lydda, in 
brand geschoten. Gelukkig de
den zich geen persoonlijke onge
lukken voor Naar aanleiding van 
de beschieting werd besloten de 

frequentie van de dienst terug te 
brengen tot eenmaal per week. 
Ook werd besloten alle toestellen 
van deze lijn naar Nederlands-
Indië terug te trekken. 
In 1941 werd op de route Ban-
doeng-Lydda 5.169 kilo luchtpost 
vanuit Nederlands-Indië en 
44.091 kilo luchtpost van buiten 
Nederlands-Indië vervoerd. Op 
de route van Lydda-Bandoeng 
werd vanuit het buitenland 
naar Nederlands-Indië 732 kilo 
luchtpost vervoerd en 30.476 
kilo luchtpost van buiten Neder
lands-Indië naar het buitenland. 
In de periode tot aan de val van 
Singapore op 15 februari 1942 
werden nog 380 passagiers en 
7.000 kilo post vervoerd. Al 
spoedig werd het door het oor-
logsverToop onmogelijk de lucht
lijn voort te zetten. Op 8 februari 
1942 vloog gezagvoerder Van 
Dijk voor de laatste keer naar 
Lydda. Hij moest in één keer van 
Medan naar Calcutta vliegen, 
een afstand van zo'n 2.500 
kilometer. Op de terugweg deed 
Van Dijk Akyab en Singapore 
aan. In de nacht van 13 op 14 
februari 1942 vloog hij tweemaal 
heen en weer tussen Singapore 
en Palembang en slaagde hij er 
in 36 vrouwen en kinderen te 
evacueren uit de belegerde stad. 
Zo kwam er een einde aan de 
Indiëlijn Lydda-Bandoeng. 
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Van geheel andere aard is 
How To Identify Stamps. 
Dat is een uiterst prak
tisch boekje dat van pas 
komt als de verzamelaar 
niet weet wat hij nu weer 
in handen heeft. Het gaat 
dan om zegels zonder 
landsnaam, uitgiften 
met een onbegrijpelijke 
opdruk of om zegels met 
leestekens die voor onze 
westerse ogen onontcij-
ferbaar lijken. Dus als 
u wilt weten wat SPM 
betekent, uit welk land 
zegels met het Inschrift 
OJFentlich Sak afkomstig 
zijn of hoe u een emissie 
met de opdruk Ostiand 
moet plaatsen: How To 
Identijtj Stamps helpt! 
'Bricfhiarketi Almanach Bun
desrepublik Deutschland'; 288 
pp., 5E1II., Jormaat 15x20 cm. 
Uitgegeuen door Schujanebcraer 
Verlag, Untcrschleissheim (D.) 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel 
Filatelie Prijs: 9.90 euro 
'Houj To Identißi Stamps', 
40 pp ,gaU ,/ormaatA5. 
ijtigegeven door Stanley Gibbons 
Ltd., London &. Ringuiood (VK) 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel 
Filatelie. Prijs: 5.60 euro. 

In de afgelopen maanden 
verschenen twee publi
caties die de verzamelaar 
kunnen helpen bij hun 
hobby: Briefmarken 
Almanach van Michel en 
How To Identify Stamps 
van Stanley Gibbons. 
HetMichel-boelqe heeft 
enerzijds betrekking op 
de zegels van de Bonds
republiek Duitsland en 
bevat anderzijds algeme
ne verzamelaarstips. Om 
met dat laatste te begin
nen: het gaat slechts om 
een twintigtal pagina's, 
maar in dat beknopte 
bestek lukt het de redactie 
heel aardig om een aantal 
zaken te behandelen die 
- vooral beginnende - ver
zamelaars zullen bezig
houden. Zo wordt onder 
meer beschreven hoe 
je het postzegelkaf van 
het filatelistisch koren 
kunt scheiden (Klasse oder 
Masse' Wertuolle Marken 
erkennen), hoe een thema
tische verzameling kan 
worden opgezet en op 
welke zaken je zoal moet 
letten als je postzegels 
verzamelt (hoe herken 
je kwaliteit?; afweken, 
uitknippen of'op stuk' 
verzamelen?; per land of 
per thema verzamelen?). 
Het leeuwendeel van 
deze publicatie wordt 
ingenomen door een ge'il-
lustreerde opsomming 
van alle zegels van de 
Bondsrepubliek Duits
land. De gebruikelijke 
'kerngegevens' (datum en 
aanleiding van de emis
sie, ontwerper, toegepaste 
druktechniek, tanding en 
catalogusprijs) worden 
wel verstrekt, maar spelen 
een ondergeschikte 
rol. Waar het vooral om 
gaat is een beschrijving 
van wat er op de zegels 
staat. Dat levert puntige, 
informatieve tekstjes op, 
met gegevens die je in de 
'gewone' catalogus niet 
zult aantreffen. 

Jan Hintzen is in 1992 be
gonnen met het schrijven 
van korte artikelen in De 
Aerojilatelist, het tijdschrift 
van de vereniging De 
Vliegende Hollander. Ieder 
jaar werden vijf artikelen 
gepubliceerd; het zesde 
bevatte de reacties van 
lezers en het commentaar 
van de schrijver. 
Die artikelen zijn nu 
gebundeld in een boek 
onder de titel Luchtpost, 
een boeiende geschiede
nis. Het boek omvat 88 
artikelen en behandelt 
heel uiteenlopende on
derwerpen. Voorbeelden? 
De kortste internationale 
luchtlijn ter wereld, stem
pels op voor- én achter
zijde van poststukken 
(of het ontbreken ervan), 
de relatie luchtpost met 
mailboten en zwerfbrie-
ven. Kritische opmerkin
gen van de lezers van de 
artikelen waren bijzonder 
welkom, 'want' - zoals 

de auteur opmerkte - 'als 
men niet schrijft, maakt 
men ook geen vergissin
gen of fouten.' 
Het prachtig uitgevoerde 
boek is een welkome 
bron van gebundelde 
informatie voor begin
nende en gevorderde 
luchtpostverzamelaar. 
Het bevat een schat aan 
filatelistische gegevens 
over het postvervoer. Ook 
een 'gewone' postzegel
verzamelaar kan aan deze 
publicatie veel plezier be
leven. Een uitgebreid on-
derwerpenregister zorgt 
ervoor dat de informatie 
gemakkelijk te vinden 
is. Een aanwinst voor de 
boekenplank (maar pas 
nadat u het eerst gelezen 
hebt)! W. VAN DER HELM 
'Luchtpost, een boeiende geschie
denis', door Jan Hintzen; 552 pp. 
geill. (door Leo H Jelsma) ISBN-
nummer 978-90-8122521-8. Tc 
bestellen door overmaking uan 14 
euro (ind. uerz.) op Postbank-
nummer 145566t n.u. Stichting 
Tentoonstelling De Vliegende 
Hollander, Dintel 22, 2991 RC 
Barendrecht, onder uermeldmg 
uan 'Boek Hintzen'. 

Een prachtig boekje dat 
veel te lang op onze stapel 
nog te recenseren publi
caties heeft gelegen is Is 
de post d'r a west? Het 
werd door de Stichting 
Heemkunde Denekamp 
uitgegeven om het 

jubileum '175 jaar post in 
Denekamp' te herdenken. 
Op inovember 1831 werd ' 
aan het Kerkplein name
lijk een Brieuen Distributie 
Postkantoot geopend en 
dat simpele feit heeft er 
voor gezorgd dat 175 jaar 
later een uiterst interes
sante bundel het licht 
zag. De drie man sterke 
redactie van het boekje 1 
schreef samen met vij f 
auteurs een kleine dertig I 
compacte bijdragen, die 
alle met het thema 'de 
post in Denekamp' te 
maken hebben. Postbe
zorging, brievenbussen, 1 
postwegen, kantoorhou- I 
ders, postboden en nog 
veel meer onderwerpen I 
passeren de revue, on

derhoudend beschreven 
en met veel anekdotes. 
Voor de bewoners van 
Denekamp moet het een 
boekje zijn om van te 
smullen en voor iedereen 
die belangstelling heeft 
voor postgeschiedenis en 
de werking van de post op 
lokaal niveau óók. 
'Is de post d'r a west'' -175 jaar 
post in Denekamp, onder redactie 
uan H. Bomk, J. Knippers en B 
Wierema, met bijdragen uan W. 
Ahlers, H. Asma, G Nijhuis.A. 
den Ouden en A. Sans; 144 pp., 
gcill (2/u;),JormaatA5. Uitgege-
uen door de Stichting Heemkunde 
Denekamp Informatie ouer de 
ucrkrijgbaarheid ts uerkrijgbaar 
bij genoemde stichting. Kerkplein 
4, 7591 DD Denekamp (e-mail-
heemkundedenekamp(a)lietnet 
nl) Prijs-10.75 ^ro (ind. 
uerzendmg). 

De Speciale Catalogus 
van de NVPH mag er in 
omvang en verschijning 
beslist wezen, maar 
de Officiële Belgische 
Postzegelcatalogus is qua 
uitvoering net even kloe-
ker. Het is een gebonden 
boek met een harde kaft 
die ruim zevenhonderd 
dikbedrukte pagina's bij 
elkaar houdt. De catalo
gus behandelt de zegels 
van België, Belgisch 
Congo, Burundi, de repu
blieken Congo en Zaïre, 
Katanga, Ruanda-Urundi, 
de republiek Rwanda en 
Zuid-Kasaï. Als een aan
trekkelijk toetje voegen 
de samenstellers daar ook 
nog eens een kleine dertig 
pagina's aan toe die een 
beknopt, maar volledig 
overzicht bieden van de 
gemeenschappelijk uitgif
ten die onder de noemer 
'Verenigd Europa' zijn 
verschenen. En een klein 
wonder: de prijs voor dit 
is alles mag bescheiden 
worden genoemd. 
Door de stevige bindwijze 
ligt de catalogus lekker in 
de hand. De afbeeldingen 
zijn niet al te groot, maar 
de zegels zijn prima gere
produceerd. Dankzij het 
gebruik van een versmald 
lettertype kon er heel veel 
informatie op de pagina's 
worden ondergebracht. 
Daar waar er sprake is 
van variëteiten worden 
die niet alleen in de 
tekst beschreven, maar 
geeft een cirkeltje op de 
zegelafbeelding aan waar 
zo'n afwijkinkje te vinden 
is. Dat het hier om een 
echte gespecialiseerde 
catalogus gaat - ook al 
zijn er natuurlijk grenzen 
aan watje als catalogus
samensteller kunt vermel
den - blijkt wel uit het feit 
dat het verzamelgebied 
België is onderverdeeld in 

Officiële Belgische 
Postzegelcatalogus 

l RaMdalnuMli 
* £ikt Raaoda 
• Bamndl ^uropi 

bijna vijftig hoofdstukken 
en hoofdstukjes. 
Wie België verzamelt 
kan niet om de Oficiele 
Belgische Postzegelcatologus 
heen. En als hij of zij dan 
ook de rubriek 'Verzamel
gebied België' in dit blad 
nauwlettend volgt, kan 
vrijwel niets dat filatelis
tisch gezien van belang is, 
aan zijn of haar aandacht 
ontsnappen. 

I 'Qficiele Belgische Postzegelca
talogus'; 722 pp., geill (kleur), 

j /ormaat 17x25 cm. Uitgegeuen 
I door de Belgische Bcroepskamer 

uan Postzegelhandelaars, Brussel 
(B.). Onder andere uerkrijgbaar 

' bij P.W Mcinhardt, Piet Hem-
straat56, 2518 CH Den Haag, 

1 telefoon 070-5652227 (email: 
^ pu)meinhardt@collectura.com) en 

bij de Vakhandel Filatelie Prijs: 
I 25 euro 

Valt er aan een prima 
product als de Michel 
Junior-Katalog nog iets 

j te verbeteren? Jazeker: 
dankzij de introductie van 

I 2-kolomsopmaak kon er 
' in de nieuwe editie meer 

informatie dan voorheen 
worden ondergebracht. 
Zo zijn nu ook de zegels 
van de Oud-Duitse staten, 

I de buitenlandse kantoren 
I en koloniën, Danzig, 
I Memel, Böhmen und 

Mähren, Generalgouver
nement en Sudetenland 
in het compacte gidsje te 
vinden. 

j 'MichelJunior-Katalog 2008'; 
556pp.,geill (kleur),/ormaat 
11 5x1g cm Uitgegeuen door 
Schujanebcrger Verlag, Unter-
schlcissheim (D.) Verkrijgbaar 

I bij de Vakhandel Filatelie Prijs. 
g go euro 

mailto:meinhardt@collectura.com


ImEßSISIlSt 
Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2008 van 
'Filatelie (verschijnt begin 
april 2008) moeten uiterlijk 
op I maart 2008 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 
BP Huizen of per e-mail': 
(philotehe@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. 

TENTOOHSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
24 februari: 
Nijmegen. Nouiopost-Nijmeflen 
2 5 jaar; postzegelmani
festatie voor jong en oud, 
georganiseerd door Novio-
post in Nijmegen. De Klif, 
Pijlpuntstraat i, Oosterhout 
(Nijmegen-Noord). Kaders, 
stands (Bondsdiensten, 
gespecialiseerde verenigin-

co gen), master-toernooivan 
° winnaars Bekertoernooien 
c.- (2002-2007), activiteiten 
- Jeugdfilatelie Nederland, 
5 informatiestands, handel 
= aanwezig, verkoop speciale 
" envelop in het kader van 
1̂  het eeuwfeest van de Bond. 
12 Openingstijden: van 9 tot 16 
— uur. Informatie: J. Toussaint, 
S telefoon 024-6841851. 
2 21 en 22 maart: 
^ Gouda. De Bneuenbeurs 2008, 

vijftiende internationale 

I I ä beurs voor poststukken en 
1 1 postgeschiedenis. Thema: 

'Vervoer'. De Mammoet, Cal-
slaan loi (hoek Burgemees
ter van Reenensingel/Groen 
van Prinsterersingel). Mini
expositie van de Nederlandse 

' Vereniging voor Thematische 
: Filatelie NVTF, presenta-
' tie van het Belasting- en 

Douanemuseura Rotterdam 
(fiscale zegels op het thema 
'Vervoer') en postzegelbeurs 
t.b.v. het jeugdwerk, georga
niseerd door de Stichting Pro 
Filatelie. Openingstijden: op 
vrijdag 21 maart van 11 tot 17 
uur en op zaterdag 22 maart 
van 10 tot 17 uur. Meer infor
matie op de Brievenbeurs-
website (u)u)u;.bnevenbeurs. 
com) en in de rubriek 'Uit de 
wereld van de Filatelie'. 
II, 12 en 13 april: 
's-Hertogenbosch. Stamp 
Passion 2007, filatelistisch 
evenement met activiteiten 
voor jong en oud, georgani
seerd door de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegel-
Handelaren (NVPH) in het 
kader van haar tachtigjarig 
bestaan. Brabanthallen, 
Diezekade 2. Stands van han
delaren en postadministra-
tie, expositie van een deel van 
de collectie van Boudewijn 
Buch. Nadere informatie op 
u)U)U).stamppassion.nl of bij de 
NVPH, telefoon 070-347849 
of per email (in/oCfflnvph nl). 
26 en 27 april: 
Venlo. Phila 88, tevens Limphi-
lexXXXVIII; tentoonstelling 
in categorie 3, georganiseerd 
door Phila Venlo ter gelegen
heid van het 85-jarig 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 tt20o8(3) 
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 038-3315968, email: 
b.u.d.ue5te(5)kpnplanet.nl. 
12,13 en 14 december: 
Veendam. Veendamphila 5, 
tentoonstelling georgani
seerd door de FV Veendam 
en Omstreken. Sorghvliethal. 
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 0598-636165. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

g februari: 
Almere-Haven. De Meer

gronden, Marktgracht 65,10-
16. Telefoon 036-5341427. 
Bergambacht. De Vogel-
vrienden, Dijklaan 57,13-16. 
Telefoon 0172-216239. 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicuslaan (t.o. busstation), 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
io-i6. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.30-16.30. Telefoon 0228-
582298. 
Oosterwolde. De Miente, 
Snellingerdijk39,10-16. 
Telefoon 0516-441646. 
Winschoten. SV Bovenbu-
ren, Tromplaan 86,10-16. 
Telefoon 0597-592676. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
10-15.30. Telefoon 06-
54344840. 
10 februari: 
Anna Paulowna. OC Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13. 
Telefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-CoUege, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, g.30-13. Telefoon 0475-
541786. 
Wijchen. OZO, Urnenveld
weg 10,10-16. Telefoon 
0485-317520. 
13 februari: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
van de Madeweg i, 14-16. 
Telefoon 071-5895337. 
15 februari: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
hoek Rozenlaan/Narcis-
senlaan, 14-16. Telefoon 
071-5156534. 
16 februari: 
Bilthoven. Filatelistische 
contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16.. Telefoon 
0346-572593 (na ig uur). 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-15. Telefoon 0182-
615136. 
Harmeien. H2O, De Uithof 
i/hoekGroenendaal, 10-16. 
Telefoon 030-6885264. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10-16. 
Telefoon 06-24432140. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,13-16.30. 
Telefoon 033-2863510. 
17 februari: 
Castricum. Clusius College, 
Oranjelaan 2a, 10-16. Tele
foon 0251-313852. 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13. Telefoon 045-5415088. 
Schagen. De Groene 

Schakel, Mauvesttaat 161, 
10-12.30. Telefoon 0224-
298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, g.30-12.30. 
Telefoon 0413-367786. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
22 februari: 
Leiden. Vogelvlucht, Boshui-
zerlaan 5,14-16. Telefoon 
071-5312597-
23 februari: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Capelle a/d IJssel. Trefterp, 
Mastdiep i, 10-17. Telefoon 
010-4508474. 
Eerbeek. De Korenmolen, 
Kanaalweg 3,10-16. Telefoon 
0313-650802. 
Enkhuizen. WC IJsselzand, 
Anjerstraat i, 13-17. Telefoon 
0228-513450. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Noordwijk Binnen. Vinken-
laankerk, hoek Vinken-
laan/Achterzeeweg, 10-16. 
Telefoon 071-3614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Telefoon 0475-321179. 
Ruurlo. Filajestiual. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,10-17. Tele
foon 0545-272543. 
Woerden. Al-Barid, jilatehs-
tische contactgroep Islamitische 
Wereld. Excelsior, Singel 45a, 
9.30-15. Telefoon 0348-
418770. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
24 februari: 
Capelle a/d IJssel. Trefterp, 
Mastdiep i, 10-17. Telefoon 
010-4508474. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Telefoon 020-6942002. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-3271979. 
Ruurlo. Fila/estii;al. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,10-17. Tele
foon 0545-272543. 
St. Maartensbrug. De Uit
kijk, Maarten Breetstraat i, 
10-16. Telefoon 0224-531595. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 
I maart: 
Groningen (Selwerd). Patri
monium, ingang Berkenlaan, 
io-i6. Telefoon 050-5349131. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
van de Madeweg i, 10-16. 
Telefoon 071-5895337. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat4, io-i6. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-15. Telefoon 
0529-432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Onderdijk. De Onderdijk, 
Sportlaan 10,10-16. Telefoon 
0228-586204. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,13-16. Telefoon 
0162-432738. 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogendorp-

weg 58a, 10-17. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, 9-15. Tele
foon 04i6-56i5g3. 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48, 13-17. Telefoon 
038-4479883-
2 maart: 
Eindhoven. Hotel Van der 
Valk, Aalsterweg322,10-16. 
Telefoon 030-6o63g44. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700. 
5 maart: 
Noordwijk Binnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat5,13.30-
17. Telefoon 071-3614198. 
7 maart: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
8 maart: 
Bergambacht. De Vogel-
vrienden, Dijklaan 57,13-16. 
Telefoon 0172-216239. 
Deventer. Wijk- en zalen
centrum, J. van Vlotenlaan 
85,10-16. Telefoon 0570-
652596. 
Drachten. WC Brede School 
de Drait, Flevo 186,10-16. 
Telefoon 05i2-38297g. 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicuslaan (t.o. busstation), 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Gouda. Het Anker, Em-
mastraat49,10-16. Telefoon 
0182-631858. 
Hilversum. Nationale Poststuk-
kcnbeurs. De Koepel, Kapittel
weg 3993,10-16.30. Telefoon 
035-5386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.30-16.30. Telefoon 0228-
582298. 
Leeuwarden. De Schakel, 
Havingastate 7,10-16. Tele
foon 058-2662932. 
Spijkenisse. Partycentrum 
M. en E. Molenaar, Slauer-
hoffstraat4,10-16. Telefoon 
0181-643045 (na 18 uur). 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
10-15.30. Telefoon 06-
54344840-

POSTZEGEL-
VEILiNGEN 
24 februari: 

\ Roosendaal. Hillesum Spe
cial. Postzegels, poststukken en 
postgeschiedenis. Nalatenschap 

j Ir. Peter Rozema. Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 

j telefoon 0165-527194, e-mail 
1 hillcsum@jilatelist.com; web

site u)U)U).}ilatclist.com. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

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. 

mailto:philotehe@tip.nl
http://demon.nl
mailto:hillcsum@jilatelist.com


25 maart 
MOOI Nederland (Sneek): 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent. 
I april 
Zomerpostzê els ('vergeet ze 
niet'): twee velletjes met elk 
drie verschillende postzegels 
van 44+22 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 
Europapostzê el: '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 jaarAEX'; '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 zegel van 6.65 euro. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 

I Telefoon: 0703307500 
! Infolijn: 0703307575 

Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag 
t/m vrijdag van 1017 "ur) 
zaterdag, zondag en feestda
gen 1217 ""■■■ Het museum 

I is gesloten op maandag en 
\ verder op tweede paasdag, 

tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 

j januari. 
I Toegangsprijzen: volwas

senen 7.50 euro, 65plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 
jaar gratis, 4 t/m 12jarigen 
4 euro. CJP 5 euro, iVluseum
kaart gratis. Andere kortin
gen: zie www.muscom.nl 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar
den te bestuderen. Dit zijn de 
eerstvolgende data waarop u 
voor onderzoek terecht kunt: 
donderdag 14 februari; 
vrijdag 14 maart; 
donderdag 10 april en 
vrijdag 23 mei. 

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 mcrkelcns(3)muscom.nl of 
Kudueen@muscom.nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het Mu

seum voor Communicatie is 
na telefonische afspraak met 
mevrouw Spiekman (070
3307570, in de ochtend) te 
raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de 
site van de NBFV (www.nbjv. 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheekzegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heefi: op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek@nbjü.orfl). 

De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

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

2008 begint rustig, voor wat 
betreft de nieuwe bijzondere 
stempels van TNTPost. 

Filateliebeurs 
Op de Filateliebeurs in Nieuw
Loosdrecht werd eind janu
ari de g5Ste Filatelistendag 
gevierd met een bijzonder 
poststempel. Het stempel 
toont het beeldmerk van de 
vereniging Natuurmonu
menten. Het ontwerp is van 
Birza Design uit Deventer. 
In de stand van TNT Post op 
de Filateliebeurs werd geen 
bijzonder beursstempel 
gebruikt, wel een dagteke
ningstempel (in de oude 
layout) met de plaats
naam Loosdrecht. Het is niet 
duidelijk wanneer TNT wel 
en wanneer TNT geen beurs
stempel laat maken. Het is 
afwachten en het valt vooraf 
niet te voorspellen. 

' ' '« ' / / s tenda ' i 

100 jaar NBFV 
In 2008 worden tal van 
activiteiten rond het loojarig 
bestaan van de Nederlandse 
Bond uan FilatelistenVereni
gingen georganiseerd. Voor 
uitvoerige informatie verwijs 
ik u graag naar de Bondspa
gina's. Bij de NBFVfestivitei
ten in 2008 wordt een aantal 
bijzondere stempels gebruikt 
en er verschijnen speciale 
enveloppen. De stempels, 
die zijn ontworpen door Paul 
Walraven uit Amersfoort, 
zijn vrijwel identiek; alleen 
de plaatsnamen en data ver
schillen. Ik toon de stempels 
van januari en februari: 

24 februal^ 

IN MEMORIAM MR. ANTHONIE 
VAN DER FLIER (19142008) 

Op zaterdag 5 januari 2008 
overleed in zijn woning in 
Den Haag mr. Anthonie van 
der Flier (93), erevoorzit
ter van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelic. 
Toen Tony van der Flier (de 
naam waarmee maandblad
bestuurders en mede
werkers hem aanspraken; 
anderen kenden hem als 
'Tonnie', 'Anthonie' of 
'Anton') in 1986 afscheid 
nam als voorzitter van de 
stichting die het maandblad 
Filatelie uitgeeft, zullen maar 
weinigen hebben vermoed 
dat hij nog zo lang zo actief 
zou blijven. Ook in dat jaar 
was het overzicht van de 
verdiensten van Fl, (de nom 
de plume waarmee hij zijn 
artikelen in het maandblad 
ondertekende) al uiterst in
drukwekkend. Hij kon toen 
al terugkijken op een uiterst 
rijk filatelistisch leven. 
Hij was onder meer een 
vaardig bestuurder. In het 
voorjaar van i960 koos de 
toenmalige Raad van Beheer 
van Filatelie hem tot secre
taris van het bestuur van 
de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 
Hij zou die taak gedreven en 
nauwkeurig, gedurende bijna 
een kwart eeuw, tot in 1983 
vervullen. Daarna hanteerde 
hij ruim drie jaar lang de 
voorzittershamer van het 
stichtingsbestuur. 
Andere bestuursfuncties 
die hij gedurende lange of 

kortere tijd vervulde waren 
die van voorzitter van de 
Haagsche Philatelisten Ver
eeniging, bestuurslid van de 
stichting 'Het Nederlandse 
Postmuseum' en diverse po
sities binnen de internatio
nale journalistenvereniging 
(waarover verderop meer). 
Los van zijn diverse bestuurs
werkzaamheden verrichtte 
Tony van der Flier ook heel 
veel redactionele arbeid, 
in het bijzonder voor het 
maandblad Filatelie: in de 
afgelopen decennia ver
schenen talloze publicaties 
van zijn hand in ons blad. 
Ze behandelden de meest 
uiteenlopende filatelistische 
onderwerpen, maar ze had
den steeds één ding gemeen: 
ze kenmerkten zich door een 
uiterst heldere verteltrant, 
zonder opsmuk en gericht op 
het overdragen van duidelijke 
informatie aan een zo groot 
mogelijke groep lezers. 
Hij was verder een vaardig 
geschiedschrijver: ter gele
genheid van de jubilea van 
Filatelie in 1972 (vijftig jaar) 
en 1982 (zestig jaar) schreef 
hij uitgebreide kronieken 
die een beeld gaven van het 
onstaan en de ontwikkeling 
van 'het Maandblad'. 
Een van de meest indruk
wekkende prestaties die 
hij leverde was een lange 
reeks afleveringen van een 
'filatelistische encyclopedie 
voor iedereen': Filatelie uan A 
totZ. De bekroning van zijn 

redactionele werk voor het 
maandblad Filatelie bestond 
zonder twijfel uit de publi
catie in boekvorm van deze 
encyclopedie van uitdruk
kingen, termen, jargon en 
begrippen uit de filatelie. 
Dankzij dat boekje begon de 
rubriek Filatelie uan A tot Z in 
feite aan een tweede leven. 
Duizenden exemplaren van 
Filatelie uan A tot Z werden in 
de loop van de afgelopen ja
ren verkocht, zóveel zelfs dat 
op een gegeven moment een 

tweede druk nodig bleek. 
Niet alleen in de vaderlandse 
filatelie was Tony van der 
Flier actief; hij was bijzonder 
trots op het feit dat hij aan de 
wieg van de internationale 
vereniging van filatelistische 
journaHsten, de Association In
ternationale des Journalistes Phi
latfliques (AIJP), had mogen 
staan. Hij vervulde binnen 
de AIIP achteenvolgens alle 
belangrijke beswursfimcties: 
penningmeester, secretaris 
en voorzitter. De vereniging 

beloonde hem voor zijn vele 
werk voor de AIJP op gepaste 
wijze: door hem tot President 
d'Honneur te benoemen. 
Tony van der Flier werd ook 
door andere geledingen van 
de filatelistische wereld vele 
malen onderscheiden en 
uiteraard ook door zijn eigen 
blad. Filatelie. Hij ontving 
behalve de bronzen, zilveren 
en gouden medewerkers
plaquette in 1970 de Leon de 
Raaymedaille, in 1966 en 
1975 de Thematische Wissel
beker en in 1975 het tableau 
met de Haagse postkoets. 
De Amsterdamse filatelisten
vereniging Hollandia kende 
hem in 1983 de prestigieuze 
H.P. van Lenteprijs toe. Tot 
de hoogste eretekens die 
hij aan zijn palmares kon 
toevoegen, behoorde de Wal
lermedaille, die hem in 1986 
door de Nederlandse Bond 
van FilatelistenVerenigingen 
werd toegekend. 
Bij Tony's afscheid als voor
zitter van het bestuur van 
het maandblad Filatelie, in 
1986, schreef de toenmalige 
hoofdredacteur van dit blad, 
Albert Boerma, de volgende 
woorden: 'Niemand is on
misbaar, maar dat wij bij het 
Maandblad de ongelofelijke 
inzet van 'Fl.' node zullen 
missen, moge blijken uit bo
venstaande bloemlezing van 
zijn activiteiten door de jaren 
heen.' Die woorden kunnen 
nu, ruim twintig jaar later, 
opnieuw en ongewijzigd in 
Filatelie worden afgedrukt. 

G.C. van Balen Blanken 
Voorzitter Stichting Nederlandsch 

Maandblad uoor Philatelie 
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I TNTPOST NEEMT IN DRIE PLAATSEN PROEVEN MET 
AUTOMAATSTROKEN UIT DEENSE ACONMACHINES 

lli 

1 LJ 

Een Deense PostSeluautomaat van het type 
dat nu ook m ons land is geplaatst 

NEDERLAND 

Tweede pilot automaatstroken 
van TNTPost 
Als alles volgens plan is verlopen 
heeft TNTPost eind vorige maand 
een tweede pilot voor automaat
stroken gestart. Ditmaal betreft 
het een proef met Deense aCon
automaten, zoals die in gebruik 
zijn in Denemarken (sinds 2006) 
en Noorwegen (2007). 
De automaten zijn geplaatst bij 
Super de Boersupermarkten in 
Roosendaal, Breda en Rid
derkerk. De automaten hebben 
de IDnummers TNTooioo, 
TNTooioi en TNT00102; ze leve
ren de voorkeurwaarden 5,10, 
44, 75, 88 en 92 cent af, alsmede 
vrije waarden vanaf 5 cent. 
Er is ook de mogelijkheid via 
'frankeren en wegen' het juiste 
portobedrag te bepalen en dat 
af te laten drukken, ook voor 
aangetekende en verzekerde 
zendingen. De betaling kan ver
richt worden door van pin of chip 
gebruik te maken. 
De bedrukking vindt plaats op 
hetzelfde papier als in de Wincor/ 

"O Propostalautomaten gebruikt 
<= wordt. Alleen is de waardebe
2̂  drukking groter en verder heb
"= ben de kwitanties een afwijkend 
S (groter) formaat. 

^ De proef met de Wincor/Propostal
^ automaten in Nijmegen en Rot
^ terdam wordt voortgezet! 

Aanpassing postkantoor
automaat in Heemstede 
Eind oktober 2007 is de Propostal
automaat in Heemstede aange
past; nu levert ook de tweede 
automaat barcode/pakketzegels 
met de aanduiding PK000002, in 
plaats van 000002. 

postkantoor 

Uestersingel 6 
3353 GZ Papendrecht 
PK000005 
09-11-0? 
12:38 
01 Brief Nederland 
Totaal 
BTW: 0,OOIK 
ma t/m vr 9.00-17.30 
zaterdag 9.00-13.30 

Bedankt en tot ziens 

£ 0,44 
« 0,45 
f 0.00 

WPWK 

postkantoor 

Weterlngsingel 6 
3353 CZ Papendrecht 
PK000005 
27-11-07 
11 05 
01 Brief Nederland 
01 Brief Stnd. Europa 
01 Brief Prio Europa 
01 Brief Nederland 
01 Brief Bulten Europa 
Totaal 
BTW 0,00X 
maandag 11 00-17 30 
dl. t/m vr.9,00-17.30 
zaterdag 09.00-12.30 

Bedankt en tot ziens 
■■iiimitiiiiiw.»'i'»wii'ii"iiJ II n Iu 

0,44 
0,67 
0,72 
0,88 
0,89 
3,60 

0 00 

E D E R L A N D 
3SPPT04 12 183 

PKOOOOOS 

sl' o s ® I po« 
^ { ^ 

Linksbouen: eersteda ̂kuJitantie Papendrecht (Westersm êl). Rechtsbouen: een 
kmitantie met correcte tekst (Wetenn^sin^el). Onder: barcodezeäe! 3SPPT04+. 

Nieuwe postwinkel 
in Papendrecht 
Op 9 november 2007 werd een 
nieuwe postwinkel geopend 
in Papendrecht. Deze opening 
kwam voor de verzamelaars 
als een verrassing: alleen Hens 
Wolf was aanwezig! Er is slechts 
één Wmcor/Propostalautomaat 
geplaatst, met IDnummer 
PK000005. 
De barcode/pakketzegels hebben 
IDnummer PK000005 en volg
nummer 3SPPT04H. De gebruikte 
programmatuur is dezelfde als 
die van Heemstede en Apeldoorn 
(nieuwe versie). 
De kwitantie vermeldde aanvan
kelijk de foutieve straatoaam 
Westersm êl en onjuiste openings
tijden. Op 12 november 2007 
werd de straatnaam gecorrigeerd 
in Wetenn ŝingel en ook de ope
ningstijden werden aangepast. 

Kersttarief 
Met collega Frans Hermse voer ik 
een discussie over de vraag of 
EasyStamp voor kerstpost kon 

worden gebruikt. Het program
ma van EasyStamp voorziet in 
verzending van kerstpost tegen 
het speciale tarief van 29 cent! 
Het was zelfs mogelijk kerstpost 
te versturen met een automaat
strook van 29 cent! 

[hj^ (, A/UIUM/ 

rtUf 

Nieuwe tarieven per 112008 
Met ingang van 2 januari jl. zijn 
de buitenlandtarieven die door 
de Wincor/Propostalautomaten 
worden gehanteerd aangepast. 
Een prioritybrief binnen Europa 
ging van 72 naar 75 cent en een 
brief met een bestemming buiten 
Europa van 89 naar 92 cent. 

Voor de Propostalautomaten 
(postkantoor) ging het tarief voor 
een briefin het standaard tarief 
Europa van 67 naar 70 cent. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
In de serie 'oude tuinplanten' ver
schijnt op 27 maart van dit jaar 
 het is de laatste in de reeks  de 
Full Burnet Rose, naar een ontwerp 
van IngaKarin Erikson. De waar
den zijn nog niet vastgesteld. 

Australië 
In de Australische serie 'kan
goeroes en koala's' zijn dit jaar 
de volgende automaatzegels 
verschenen: 

'2007 Darwin V8', ter gelegen
heid van de V8 Supcrcarsautoraces 
in Darwin; 
'Congress 2007', ter gelegenheid 
van de nationale postzegelten
toonstelling; 
'Salisbury 2007', ter gelegenheid 
van de Salisbury Stamp Fair. 

/ ^ 
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Kerstpost met een automaatstrook uan 29 cent. 

mailto:houdewind@wolmail.nl


Bouen iggo Onder 2007 

Denemarken 
Emdc uoor de Framaautomaatstroicen 
De laatste verkoopdag van de 
Framaautomaatstroken in 
Denemarken was maandag 
31 december 2007. De eerste 
Framaautomaten verschenen in 
Denemarken in iggo, de laatste 
(met afbeeldingen van hunebed
den) verschenen in 2007. 
De Deense posterijen gaan nu 
verder met aConautomaten van 
Deens fabrikaat. 
Op 7 juni 2006 verschenen de 
eerste aConautomaatstroken: 
een uitgifte van de filatelistische 
dienst met waardebedrukking en 
volgnummer in klein cijfer en 
lettertype. Vanaf augustus 2006 
werden zes Post Seluproefauto
maten geplaatst in Kopenhagen, 
Frederiksberg, Horsens, Odense, 
Ry en Prffist0, met waardebe
drukking en volgnummer in 
groot cijfer en lettertype. Bij het 
gebruikte voordrukpapier zijn 
drie typen te onderscheiden: 

Eerste oplage
ongeperforeerd onderpapier; 
fosforstrook van 5 millimeter 
op I millimeter afstand van het 
zegelbeeld; 

Tujeede oplage: 
geperforeerd onderpapier; 
fosforstrook direct tegen het 
zegelbeeld aan; 

Derde oplage: 
geperforeerd onderpapier, 
fosforstrook van 35 millimeter 
fosforstrook over het gehele 
zegelbeeld. 

Dankzij de gebruikte codes kun
nen de stroken worden herleiden 
tot de automaat waarvan ze 
afkomstig zijn: 

Automaat 1000 
Vesterport postbus, Kopenhagen 
code oRSoH; 

Automaat 1001 
Falkoner postbus, Frederiksberg 
code o]lTo+; 

Automaat 1002 
Horsens postbus, Horsens 
code oRUoH; 

Automaat 1005 
Brandts postbus, Odense 
code 0RV0+; 

Automaat 1004 
Ry postbus, Ry 
code oRWoH; 

Automaat 1005 
Pr£est0 postbus, Prsesto 
code 0RX0+; 

Automaat op Postex 2006, 
Amsterdam 
code oRyo+. 

Bij de nieuwe uitgifte van 22 au
gustus 2007, met een afbeelding 
van bruggen en zeilschepen (zie 
hieronder), kunnen twee oplagen 

6.25 
02SI)UH1Xffi1 

Afstand tussen de stroken 5 millimete. 

D
A

N
M

A
R

K
 

vauam 

4.75 
()RX0WI28O4 

3 AA 
4.75 

)RX0W12903 

' 
Afstand tussen de stroken 6 miilimete 

worden onderscheiden. Bij de 
eerste oplage was afstand tussen 
de zegels drie millimeter, wat 
problemen gaf bij de PostSelvau
tomaten; voor deze eerste oplage 
werd gebruikt gemaakt van de 
stroken die vervaardigd werden 
door de filatelistische dienst. Bij 
de tweede oplage is de afstand 
tussen de zegels zes millimeter; 
de oplage is vanaf 6 september 
2007 gebruikt in de postkantoor
automaten. 

Frankrijk 
In november 2007 verschenen 
in Frankrijk weer drie nieuwe 
uitgiften. Op 2, 3 en 4 november 
2007 stonden twee IERLisa2 
automaten opgesteld in Dole. 
De automaatstroken die ter 

gelegenheid van Timbres Passion 
2007 werden uitgegeven, laten 
een afbeelding zien van Louis 
Pasteur, die op 27 december 
1822 in Dole is geboren. De serie 
bestond uit de waarden ' 049 
£UR/ ^ >> o, 60 EUR Prioritaire en 
*^^o,86 EUR Lettre. 

Ter gelegenheid van de 6iste Sa
lon Philatelique dAutomne, die van 
8 tot en met 11 november 2007 in 
Parijs werd gehouden, stonden 
vijf Crouzet Lisai automaten 
opgesteld. De automaatstroken 
toonden een afbeelding van de 
Are de Triomphe en de Eiffeltoren. 
De serie bestond uit de waarden 
*o,49 EUR, E ̂ 0,49 EUR, P ■̂ 0,60 
EUR en Lettre^0,86 EUR. 

6I> SALON PMILATtLIQUC O A 

W^ Pn .*D,60<«ÊlE.i 
räpiäSÄÄEÄs 

Tijdens het Championat Philate'
Iique Interregional (maximafilie) 
in Macon op 17 en 18 november 
2007 waren twee Crouzet Lisai 
automaten opgesteld. De stroken 
uit deze automaten laten een 
brug en enkele gebouwen in 
Macon zien, met de dichter 
Alphonse de Lamartine, die op 
21 oktober 1790 in Macon werd 
geboren. 

Israël 
De jaarlijkse kerstautomaatstro
ken van Israel verschenen dit jaar 
op 5 december 2007. 

Noorwegen 
Op 23 november 2007 versche
nen heel mooie automaatstroken 
in Noorwegen, met afbeeldingen 
van vlinders met de Latijnse 

^posten 

9.00 
ORVOALWLüA 

^posten 

9.00 
ORVOilKDWtmi 

^posten 

9.00 
WtVOZhCWtOS 

^ posten 

7.00 
05K0XME7PI)7 

Proefstrook Nooruiê en 

namen: Lycaena virgaureae, Papilio 
machaon, l̂ oiyommatus icarus. De 
Post Seli;automaten zijn van het 
Deense fabrikaat aCon en leveren 
de voorkeurwaarden 7.00, 9.00 
en 11.00 k. Behalve de automaat 
van de filatelistische dienst 
zijn er vier proefautomaten: in 
Oslo, Lillestrom, T0nsberg en 
Vinterbro. De bedrukking qua 
cijfer en lettertype is bij alle 
automaten gelijk, alleen zijn de 
proefautomaten voorzien van een 
eigen code (oRT, oRU, oRV) en 
een automaatnummer (100501
100503). 

Oostenrijk 
In de serie 'tulp/leverbloempje' 
zijn in 2007 de volgende opdruk
ken verschenen: 
0510 Stadtmuseumgraz in Graz 
2610 Smdeljingen 07 

en in de serie 'winterland
schappen': 
2311 Christkmdl 07 
0712 Numiphil 2007 

Ter gelegenheid van het wereld
kampioenschap voetbal, dat in 
Oostenrijk en Zwitserland wordt 
georganiseerd, zullen in 2008 in 
Oostenrijk speciale voetbalauto
maatstroken verschijnen. 

Portugal 
Op 9 oktober 2007 verschenen 
in Portugal nieuwe automaat
stroken op het thema 'Europees 
jaar van de gelijke kansen voor 
iedereen', verstrekt door de 
Crouzet, SMD, Amiel en Neu; 
Visionautomaten. 

2007 AiHiEuropeudJ IguaidddciJe Oportunidades para Todoi ï 

1^« • 
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Taiwan 
Van 21 tot en met 26 september 
2007 vond in Taiwan de Rocupex
tentoonstelling plaats. Er was 
een speciale automaatstrook
uitgifte: de 'zwarte beer'stroken 
waren voorzien van de opdruk 
ROCUPEX 2007, een rood volg
nummer en een automaatnum
mer: 077 en 081 in zwart, 082 en 
088 in rood. De automaten waren 
van het fabrikaat Innovision; de 
oude Nagler en VarioSystautoma
ten zijn sinds de zomer van 2007 
buiten bedrijf 
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NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: DAAN KOELEWIJN 
BUITENLANDSE BLADEN; GERARD GEERTS 

Het Duitse blokje dat het ontstaan van de Limes herdenlct 

BUITENLANDSE BLADEN 

IWee werelden 
Door de geschiedenis 
heen heeft de mens mu
ren gebouwd om anderen 
buiten te houden, bijvoor
beeld de Chinese Muur 
of recentehjlc de muur 
tussen de Israelische en 
de Palestijnse gebieden. 
De Duitse posterijen 
gaven, ter gelegenheid 
van de internationale 
postzegelbeurs in Sin
delfingen (26, 27 en 28 
oktober jl.) een speciaal 
herdenkingsvelletje uit 
met de Limes als onder
werp. In de filatelistische 
pers is hieraan aandacht 
geschonken, bijvoorbeeld 
in de Deutsche Briefmar
kenZeitung (nummers 
ig, 21 en 24) enheel 
beknopt  ook in Filatelie 
van januari jl. 
Onder Limes verstaat men 
de lijn van Romeinse 
grensposten en legerkam
pen, zoals die destijds 
werd aangelegd. Hier gaat 
het speciaal om de grens 
tussen de Romeinse pro
vincies Germania Superior 
en Rartia en het gebied 
beheerst door de Ger
manen. Nadat Romeinse 
legioenen tevergeefs 
hadden geprobeerd de 

~ Elbe tot de noordgrens 
= van hun rijk te maken en 
21 drie legioenen  in g na 
^ Chr.  waren vernietigd 
S tijdens de slag in het 
^ Teutoburgerwoud (keizer 
^ Augustus: Varus, Varus, aeef 
Ï; mij mijn legioenen terug), 
i werd besloten de Rijn 
< (vanaf Katwijk aan Zee 
= oostwaarts) te bestem

men tot rijksgrens. Hier 

1X stopte de romanisering. 
Tussen de Rijn en de 
Donau (de grens van 
Raetia) gaapte een gat 
van 550 kilometer dat 
men besloot op te vullen 

In SmdcIJinflen werd in 2007 een 
speciaal Limesstcmpel gebruikt 

met behulp van de Limes. 
Aanvankelijk moest men 
volstaan met permanent 
bezette houten wachtto
rens die, afhankelijk van 
het terrein, 300 tot i.000 
meter uit elkaar stonden. 
In latere jaren (117138 na 
Chr.) werd een aaneenge
sloten eikenhouten palis
sade opgericht, al dan 
niet met een twee meter 
diepe en zes meter brede 
gracht ervoor; veel wacht
torens werden opgetrok
ken uit steen. De troepen 
in de Limes, doorgaans 
in de omgeving gerekru
teerd, hadden primair een 
waarschuwende taak voor 
de eenheden daarachter. 
Voorts oefenden zij  bij 
de doorgangen  con
trole uit op personen en 
goederen. Op het Duitse 
postzegelvelletje is de 
complete loop van de 
Limes aangegeven. Rechts 
zien we de zuidpoort 
(porta preatorm) van het 
voormalig Romeins 
legerkamp de Saaiburg 
in Hessen, nabij Bad 
Homburg vor der Hohe. 
Het werd, in opdracht 
van keizer Wilhelm II, 
grondig gerestaureerd. 
Het vormt nu een druk 
bezocht, geheel ingericht 
openluchtmuseum. Bij 
de receptie kan men 
op daartoe voorbereide 
poststukken een 'Ro
meins' poststempel laten 
plaatsen. Veel gemeenten 
langs de Limes hebben de 
afgelopen jaren nieuwe 

wachttorens opgericht 
en wijken naar de Limes 
vernoemd. Op deze wijze 
blijft de geschiedenis 
voorüeven. De Limes werd 
in 2005 opgenomen op de 
lijst van het Unesco. In de 
Saaiburg is een speciale 
tentoonstelling die nog 
tot en met 31 maart 2008 
kan worden bezocht. 

De lange weg 
Het binnenland van 
Tsjaad was tot in de eerste 
helft van de negentiende 
eeuw één grote witte vlek 
op de kaart van noorde
lijk Afrika. Het land, dat 
dertig keer zo groot is als 
Nederland, kan bogen op 
een enorme bergketen 
van 500 bij 300 kilometer 
(Tibesti), met prachtige 
rotstekeningen en voor
stellingen in steen die 
vijf tot zevenduizend jaar 

van vandaag en wordt nog 
eens versterkt door de 
problematiek rond Dar
foer. Het eerste optreden 
tegen Rabah mislukte, 
doordat de angstige 
dragers op de vlucht sloe
gen. Militaire expedities 
volgden. In januari igoo 
eindigde de eerste door
steek over 2.000 kilome
ter van Soedan naar het 
Tsjaad Meer. De tweede 
militaire expeditie, onder 
leiding van Voulet en 
Chanoine, liep uit op 
een grote schande voor 
Frankrijk. Onderweg oe
fenden de legerleiders een 
waar schrikbewind uit, 
plunderden en traden de 
bevolking op sadistische 
wijze tegemoet. Klok
kenluider Péteau zorgde 
ervoor, dat dit nieuws 
bekend werd in Parijs. De 
regering zond onmiddel

REPUBLIQUEDUTCHAD 
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Nachtigalzegcl uan Tsjood; op de achtergrond hetTibestigebergte. 

oud zijn. Het Tsjaad Meer 
behoorde tot de grootste 
meren van Afrika. Het 
duurde tot i8g4 voor
dat Tjaads grenzen in 
internationale verdra
gen waren vastgelegd. 
Ontdekkingstochten, 
zoals die van de Duitsers 
G. Nachtigal naar het 
TibestiGebergte en H. 
Barth naar de omgeving 
van het Tsjaad Meer, 
leverden veel informatie 
op. Ook werd duidelijk 
dat sultan Rabah  zelf 
afkomstig uit het gebied 
van de Nijl  een waar 
schrikbewind uitoefende 
en rijkdommen vergaarde 
door de slavenhandel 
en het uitknijpen van 
de heidense bevolking. 
Later concentreerden 
volgelingen van de Islam 
zich in het noorden; de 
Christenen streken in het 
centrum en vooral in het 
zuiden neer. De strijd die 
daaruit later voortvloeide, 
duurt voort tot op de dag 

lijk een militaire colonne 
onder leiding van een 
zekere Klobb. Chanoine 
werd wegens verzet neer
geschoten; de volgende 
dag onderging de per 
paard ontvluchte Voulet 
hetzelfde lot. Daarna 
werd en passant een einde 
gemaakt aan het bewind 
van Rabah, die eveneens 
omlcwam. Bij dit gevecht 
sneuvelden ook de Franse 
commandant, Frangois 
Joseph Amédée Lamy en 
verder duizend militai
ren/strijders aan beide 
zijden. Lamy's naam werd 
gegeven aan de nieuwe 
hoofdstad Fort Lamy 
(nu N'Djamena geheten). 
Ondanks de steun aan 
het bewind van De Gaulle 
tijdens de Tweede Wereld
oorlog, kreeg het land pas 
op II augustus igöo zijn 
onafhankelijkheid. Alle 
ontwikkelingen die het 
land doormaakte, kun
nen worden gevolgd met 
behulp van postzegels. 

Het Tsjaad Meer en het 
omliggende gebied zijn 
rijk aan fossiele over
bhjfselen van de vroegste 
mens (o.a. Sahelanthropus 
tchadensis), waarvan Tou
mai (dat wil zeggen 'voor
oudervan de mensheid') 
de oudste zou zijn met 
circa 7 miljoen jaren. (Ni
colas de Pelinec: Le Tchad, 
une colonie ä collectioner in 
Timbres magazine, num
mer 83, oktober 2007). 

Nieuwe buren 
Nu steeds meer landen 
zich aansluiten bij de 
Europese Unie wordt vrij
wel als vanzelf aandacht 
besteed aan die volken en 
hun verleden. Zo ook aan 
Hongarije met zijn boei
ende historie. Het volk 
van de Magyaren werd 
in de tijd van de grote 
volksverhuizingen  zoals 
zoveel volken en stam
men  verdreven uit hun 
oorspronkelijk leefgebied 
tussen de Oeral en de 
Wolga. Vandaar leidde Ar
pad hen naar een gebied 
aan de Donau en naar de 
oudromeinse provincies 
Pannonie en Dacië. Zich 
daar voorgoed vestigen 
verliep niet zonder slag of 
stoot. Zo werden hun le
gers in g55 verpletterend 
verslagen bij Augsburg. 
De uitbreiding westwaarts 
werd gestopt. Nadat hun 
leider, prins Géza, in het 
jaar 9g7 was overleden, 
werd hij opgevolgd door 
zijn zoon Vajk. Deze 
kreeg bij zijn bekering 
de naam Istvan en na de 
overgang van zijn volk 
tot het christendom Step
hanus. Daarop vroeg hij 
paus Sylvester II hem een 
kroon te schenken; die 
willigde zijn verzoek in. 
Tijdens Kerstmis 1000 of 
op I januari looi werd hij 
door een pauselijk gezant 
gezalfd en gekroond. Kort 
na zijn dood in 1038 werd 
Stefanus heilig verklaard. 
Sedertdien is de kroon 
bovenal het symbool van 
het Hongaarse volk. Hij 
werd gestolen en verpand 
en verdween naar het 
buitenland. Daarbij zou 
de kroon gevallen zijn, 
wat de scheve stand van 
het kruis zou verklaren. 
De daaropvolgende 
eeuwen werden getekend 
door strijd, zoals tijdens 
een TurksOttomaanse 
bezetting en na hun 



De/omeuze Stcfanuskroon met het scheue kruis op een Hongaars blokje. 

'bevrijding' daarvan door 
de Oostenrijkse Habs
burgers. De opstand van 
1848, onder leiding van 
Lajos Kossuth, mislukte. 
Russische en Oosten
rijkse troepen sloegen 
de opstand neer. Twintig 
jaar later kreeg Hongarije 
op papier zijn koning 
terug, maar de keizer van 
Oostenrijk werd ook hun 
koning. Toen Oostenrijk 
tijdens de Eerste Wereld
oorlog op zijn grond
vesten schudde, werd 
de kaart van Hongarije 
opnieuw getekend. Op 
16 november igi8 riep 
Hongarije de onafhanke
lijkheid uit. Maar ook de 
twintigste eeuw verliep, 
zoals bekend, heel 
onstuimig. Een aantal 
wonden is gebleven, tot 
op de dag van vandaag. 
De Hongaarse post gaf 
ter gelegenheid van de 
viering van de duizendste 
verjaardag van de kroning 
van de H. Stefanus een 
prachtig postzegelvel
letje uit, met daarop in 
het linkerdeel de plaatsen 
waar deze kroon zoal had 
rondgezworven. We zien 
daarbij plaatsnamen als 
Augsburg, Frankfijrt en 
Fort Knox (USA). In Fort 
Knox verbleven de kroon 
en de andere symbolen 
van macht na het einde 
van de Tweede Wereld
oorlog. Dat gebeurde om 
te voorkomen dat deze re
galia in Russische handen 
zouden vallen. President 
Carter gaf de Hongaren in 
1978 hun eigendommen 
weer terug. De Hongaarse 
geschiedenis kan uit
stekend worden toege
licht met behulp van de 

filatelie (Didier Michaud: 
De ['empire austro-liongrois 
a la régence, in Timbres 
magazine, nummer 83, 
oktober 2007). 

Bronnenonderzoek 
In de Berner Briefmar
ken Zeitung (10, II en 
12-2007) staat Albert 
Fillinger uitgebreid stil 

1806 uit Pruisen schrijft. 
Lasalle was een Franse 
generaal die vanaf Egypte 
(1798) tot en met i8og 
als militair actief was. Hij 
werd in 1809 door een 
schot door het hoofd ge
dood, tijdens de veldslag 
bij Wagram. De cavalerist: 
'De Heer zij geprezen. 
Lieve vriendin, wij zijn 
ingekwartierd; dat werd 
ook tijd. Onze regimenten 
waren in sterkte terug
gebracht tot IOC man. In
dien we bij de voorposten 
waren gebleven, zouden 
we volledig zijn vernie
tigd. Voor de eerste keer 
in drie maanden heb ik 
me gisteren verschoond. 
Wij bevonden ons steeds 
op zo'n korte afstand 
van de vijand, dat het ons 
zelfs niet eens mogelijk is 
geweest om onze laarzen 
uit te trekken. Maar 
vandaag wanen we ons 

<K FORT-F A Y l 
Bronnenonderzoek Veldpost 18o6- drie maanden met laarzen aan. 

bij de inhoud van oude 
veldpostbrieven. Als 
voornaamste kenmerken 
noemt hij dat de inhoud 
vaak recht uit het hart 
komt, het schrift vaak 
moeilijk te ontcijferen 
valt, plaatsnamen vooral 
fonetisch worden op
getekend en dat de inkt 
doorgaans van slechte 
kwaliteit is. Bij gebrek 
aan inkt mengde men 
namelijk kruitpoeder en 
olie. Vaak zijn de brieven 
beschadigd: ze moes
ten dagenlang worden 
meegedragen in ransel 
of patroontas. De inhoud 
ervan geeft ons vaak een 
bijzondere kijk op het 
militaire leven van die 
tijd. Léon Dubus, oud-
voorzitter van de Academie 
de Philatelie, stelt het nog 
explicieter: 'Wij zijn de 
echte historici, want wij 
baseren ons op authen
tieke feiten en niet op ver
onderstellingen'. Fillinger 
citeert telkens tekstdelen 
uit veldpostbrieven, zoals 
die van een cavalerist van 
de Divisie Lasalle, die in 

in het paradijs, daarbij 
hopend dat het enige tijd 
zal duren. Wij willen dat 
wel, maar durven het niet 
te geloven.' G.A. GEERTS 

NEDERLAKDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEK 

Dik verdiend 
Onlangs had ik de eer 
en het genoegen een 
praatje te maken met Arie 
Olckers (zie foto), de man 
achter het succes van de 
Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland. De club geeft 
het blad Nieuwsbrief uit. 
In het voor mij liggende 
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nummer las ik dat Arie 
vorig jaar april geëerd is 
met twee onderscheidin
gen. De Algemene Leden
vergadering benoemde 
hem voor zijn vele en 
jarenlange verdiensten 
voor de astrofilatelie en 
voor de RFC in het bijzon
der tot erelid. Verder werd 
de toen 8o-jarige Olckers 
gelet op de aard, duur, 
uitstraling en betekenis 
van zijn activiteiten be
noemd tot lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. We 
feliciteren hem van harte 
met deze dik verdiende 
onderscheidingen! 
In het blad troffen we een 
goed gedocumenteerd 
artikel aan over Russische 
kosmonauten, getiteld 
Fantoomkosmonauten: 
broodje aap ojrealiteit?, 
geschreven door John 
Beenen. Verder geeft het 
blad uitgebreid informa
tie over activiteiten van de 
Bond en staan er versla
gen in van tentoonstellin
gen. Olckers was zelf in 
St. Petersburg tijdens de 
wereldtentoonstelling die 
daar van 16 tot en met 25 
juli 2007 werd gehouden. 
Albert Jacobs, eindredac
teur van het blad, geeft 
tenslotte een nuttig over
zicht van internetsites 
die interessant zijn voor 
ruimtevaartliefhebbers. 
Als klap op de vuurpijl 
viel vlak voordat ik dit 
stukje afsloot een nieuw 
nummer (het eerste van 
2008) van de Nieuu)sbrief 
in mijn postbus, geheel 
in kleur uitgevoerd op 
A4- formaat. Zo gaat het 
magazine er voortaan 
uitzien. Prachtig! 

Kinderen en ander 
ongedierte 
Filatelistische verzame

lingen moeten bewaard 
worden bij een tempera
tuur onder de 18 graden 
en met een luchtvochtig
heid tussen de 55 en 60 
procent. Recent onder
zoek heeft uitgewezen, 
dat materiaal met gom 
en perforaties minder 
onder spanning staat bij 
deze enigszins vochtiger 
omstandigheden dan 
voorheen werd geadvi
seerd. 
We ontlenen onze kennis 
aan De Postzegelvriend, 
blad voor langdurig zieke 
en mindervahde postze
gelverzamelaars. Deze 
stichting die het blad uit
geeft wordt aan materiaal 
geholpen door veel fila
telisten die belangeloos 
filatelistisch materiaal be
schikbaar stellen aan deze 
groep verzamelaars. Het 
geciteerde artikel werd 
met toestemming overge
nomen uit Bodepost (PV 
Bodegraven); het gaat om 
een vertaling die Rob van 
Bruggen maakte van een 
publicatie van de British 
Library. Zo wordt De 
Postzegelvriend - terecht 
- door velen geholpen. We 
lezen nog wat verder: de 
beste lichtomstandigheid 
voor iedere verzameling is 
volkomen duisternis. Als 
je je filatelistische schat
ten aan anderen toont, 
moet dat worden gedaan 
bij niet meer dan 50 Lux 
op een meter afstand. 
Het blijkt in de praktijk 
dat deze norm vaak 
wordt overschreden. Ook 
dient alles voorzichtig te 
worden opgeborgen. Een 
universiteitsbibliotheek 
had in het verleden een 
bordje op de uitleenba-
lie staan met de tekst: 
'Boeken moeten met zorg 
opgeborgen worden en 
ver uit de buurt gehouden 
worden van knaagdieren 
zilvervisjes, insecten, 
kinderen en ander onge
dierte.' 

Het artikel eindigt met: 
'Zoals ik in het begin 
al memoreerde, ben 
je bewaarder van jouw 
materiaal voor je gehele 
leven of totdat je jouw ver
zameling verkoopt. Wees 
er dan ook zuinig op voor 
toekomstige generaties. 

(aduertentie) 
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anders zal er uiteindelijk 
niets meer zijn om te ver
zamelen, te bestuderen, 
te onderzoeken en van te 
genieten.' Een wijze les 
voor ons allemaal! 

Een veelzijdig vlieger 
Charles Lindbergh is bij 
iedereen bekend dankzij 
de non-stop solovlucht die 
hij met zijn toestel, de 
Spirit ojSt.Louis, van New 
York naar Parijs maakte 
op 20 en 21 mei 1927. 
In ruim ^^ uur legde hij 
daarbij 5.809 kilometer 
af. Minder bekend is dat 
Lindbergh ook optrad 
in een rondtrekkend 
vliegcircus. 
In 1932 kwam Lindbergh 

op die vlucht met onder 
andere het stempel Eerste 
luchtpostzendinfl Paramaribo 
Neiv York 25.9.29. De be
wuste luchtpostlijn heeft 
slechts drie maanden 
gefunctioneerd. 

Zelfinktende tuimelaar 
In oktober vorig jaar, tij
dens Postex 2007, werd De 
Kartelrand uitgeroepen 
tot het beste vereni
gingsblad. Het tijdschrift 
wordt uitgegeven voor 
de leden van De Globe 
afdeling Wageningen. 
Voor mij ligt een nummer 
van vorig jaar en als je 
dit doorleest, begrijp je 
waarom de jury dit blad 
koos. Er is sprake van een 

Chorles Lindbergh (rechts) m 1929, vlak uoor het vertrek van een ulucht. 
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opnieuw in het nieuws, 
toen zijn tweejarig zoon
tje werd ontvoerd en later 
vermoord werd terugge
vonden. 
In het blad van de 
Oldenzaalse Philatehsten-
vereniging lazen we over 
een ander aspect van het 
leven van deze beroemde 
luchtvaartpionier. Voor
zitter Willy Ahlers (waar 
kennen we die ook alweer 
van?) vertelt over het werk 
van Lindbergh als post-
vlieger. Op 23 september 
1929 landde hij met een 
amfibievliegtuig op de 
Surinamerivier bij Para
maribo. Het was de eerste 
geregelde postvlucht van 
de Verenigde Staten naar 
Suriname. Hij vloog in 
dienst van Pan American 
Airways. Op de terug
tocht, die begon op 25 
september, nam hij bijna 
vijfduizend brieven mee. 
De bruto opbrengst was 
ruim 5.000 Surinaamse 
guldens. Willy toont een 
afbeelding van een aan
getekende brief, vervoerd 

afwisselende inhoud en 
een keurige lay-out. Het 
geheel is uitgevoerd in 
kleur. Er staan bijdragen 
in voor de eenvoudige ver
zamelaar, zoals het artikel 
Mmi en Maxi. De leden 
kunnen heel kleine en 
heel grote zegels inzen
den. Pieter Rijbroek had 
een knaap van een zegel 
gevonden van China, 7 bij 
5 centimeter groot. Han 
Dijkstra mengde zich ook 
in de strijd en toonde een 
heel brede uit Thailand, 
met een spanwijdte van 12 
centimeter. 
Maar ook de artikelen van 
Bert van Marrewijk zijn 
om te smullen. Bert wordt 
in het blad een 'stem-
pelfanaat' genoemd. Hij 
is voortdurend op zoek 
naar nieuwe aspecten van 
stempels. In het voor mij 
liggende nummer be
handelt hij de vervanging 
van de oude vertrouwde 
stalen dagtekeningstem
pels in ons land door een 
geheel nieuw, zelfinktend 
stempeltype. Dan hoeft 

Een tumultueuze tuimelaar. 

de stempelaar niet tel
kens (zoals bij de stalen 
dagtekeningstempels) 
zijn stempel van inkt 
te voorzien; dat gaat nu 
vanzelf En de naam die 
ze voor deze stempelauto
maat hebben verzonnen 
is prachtig: zeljïnktend 
tuimelstempel. Wat wil je 
nog meer? 

Maria van den Gevel 
Maar in Hertogpost 
('s-Hertogenbossche Fila
telistenvereniging) wordt 
mijn enthousiasme voor 
het eerder genoemde tui
melstempel meteen weer 
de grond in geboord. Het 
blijkt dat de speciaal voor 
deze stempels ontwik
kelde inkt een chemische 
reactie aangaat met de 
lijm waarmee het stem-
pelplaatje aan het stempel 
is gehecht. De lijm wordt 
week en bij veelvuldig 
stempelen verschuift 
dan het stempelplaatje, 
waardoor verschoven 
en/of vlekkerige stem
pelafdrukken ontstaan. 
Gelukkig weet Kees Ver
hulst, Filatelie's redacteur 
van de rubriek Nederlandse 
stempels, te melden dat 
TNTPost heeft beslo
ten nieuwe stempels te 
produceren, waarbij dit 
probleem zich niet meer 
voordoet. Maar toch... 
Dan zijn we gelukkiger 
meteen brief uit 1644, die 
ook wordt beschreven in 
Hertoflpost. Jan Hoogveld 
bericht erover. Hier 
hebben we niet te maken 
met stempels en zeker 
niet met de tuimelaars 
uit onze tijd. De briefis 
gericht aan Maria van 
den Gevel, wonende in de 
Verwerstraat, in het huis 
genaamd Het Wapen uan 
Kleef. De briefis geschre
ven door haar moeder en 
is meegegeven aan een 
vriend die de brief met 

spoed moet bezorgen. 
Aan die vriend wordt in 
het adres toegewenst dat 
God hem zal behoeden 
op zijn tocht van Antwer
pen naar Den Bosch. Ik 
wil u de adressering niet 
onthouden: Eerbare seer 
dischretejujrouu) Maria uan 
den Gevel present in de Var-
Derstraet Int Wapen uan Kleef 
totsartoflenbosch, cito citi, 
met windt die^odt bewart. 
Uit ervaring weet ik dat de 
Bossche vereniging een 
levendige club is. In het
zelfde nummer van hun 
blad lazen we dat ze er 
ook weer een BBF-cursus 
gaan houden, cursussen 
gegeven door de Com
missie Filatelistische Vor
ming van de jubilerende 
NBFV. Je leert daar allerlei 
interessante zaken over 
postzegels, stempels, 
postwaardestukken, tan
dingen, enzovoort. BBF 
staat voor Begeleiding 
Bij Filatelie en de cursus 
bij Hertogpost wordt 
gegeven door de alom in 
Brabant en omstreken 
bekende cursusleider 
Cees van den Bosch. 
Een initiatief dat navol
ging verdient! 

Gevangenenkampen 
Een eenvoudig losbladig 
magazine is het blad van 
Dai Nippon, de vereni
ging die zich bezig houdt 
met de postgeschiedenis 
van Nederlands-Indië 
onder Japanse bezet
ting, respectievelijk 
onder het bewind van de 
Republiek Indonesië vóór 
de soevereiniteitsover
dracht. Er zijn leden in 
heel veel landen. Alleen 
al in de afgedrukte lijst 

van adreswijzigingen 
kom je landen tegen als 
Saudi-Arabië, Engeland, 
Verenigde Staten, Japan, 
België en uiteraard ook 
Nederland. 
In de voor ons liggende 
aflevering wordt deel 4 
besproken van een boe-
kenreeks handelend over 
de postale geschiedenis 
van de Japanse bezetting 
in Zuidoost Azië. Deze 
keer zijn Hongkong en 
China aan de beurt. J.H.A. 
Slootmaekers is de auteur 
van deze recensie. In ruim 
400 bladzijden kun je in 
dit boek zien (dankzij 
kleurenfoto's) en lezen 
hoe belangrijk de brieven 
waren die de gevangenen 
van hun familie en vrien
den ontvingen en hoe 
de Japanse bezetter de 
bezorging ervan telkens 
weer wist te frustreren. 
Alle Japanse censoren 
worden met hun stempel 
beschreven, evenals de 
verschillende soorten 
kaarten en enveloppen 
die werden gebruikt. Ook 
zijn er lijsten van sche
pen die zowel post als 
gevangenen vervoerden, 
met een beschrijving van 
de route die ze volgden, 
tochten die gelukkig 
velen weer terugbrachten 
naar huis. Voor als u be
langstelling hebt: A Postal 
History of the Prisoners oJ 
War and Cimlian Internees 
during the Second World War 
door David Tett; Volume 
4 - Hong Kong and China 
1941-1945. Meer infor
matie kunt u krijgen bij 
het secretariaat van Dai 
Nippon, Vinkenlaan 3, 
iSsiTBHeiloo. 

DAAN KOELEWIJN 

Hoqfdingonfl aeuangenenkamp Sham Shui Po (Honflkonfl) in 1945. 



MAXIMA-
FRANSE MAXIMUM-
KAARTEN VAN 2007 

Bij mijn bezoek aan 
Macon was ter plel<l;e 
een waaier aan nieuw 
verschenen maximum-
Icaarten aanwezig met 
de vele nieuw uitgegeven 
postzegels van 2007. 
La Poste brengt al jaren 
een emissierijk pro
gramma uit. Vorige keer 
besprak ik twee fran-
keerstrokenemissies bij 
postzegeltentoonstel
lingen. In maart was er 
één verschenen op de 
lentesalon in Limoges 
en in juni een in Poitiers 
[i]. Tegelijkertijd werden 
ook gewone postzegels 
uitgegeven met overeen
komstige afbeeldingen. 
Op [2] dezelfde romaanse 
kathedraal Notre-Dnme-la-
Grande van Poitiers uit de 
ii'lii' eeuw. De westgevel 
is rijkelijk voorzien van 
Romaans beeldhouw
werk. 
Een tweelinguitgifte 
met Armenië besteedt 
aandacht aan een van de 
beroemdste gotische beel
den van de kathedraal van 
Reims, de 'glimlach van 
Reims', een glimlachende 
engel in het noordportaal 
[3]. Het was de eerste 
keer dat een religieus 
beeld geen streng gelaat 
kreeg, maar een vrolijk, 
menselijk gezicht. Nog 
meer beelden verschenen 
in de semi-permanente 
serie met klassieke kunst 
uit het Louvre (Egyptische 
tijd tot en met de Romein
se periode). Met kunst-
kaarten uit het Louvre 
kon hier een schitterende 
serie met tien maximum-
kaarten van gemaakt 
worden. Ik toon [4], met 
het standbeeld van farao 
Amenemhat III (1843-
1798 V. Chr.). Op [5] nog 
een frankeerstrook met de 
bekende Franse geleerde 
Louis Pasteur en zijn 
geboortehuis in het stadje 
Dole in de Jura. 
Voor de liefhebbers van 
treinen verscheen een 
postzegel bij de feestelijke 
opening in juni van het 
oostelijk TGV-traject, dat 
grofweg van Parijs naar 
Straatsburg loopt. Het 
traject maakt een snelle 
verbinding met Luxem
burg en Duitsland moge
lijk. Hoe anders is dat in 
Nederland: hier verschijnt 
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geen postzegel bij de ope
ning van de Betuwelijn 
of de TGV-lijn naar het 
zuiden. De Fransen han
teerden ook verschillende 
gelegenheidsstempels, 
met afbeeldingen van de 
stations op de lijn. Op [6] 
de trein in snelle kleuren 
gespoten en met het eer-
stedagstempel van Reims. 

Afbeelding [7] toont een 
detail met het stempel 
van het startstation, het 
Gare de l'est in Parijs. 
Er verschenen in 2007 
ook weer twee blok
ken van tien met Frans 
erfgoed; [8] biedt een 
schitterend overzicht van 
de stad St. Malo. 
Van Franse tuinen 
verschijnt elk jaar een 
blok; in 2007 was dat 
blok aan de serres van 
het park in Lyon, la lete 
d'or, gewijd [9]. Deze 117 
ha. grote tuin, die ook 
een dierentuin herbergt. 

dankt zijn naam aan een 
gouden Christuskop die 
hier begraven zou zijn. 
De baroktuin van het 
stadhuis van Castres (het 
voormalig bisschoppe
lijk paleis) is afgebeeld 
op [10]. De tuin is een 
ontwerp van de beroemde 
tuinarchitect Ie Nótre 
(1613-1700). Zijn tijdge
noot, de vestingbouwer 
Vauban (1633-1707), 
kreeg een herdenkings
zegel ter gelegenheid van 
zijn overlijden, driehon
derd jaar geleden. De 
zegel toont zijn portret en 

de vesting Mont-Louis in 
de Pyreneën [11]. 
Een heel interessante 
website over Franse post
zegels vindt u op www. 
jransep0stze5els.nl; de site 
biedt een totaaloverzicht 
en besprekingen van oude 
en nieuwe uitgiften. 
Agenda bij de hand? 
Reserveer dan alvast de 
periode van 14 tot en met 
22 juni voor een bezoek 
aan Parijs; daar zal de 
tweejaarlijkse tentoon
stelling Salon du timbre 
worden gehouden, in het 
Bois van Vincennes. 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.nl
http://jransep0stze5els.nl


SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post > 
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALAND 
i2'o8. Frankeerzegels, 
vissen. 
€ 0.45, 4.50. Resp. Perca 
fluviatilis, Sander lucioperca. 

273'o8. Noordse mytho
logie, III, mythologische 
plaatsen. 
Blok 'wereld' (€ 0.85). Britse 
prinses Signhild op paard 
kwam op Aland aan wal in 
'Drottningkleven' (ravijn van 
koningin). 

273'o8. Automaatstroken. 
Rosa pimpinellifolia. 

ANDORRAFRANS 
3i2'o7. Groot retabel van 
St. Marti de la Cortinada. 
€ 0.54. Geboortescène Jezus. 

ARMENIË 
i4i2'o7. Beelden godinnen. 
70, 350 d. Hoofd van resp. 
Aphrodite (Griekse godin 

van liefde en schoonheid), 
Anahit (Armeense godin van 
moederschap en vruchtbaar
heid). 

350 
o n u s POST 

AZERBEIDZJAN 
28ii'o7. Eerste kunst
matige satelliet vijftig jaar 
geleden. 
Blok I. m. Spoetnik I. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
ii2'o7. Kerst. 
0.50, 0.70 KM. Resp. drie 
kaarsen, kerstbomen bij 
voordeur. 

28ii'07. Overdruk. 
o.10 m over 15 m. Portret 
president Mammed Amin 
Rasulzade (18841955): Yvert 
122 . 
28ii'07. Frankeerzegels, 
steden. 
o.10,0.20 m. Resp. Khudafe
rinbrug in Jabrail, Levtoren 
in Kelbadjar. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
289'o7. Wedstrijd voor 
jonge filatelisten, ecologie. 
Tweemaal 0.50 KM. Volwas
senen met kinderen en 
dieren bij wereldbol, groen 
hart met auto. Ook velletje 
met beide zegels. 

>W««<I "»«WWWI 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i4g'o7. Verplichte toeslag
zegel, Rode Kruis: week van 
tuberculosebestrijding (1421 
september). 
0.20 KM. Longen en appel 
met zwarte plek. 
9ii'07. Europese natuurbe
scherming. 
0.70,1. KM. Tak met kegels 
van resp. rode zilverspar 
(Abies magnifica), Servische 
spar (Picea omorika). 

i5ii'o7. Prehistorie. 
2. KM. Dinosaurus. 

3i2'o7. Associatie universi
taire sporten 'BOSNA' zestig 
jaar. 
0.50 KM. In velletje van vier. 
Grafisch ontwerp. 

«ratuusmu 

26ii'07. Nationale bibli
otheek 'Filip Visnjic' vijfenze
ventigjaar. 
0.70 KM. Rijtje boeken met 
opengeslagen boek bovenop 
(=huis=bibIiotheek). 

ioi2'o7. Nieuwjaar. 
Tweemaal 0.70 KM. Kerst
boom, sneeuwpop. 

HOBA roavlHA 
S . »imHICIKKlCtl 

BULGARIJE 
ly-ii-'oy. Kerst. 
0.55 L. Engel. 

CYPRUS 
ii'o8. Invoering euro, geza
menlijke uitgifte met Malta. 
Velletje met tweemaal € i.
(£ 0.59). Aphrodite (Cyprio
tische godin liefde), beeldje 
'Slapende dame' uit Malta; 
op rand euromunten. 

CYPRUS TURKS 
i6ii'o7. Heden en verleden 
postkantoor. 
0.50, 0.60,1., 1.25 NTL. 
Resp. twee postduiven, ge
bouw en postbode te paard, 
gebouw en fietsende post
bode, postbode op scooter. 

; KDZn KlftDlÄ r i D k lbMIiUPlYDTI 

DENEMARKEN. 
gi'o8. Inauguratie nieuw 
Deens nationaal theater. 
5.50, 6.50, 7.75 kr. Resp. 
oude theater, nieuwe theater, 
operagebouw. 

9i'o8. Deens kankerinsti
tuut, borstkanker. 
5.5040.50 kr. Gestileerde 
vrouw. 

DUITSLAND 
27i2'o7. Toeslagserie 
ten bate van sociale 
voorzieningen, dieren. 
€ 0.4510.20, 0.55H0.25, 
0.55+0.25,1.45H0.55. Resp. 
cavia's, paarden, hond en 
pub, konijnen. 

27i2'07. Tweehonderdvijf
enzeventigste geboortedag 
Carl Gotthard Langhans 
(17321808), architect. 
€ 0.55. Brandenburger Tor 
(gebouwd door Langhans) 
in Berlijn naar tekening van 
Peter Ludwig Lütke (1759
1831). 

2i'o8. Eichstätt elfhonderd 
jaar. 
€ 1.45. Residenzplatz en 
dom. 

2i'o8. Vijfhonderdste ge
boortedag Wenzel Jamnitzer 
(1581585), goudsmid. 
€ 2.20. Sierkan met slak
kenhuis (Tectus fenestratus) 
en twee kegelvormen uit 
'Perspectiva Corporum 
Regularium'. 

2i'o8. Honderdvijftigste 
geboortedag Heinrich Zille 
(18581929), tekenaar, grafi
cus en fotograaf stad Berlijn. 
€ 0.55. Gezelschap in een 
oud Berlijns cafeetje. 
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2i'o8. Vijfl:ig jaar Duitse 
mededingingsautoriteit 
(Bundeskartellamt). 
e o.go. Grafisch ontwerp met 
tekst. 

2i'o8. Werelderfgoed 
Unesco*, kloostereiland 
Reichenau. 
€ 0.45. Tekening eiland 
Reichenau met detail uit 
liturgisch boek en van wand
schildering. 

■■■■■■■■■»■ 

FAERÖER 
ii2'o8. Tinganes, oude 
plaats parlement Faeröer. 
14. kr. Houten gebouwen. 

ii2'o8. Stad Klaksvik 
honderd jaar (nu 5,000 
inwoners). 
5.50 kr. Compositie met 
huizen, velden en vis waarop 
mannetje, maan en sterren. 

I()R()\ \K5. 

100 är 

ii2'o8. Tuberculosesanato
rium honderd jaar. 
5.50, 9. kr. Longen en resp. 
oude groepsfoto patiënten 
en gebouw, dokter bekijkt 
man met röntgenapparaat en 
inenting gezond jongetje. 

ii2'o8. Betoverde wereld, 
schemer tussen dag en nacht. 
Velletje met zesmaal 10. kr. 
Zes verschillende foto's van 
Elinborg Lützen (igigi9g5) 
met mythes en sprookjes als 
centraal thema. 

FINLAND 
272'o8. Pasen. 
i.Class (€ 0.70). Kaarsen en 
afbeelding heilige. 

FRANKRIJK 
i4i2'07. Dienstzegels 
Unesco*. 
€ 0.60, 0.85. Beeldmerk 
Unesco en resp. vestingdorp 
ÄitBenhaddou in Marokko, 
koala (Phascolarctus cine
reus) uit Australië. 

„.'ÏIjji^MMJSJ 

272'o8. Boekenuitgeverij 
honderdvijftig jaar. 
i.CIass. Man achter bureau, 
vrouw leest boek. 

GROOTBRITTANNIË 
i5i'o8. Liefde per post. 
Zesmaal i" (in boekje). 
Viermaal frankeerzegel 
koningin, tweemaal 'Love' 
met aanhangsels waarop 'Be 
my Valentine' en 'SWALK' 
(Sealed with a loving kiss). 

272'o8. Regen of zonne
schijn, dieren die traditioneel 
weer voorspellen. 
Vijfmaal i.Class. Vis, schaap, 
kikker, vogel, slak. 

52'o8. Werkhonden, Eu
ropa 2008. 
i", 46, 48, 54, 69, 78 p. 
Labrador: hulphond (helpt 
bij alledaagse taken, bijvoor
beeld brievenbus leeghalen; 
met 'Europa'), kruising: 
reddingshond in de bergen, 
Duitse herder: politiehond, 
springer spaniel: douane
hond, bordercollie: schaaps
hond, labrador: geleidehond. 

272'o8. Siererwt. 
i.CIass. Lathyrus odoratus. 

1 LK 
_l_ KL Lathyrus odoratus 

SUOMI FINLAND 

272'o8. Antiek, Jugendstil. 
€ I.. Bureau met klok en 
lamp. 

JERSEY 
33'o8. Festivals, Jersey 
Eisteddfod honderd jaar. 
35. 39. 43. 58, 76 PResp. 
kunst en kunstnijverheid 
(bloemen, pen, penseel, tube 
verf, schaar, naald en draad), 
dans en drama (tapdans
schoen, balletschoenen, twee 
maskers), spreken (tekst, 
boek, aanhalingstekens), 
film en fotografie (film en 
fotocamera, negatieven), mu
ziek (viool, muziekschrift, 
hoorn). 

84'o8. Transport, bussen II. 
35.39.43. 52. 58. 76 p; blok 
£ 2.50. Resp. Daimler CB 
(1920), ex LGOC 'K' Single 
Decker (igjo), wagen met 
paarden (1941, stadsver
voer), Leyland Lion Charcoal 
Burner (1941), Bedford WLB 
(1956), Commer Commando 
(1963); Ford Willowbrook 
(1977)

■ ■■■ww>^wwnni>»»»iii 

— ■■>• * * *—i^a—*—a 

KROATIË 
i49'07. Verplichte toeslag
zegel. Rode Kruis: week van 
tuberculosebestrijding (1421 
september). 
1.15 kn. Zon. 
ii2'07. Moderne kunst. 
2.80, 5., 5. kn. Resp. Land
schap bij de Savarivier (igio) 
door Branko Senoa (187g
193g), Bridgeport (igi4) door 
Ivan Benkovic (i886igi8). 
Tuin van Pegasus (igSi) door 
Ferdinand Kulner (1925
1998). 

2iii'o7. Kerst en nieuwjaar. 
12 den. Kerstman. 

i5i2'07. Todor toshe Proe
ski (19812007). 
12 den. Zanger met duif 
(Proeski vertegenwoordigde 
Macedonië op Eurovision 
Songfestival 2004, veronge
lukte bij autoongeluk). 

««««w«*w«www«ww*«^'w 
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Ferdinand Kulmer i
■»—""' 0,00 

5i2'o7. Nieuwjaar. 
1.80 kn. Engel in sneeuw en 
sterren. 

MALTA 
i3ii'07. Maltezer bands. 
4,15, 21, 22 c , I. Lm. 
(€0.09, 0.35, 0.4g, 0.51, 
2.33). Verschillende bands. 

mm. 
REPUBLIKA HRVATSKA 

LETLAND 
i6ii'07. Fauna. 
0.45, 0.55 Lvl. Resp. vos, 
hert. 

MAN 
i3i'o8. Oceaanschepen 
Velletje met driemaal £ i.. 
Queen Victoria, Queen Eli
zabeth 2, Queen Mary 2; op 
rand wereldkaart en routes 
naar New York. Op i3i'o8 
ontmoeten de drie 'Queens' 
van Britse rederij Cunard 
elkaar in New York. 

MACEDONIË 
9ii'o7. Frankeerzegel. 
12 den. Tas van folklorestof 

i82'o8. Vikingen op Man. 
28, 31, 44, 54, 69 p., £ 1.24. 
Resp. vrouw rijke boer, 
begrafenis in boot van 
Vikingstrijder, koning Orry, 
steenhouwer, Sigurd doodt 
draak, priester. 
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MOLDAVIË 
i-i2-'07. Kerst. 
I.-, 4.50 L. Resp. kerstboom, 
kerstman bij poort van huis. 

MONACO 
2i-i-'o8. Tweehonderdvijf-
tigste geboortedag André 
Masséna (1758-1817). 
€ 0.86. Portret bevelhebber. 

MONTENEGRO 
5-i2-'o7. Nieuwjaar. 
€ 0.25, 0.25, 0.50,1.- . Resp. 
kerstbal, slinger, kerstkrans, 
kaars. 

OEKRAÏNE 
Oktober 2007. Frankeer-
zegels, huishoudelijke 
voorwerpen. 
2.-Hr., N(3ok.). Resp. 
waterfles, kandelaar. 
22-i2-'07. Europees kam
pioenschap voetbal 'Euro 
2012'. 
3.33 Hr. (driehoekige zegel). 
Voetbal met Oekraïense vlag 
en wapenschild. 
22-i2-'o7. Klederdrachten. 
Zesmaal 70 k. Steeds twee 
verschillende zegels van 
resp. feestdag St. Ephrosinia 
in Bukovina-regio, kerst in 
Khmelnitsky-regio, feestdag 
van Kuzma en Demyan in 
Transkarpatië. 

POLEN 
30-io-'o7. Johannes Pau-
lus Il-stichting vijfentwintig 
jaar. 
1.35 Zl. Portret paus (1920-
2005). 

5-ii-'07. Jerzy Duda-Gracz 
(1941-2004, schilder). 
1.35 Zl. Zelfportret {1999). 

PORTUGAL 
28-ii-'o7. Kurk. 
€ I.-. (zegel van kurk). Land
schap met boom. 

* sc^ 

RUSLAND 
7-i2-'o7. Diepzeeonderzoek 
pool. 
Tweemaal 8.- r. (samen
hangend met aanhangsel). 
Onderzeeër 'Mir-i', kaart 
noordpool met Russische 
vlag; op aanhangsel schip. 

SERVIË 
Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
j-y-'oy. Klederdracht. 
€ 0.20, 0.30, 0.50, 0.70, I.-. 
Resp. vrouw uit Servië, vrouw 
uit Prizren, zwaarddanser, 
vrouw uit regio Drenica, 
schaapsherder in Rugova. 

SLOVENIË 
23-ii-'07. Persoonlijk te 
maken zegels. 
Tweemaal frame met A, twee
maal C. Door post ontwor
pen, resp. kerststal met ster, 
slee met pakjes, postbode 
bezorgt telegram, hardloop
schoen (exprespost). 

i-i-'o8. Slovenië voorzitter 
Europese Unie. 
Blok € 2.38. Kaart Europa en 
Europese vlaggen. 

2g-i-'o8. Beroemde 
personen, vijfhonderdste 
geboortedag Primoz Trubar 
(1508-1586, grondlegger 
Sloveense standaardtaal en 
auteur eerste gedrukte boek 
in het Sloveens (gepubliceerd 
in 1550)). 
€ 0.48. 
29-i-'o8. Klederdracht. 
€ 0.20. Man en vrouw uit 
regio tussen Drava en Mura. 

29-i-'o8. Folkloremaskers. 
€ 1.75. Scène met maskers uit 
Vrbica bij Ilirska Bistrica. 

2g-i-'o8. Wenszegel, liefde. 
€ 0.24 (hartvormig te 
maken). Twee muizen met 
kroontje en hermelijnen jas. 

SLOWAKIJE 
i-i-'o8. Slowaakse republiek 
vijftien jaar. 
TI 50g. Kaart Slowakije met 
nationale vlag en symbolen 
voor acht steden. 

SPANJE 
2-i-'o8. Antiek speelgoed. 
Achtmaal A in boekje. Schip 
op wieltjes, clown van 
werpspel met bal, emmertjes, 
koets met paarden, trom 
voor wafels, diabolo, blok
kendoos, schip. 

A 
2-i-'o8. Frankeerzegels. 
€ o.oi, 0.02, 0.05, 0.10. In 
verschillende kleuren: portret 
koning Juan Carlos I. 

TSJECHIË 
i2-i2-'07. Schoonheid van 
bloemen. 
2.50 Kc. Kokardebloem. 
i9-i2-'07. Tsjechië 21 decem
ber 2007 bij Schengengebied. 
10.- Kc. Stoplicht met drie
maal groen. 

Ceska republika 
» EVROPOB^, : 
" VOLNOU ; 
CESTOU : 

1 SCHENGENSKf 
1 PROSTOR Tcni 
i9-i2-'o7. Postzegeltentoon
stelling 'Praag 2008'. 
18.- Kc. Beeldmerk tentoon
stelling. 

TURKIJE 
i4-ii-'07. Mimar Sinan 
(1489-1588), architect. 
0.60, 0.70, 0.70, 0.80 NTL. 
Portretje en resp. brug, mos
kee, dorp, moskee. 

TÜRKiYE. 
CUMHURIYETS 

22-ii-'o7. Mondiale dag 
filosofie. 
0.85 NTL. Dünya Felsefe 
Günü. 
29-ii-'o7. Tekenfiguren. 
0.60, 0.70, 0.70, 0.80 NTL. 

4-i2-'o7. Provincies. 
0.05, o.io, 0.65, 0.65, 0.80, 
0.85,1.-, 4.50 NTL. Resp. 
Tunceli, Tokat, Trabzon, 
Sanliurfa, Sivas, Usak, Tekir-
dag, Sinop. 

4-i2-'o7. Officiële zegel. 
0.65 NTL. Atatürkmet 
trommel. 
6-i2-'o7. Traditionele Turkse 
kunst. 
0.60+0.10, 0.70+0.10 NTL. 
Tekening bloemen, resp. 
margriet, tulpen. 

WITRUSLAND 
7-i2-'o7. Klokken. 
600, i.ooo, 1.200; blok 
2.500 r. Kerk, schildering en 
klok uit resp. 1937,19''' eeuw, 
1928; 18''' eeuw. 

j-ii-'oy. Nieuwjaar. 
Tweemaal 1.050 r. (samen
hangend); velletje met 240, 
240,1.500,1.500 r. Resp. 
kaars met strik, kerstboom 
en geschenk; kinderen 
met hond en sneeuwpop, 
kinderen met geschenk, 
kmd op schaatsen, kind met 
sterretjes (op tussenvelden: 
kerstboom en muis met 
geschenken). 
20-i2-'o7. Handwerk. 
Tweemaal 600 r. Zwaard en 
harnas met smid bij vuur, 
spinnewiel en stoffen met 
meisje achter weefgetouw. 
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2g-i2-'o7. Huisdieren. 
240, 440, 500,1.050,1.500 r. 
Resp. schapen, ram, varkens, 
koeien, geiten. 

IJSLAND 
i4-2-'o8. Opleiding leraren 
honderd jaar. 
85.- kr. Schoolgebouw en 
groepsfoto. 

i4-2-'o8. Wenszegels, kus
sen. 
65--, 65.-, 75.-, 85.-kr. 
Viermaal twee mensen van 
verschillende leeftijden kus
sen elkaar. 
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BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
iio'o/. Frankeerzegels, 
bloemen, fruit en bomen. 
15, 20, 30, 50, 70, 75, 90 c , 
$ I., 1.50,1.80, 2., 2.50, 
5., 10., 20.. Resp. Strelitzia 
parvifolia, Thespesia popul
nea, Hibiscus rosasinensis, 
Agave karatto, Barringtonia 
asiatica, Cocos nucifera, Pro
sopis chilensis, Tamarindus 
indica, Capparis cynophal
lophora, apenbroodboom, 
Petrea volubilis, Opumtia 
cochenillifera, Hymenaea 
courbaril, Caesalpinia cillata. 
Ricinus communis. 

ARGENTINIË 
24ii'o7. Oversteek Rio de la 
Plata per ballon door Aaron 
Anchorena en Jorge Newbery 
honderd jaar geleden. 
$ I.. Ballon Pampero (naam 
lokale wind) boven kaart Rio 
de Ia Plata. 

24ii'o7. Ontdekking olie 
en gas in Argentinië honderd 
jaar geleden. 
"! I.. Boren bij olieveld 
nummer 2, detail telegram 
ontdekking, beeldmerk 
gelegenheid. 

Luciana Maria Koolman en 
oorspronkelijke gebouw, 
hand met wieg vol kinderen, 
nieuwe gebouw en speel
kwartier. 
27'o7. Musea in Oranje
stad. 
70, 85,100,135 c. Museum 
van oudheden met fonograaf 
en lamp, museum mun
tenkunde met munten en 
schelpengeld, archeologisch 
museum met aardewerk, 
historisch museum met 
foto man en ezel en versierd 
snijwerk. 
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3g'07. Wrakken en riffen. 
Velletje met 200, 300, 500, 
500 c. Viermaal verschillend 
scheepswrak op bodem zee. 
i7io'o7. Kerst. 
70,100,150 c. Resp. baby, 
meisje met pop en geschen
ken, jongen met band om 
hoofd waarop 'Happy New 
Year' en ballon met confetti. 
8ii'o7. Catamaran regatta. 
40, 80,125,130 c. Viermaal 
verschillende scène met 
zeilboten. 

ASCENSION 
ioi2'o7. Britse Ornitholo
gen Unie honderd jaar. 
Tweemaal 15, tweemaal 25, 
tweemaal 40, tweemaal 50 p. 
(per waarde samenhangend). 
Resp. basiskamp, tekening 
uitgestorven ral van Mundy; 
bonte stern (Onychoprion 
fuscatus), bonte sternen; ba
sis op Boatswainbird Island, 
raaskergent met jong (Sula 
dactylatra); expeditieteam en 
kleine boot, roodpootgent 
(Sula sula) op nest. 

23i'o8. 'Australian Legends 
Award'. 
Viermaal 50 c. 
52'o8. Orgaan en weef
seldonatie. 
50 c. Mens waarin organen 
zichtbaar zijn. 

ig2'o8. Honderd jaar scou
ting in Australië. 
$ 0.50,1.30,1.95. Beeldmerk 
en resp. scouts voor tent met 
laptop, gezichten verschil
lende scouts, Robert Baden
Powell (18571941). 

BERMUDA 
Maart 2008. Troubadours. 
35, 70, 85 c , $ 1.25. Resp. 
open rijtuig met paard bij zee 
(Calypsos), dansers (Celente 
& Alharris), danser (Calypso 
Varieties), snaarinstrument 
en hoedjes (The Talbot 
Brothers). 

BermudQ $1.25 

ARUBA 
2006. Nationaal park Arikok. 
75,100, 200 c. Resp. geit bij 
lemen huisje Cunucu Arikok, 
kuifcaracara (Caracara 
cheriway) boven cactussen, 
cactussen en uil (Athene 
cunicularia). 

i52'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
205, 215; blok 205 c. Varken, 
draak; verschillende dieren. 
44'o7. Casa Cuna vijftig jaar 
(begeleidingsinternaat voor 
uit huis geplaatste kinderen). 
50,125,150 c. Resp. portret 

AUSTRALIË 
i5i'o8. Liefdesbloemen. 
50 c. Rode roos. Ook velletje 
met zelfklevende, geparfu
meerde zegels, boelqe en 
mogelijkheid voor aan
hangsels met persoonlijke 
boodschap. 

BOTSWANA 
9io'o7. Sapoa*, dieren, 
gezamenlijke uitgifte met 
Malawi, Namibië, Zambia en 
Zimbabwe. 
Velletje met i.io, 2.60, 4.10, 
4.90, 5.50 P. Resp. Synceris 
caffer, Tragelaphus angasii, 
Oryx gazelle, Tragelaphus 
angasii, Equus burchelli. 

mNA 

i3io'07. Universiteit 
Botswana. 
i.io, 2.60, 4.10, 4.90 P. Resp. 
vrouw achter computer in bi
bliotheek, portret en koeien, 
Harry Oppenheimer Oka
vango onderzoekscentrum, 
enorme groei: gebouwen in 
aanbouw. 

CANADA 
27i2'07. Frankeerzegels, 
orchideeën. 
'P' (binnenland), $ 0.96,1.15, 
1.60. Resp. Odontioda Island 
Red, Potinara Janet Eliza
beth, Laeliocattleya Memoria 
Evelyn Light, Masdevalia 
Kaleidoscope 'Conni'. Ook 
velletje met de vier zegels, 
boekjes en rolzegels. 

^.^J^■4k^ # t . ^ ' 

27i2'07. Frankeerzegels, 
koningin en vuurtorens met 
vlag. 
Zesmaal 'P'. Koningin Eliza
beth II (in boekje van tien); 
vlag en vuurtoren, resp. Point 
Clark (Ontario), Pachena 
Point (Brits Columbia), 
Warren Landing (Manitoba), 
CapdesRosiers (Quebec), 
Sambro Island (Nova Scotia) 
(in boekje van tien). 

i/^it'y#ityf*>*^ 

8i'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
$ 0.52, blok 1.60 (zegels met 
ovale zijkanten). Huwe
hjkspaar ratten, resp. bruid 
met parasol, bruidegom met 
waaier en mandje mandarij
nen (op rand bruid en twaalf 
dieren Chinese zodiak met 
geschenken bruiloft). 

C A N A D A 

i5i'o8. Feest. 
'P' in boekje van zes. Vuur
werk. 

33'o8. Pioenrozen. 
Tweemaal 52 c. Paeonia 
lactiflora 'Elgin', Paeonia 
lactiflora 'Coral 'n Gold'. 
Ook velletje met beide zegels 
en boekje van tien. 

73'o8. Universiteit Alberta 
en Universiteit Brits Colum
bia honderd jaar. 
Tweemaal 52 c. Tweemaal 
wapenschild en grafische 
illustratie detail gebouw. 

. > É > a « < i * > É > « a « a « 

CHILI 
5ii'07. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen. 
Vijfmaal $ 250. Beeldmerk 
Upaep en resp. student 
met computer en kerk en 
besneeuwde bergen, weten
schappelijk onderzoek, hard
lopers en gebouw op heuvel, 
muziekanten en huizen, 
persoon en wereldbol. 
i6ii'o7. Kerst. 
Viermaal $ 250. Kerstman, 
resp. bij schoorsteen, rijdt 
in auto met gewei, met zak 
speelgoed en slee, koelt met 
pop af bij ventilator. 
^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ P V W P V V W W W « 
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7i2'o7. Krant La Nacion 
negentig jaar. 
Tweemaal $ 250 (samenhan
gend). Verschillende rijen 
gebouwen. 
i9i2'o7. Bloedbad Santa 
Maria de Iquique honderd 
jaar geleden (n.a.v. staking in 
nitraatmijnen). 
Vijfmaal $ 250. Groep 
mensen en zee met schepen, 
man met schep en vlag en 
munten, gebouw en liggende 
mensen, man, huilende 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
2io'o7. olympische Spelen. 
1.20 y. Beeldmerk en tekst. 

i3io'o7. Historische 
overblijfselen in Drie Kloven
gebied. 
Viermaal i. 20 y. Zhang Fei I 
tempel, dorp Shabaozhai, | 
oude stad Dachang, Quyuan
graf 

(afbeelding volgende pagina) 
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i3-io-'o7. Volksbevrijdings
leger. 
1.20 y. met aanhangsel voor 
persoonlijke boodschap. 
Ster. 
i5-io-'o7. Zeventiende nati
onale congres Communisti
sche Partij van China. 
Tweemaal 1.20 y.; blok 6.- y. 
Resp. monument, gebouw; 
duiven. 
5-ii-'07. Chinese kalligrafie. 
Zesmaal 1.20 y. Chinese te
kens voor resp. afkondiging, 
'Zhang Menglong', zoet 
voorjaar, heilige religie, Yan 
Qinli grafsteen, geheimzin
nige pagode grafsteen 

22-ii-'07. Bergen, gezamen
lijke uitgifte met Mexico. 
Tweemaal 1.20 y. Mount 
Gongga, Popocatepeü. 

CHRJSTMASEILAND 
8-i-'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
$ 0.50,1.45; velletje met 
beide zegels; velletje met 
beide zegels en steeds vier
maal 10,15, 25 c. Resp. rat 
met knipmotieven, Chinees 
teken; idem; idem en twaalf 
dieren Chinese zodiak. 

AUSTRALIA 
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COCOS (KEELING) 
EILANDEN 
26-2-'o8. Trelwogels. 
$ 0.50, 0.50,1.-, 1.45. Resp. 
steltkluut (Himantopus 
himantopus), Chinese 
ralreiger (Ardeola bac-
chus), witborstwaterhoen 
(Amaurornis phoenicurus), 
saunders dwergstern (Ster-
nula saundersi). 

COLOMBIA 
6-i2-'o7. Kerst. 
$ 3.300. Geboortescène in 
Colombiaanse stijl met die
ren, mand fruit en groenten, 
gitaar. 

CONGO (BRAZAVILLE) 
2006. Fauna. 
40, 50, 60,120 R Resp. 
Crocodylus niloticus. Mams 
tetradactyla, Lacerta sp., 
Felis lybica. 

COOKEILANDEN 
io-i2-'o7. Frankeerzegels, 
bedreigde dieren in zuide
lijke Pacific. 
$ 7.50,10.-, 15.-. Portret 
koningin EUzabeth en resp. 
onderwaterleven, vlinders, 
vogels. 

EL SALVADOR 
i4-ii-'07. Kerst. 
Viermaal $ o.10 (samenhan
gend). Planten en sterren, 
beertje onder kerstboom, 
kerstboom met sterren, 
kaarsen. 

22-ii-'o7. Paus Johannes 
Paulus II en paus Benedic-
tusXVI. 
$ o.oi, o.10. Portret van 
resp. Johannes Paulus II, 
Benedictus XVI. 

FIJI 
20-ii-'o7. Vlinders. 
$ 0.20, i.io, 1.20, 2.-. Resp. 
Polyura Caphontis, Hypolim-
nas octocula, Doleschallia 
bisaltide, Danaus hamata. 
3-i2-'07. Uitgestorven 
Fiji-ral. 
Velletje met tweemaal $ 2.-. 
Doorlopend beeld: Nesoclo-
peus poecilopterus met vier 
jongen, op zegels resp. kop 
volwassen vogel, jong. 

GABON 
Juli 2007. Verbond Cen-
traalafrikaanse beschermde 
natuurgebieden (Rapac*). 
500 F. Waterkan in kaartje 
Afrika en vlaggen bij Rapac 
aangesloten landen. 

GAIV1BIA 
24-io-'o7. First Ladies Ver
enigde Staten. 
Vierenvijftigmaal blok met 
65.-D. Martha Washington, 
Abigail Adams, Martha Jef
ferson, Martha Washington, 
Jefferson Randolph, Dolley 
Madison, Elizabeth Monroe, 
Louisa Adams, Rachel 
Jackson, Emily Donelson, 
Sarah Yorke Jackson, Han
nah Van Buren, Angelica 
Van Buren, Anna Harrison, 
Letitia Tyler, Priscilla Tyler, 
Julia Tyler, Sarah Polk, 
Margaret Taylor, Mary Tayler, 
Abigail Fillmore, Jane Pierce, 
Harriet Lane Johnston, Mary 
Lincoln, Eliza Johnson, Julia 
Grant, Lucy Hayes, Lucretia 
Garfield, Ellen Arthur, Mary 
Arthur McElroy, Rose Cle
veland, Frances Cleveland, 
Caroline Harrison, Mary 
Lord Harrison, Ida McKinley, 
Edith Roosevelt, Helen Taft, 
Ellen Wilson, Edith Wilson, 
Florence Harding, Grace 
Coolidge, Lou Hoover, 
Eleanor Roosevelt, Bess 
Truman, Mamie Eisenhower, 
Jacqueline Kennedy, Lady 
Bird Johnson, Pat Nixon, 
Betty Ford, Rosalynn Carter, 
Nancy Reagan, Barbara 
Bush, Hillary Clinton, Laura 
Bush. 

GRENADA 
26-io-'o7. Bernard Vidal 
(1944), schilder. 
Blok $ 6.-. Schilderij 'Susan 
Bristol'. 

26-io-'o7. Universiteit St. 
George dertig jaar. 
Blok $ 6.-. Luchtfoto, op 
rand baai. 
26-io-'o7. Eerste helikopter-
vlucht honderd jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. S-65/R 53D, 
vogel en autogiro, BK 117, 
AS-61; AH 64 Apache. 
26-io-'o7. Victoria Cross 
honderdvijftig jaar. 
Velletje met zesmaal $ 1.50; 
blok $ 6.-. Resp. Bryan Budd, 
Johnson Beharry, William 
J. Gordon, Henry Tandey, 

Jörgen Christian Jensen, ?; 
Jack Mantel. 
26-io-'07. Herdenking 
Holocaust. 
Vier velletjes met achtmaal 
$ 1.40. Erasmo Lara-Pena 
(Dominicaanse Republiek), 
Diego Cordovez (Ecuador), 
Carmen M. Gallardo Hernan
dez (El Salvador), Lino Sima 
Ekua Avomo (Equatoriaal 
Guinee), Tina Intelmann 
(Estland), Dawit Johannes 
(Ethiopè), Isikia Rabiei Savua 
(Fiji), Lars Wide (VN); Angus 
Friday (Grenada), Alfredo Lo
pes Cabral (Guinee-Bissau), 
Samuel Rudolph Insanally 
(Guyana), Leo Merores 
(Haïti), Ivan Romero-Mar
tinez (Honduras), Gabor 
Brodi (Hongarije), Hjalmar 
W. Hannesson (IJsland), 
Don Gillerman (Israël); 
Colin Beck (Salomonseilan
den), Dumisani S. Kumalo 
(Zuid-Afrika), Juan Antonio 
Yanez-Barmuevo (Spanje), 
Anders Liden (Zweden), 
Peter Maurer (Zwitser
land), K. Laxanachantorn 
Laohaphan (Thailand), Jose 
Luis Guterres (Cost-Timor), 
Fekitamoeloa Utoikamanu 
(Tonga); Sigian Kerim (VN), 
Andrei Dapkiunas (Witrus-
land), Jean-Marie Ehouzou 
(Benin), Milos Prica (Bosnië 
en Herzegovina), Samuel O. 
Outlule (Botswana), Francis 
K. Butagira (Oeganda), Va-
leryP. Kuchinslö" (Oekraïne), 
Jean Ping (VN). 
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i;i 
i-ii-'07. Kerst, schilderijen. 
25, 50, 75 c , $ I.-. Verschil
lende details Geboortescène 
met de aankondiging aan de 
herders door een volgeling 
van Jan Joest. 

INDIA 
3-ii-'07. Politieacademie 
Maharashtra. 
5.- R. Gebouw en twee ruiter 
met vlag. 
i4-ii-'07. Dag van het kind. 
Tweemaal 5.- R. Kinderteke
ningen: kinderen op sterren 
en maan, mensen met boten 
bij nacht. Ook velletje met 
beide zegels. 

22-ii-'07. Duurzame 
energie. 
Viermaal 5.- R. Zon en zon
necellen bij landbouw, wind
molens, kleine waterkracht
centrale, biomassafabriek. 
27-ii-'07. Eerste bataljon 4''' 
Gorkha-jagers honderdvijftig 
jaar. 
5.-R, Soldaten. 

* FIRST HATT;»UOM THE FOJRTHGOfiKHAmfUS ', 

3-i2-'o7. Internationale dag 
gehandicapten. 
5.- R. met brailleschrift. 
Tekening rolstoeler en vrouw 
zonder armen. 

ITW INDIA 1500 

8-i2-'o7. Daly college. 
5.- R. Wapenschild en 
gebouw. 
ii-i2-'07. Wilson college. 
5.-R. Gebouw. 
i5-i2-'07. Wenszegels. 
Viermaal 5.- R. met aan
hangsels. Zon, vis, vogel, 
landschap; op aanhangsels 
goede wensen. 

Happy: 
y e a r -

i7-i2-'07. S.B. Chavan (1920-
2004). 
5.- R Portret vroegere minis
ter en stuwdam. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
Januari 2008. Zeeleven IV, 
rifbaars. 
Vel met viermaal 54, twee
maal 90 p. Verschillende 
vissen. 

IRAK 
29-7-'07. Vogels. 
150, 250, 500; blok 
1.500 Din. Resp. Anser 
anser, Merops superciüo-
sus, Pterocles alchata; Anas 
platyrhynchos. 

i-io-'o7. Theaterartiesten. 
250, 500, 750, i.ooo Din. 
Resp. zanger Mohammed 
Al Qubanchi, acteur Haqi Al 
Shibly, zanger Nadhum Al 
Ghazali, muzikant Munir 
Bashir. 



IVOORKUST 
9-6-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal in Duitsland. 
50,100, 200, 250 F. Resp. 
beeldmerk kampioen
schap, voetbalscène, bokaal, 
mascotte. 

JAPAN 
23-7-'o7. Dag van het brieven 
schrijven. 
Vijfmaal 5 yen; tienmaal 
80 yen. Resp. (tekeningen 
dichters:) Kino Tsurayuki, 
keizer Jito, Sarumaru Dayu, 
Minamotono Kanemasa, 
Nijoinno Sanuki; (tekening 
dichter, voorwerp bij dichter) 
Kino Tsurayuki, pruimen-
bloesem, keizer Jito, berg 
Kagu, Sarumaru Dayu, hert, 
Minamotono Kanemasa, 
plevieren, Nijoinno Sanuki, 
steen bij zee. 
23-8-'07. lAAF*, wereldkam
pioenschap atletiek in Osaka. 
Tienmaal 80 yen. Adeten, 
resp. Tamestie Dai (400 m 
horden), Kanemaru Yuzo 
(400 m hardlopen), Fukushi 
Kayoko (500 hardlopen), 
Daigo Naoyuki (hoog
springen), Sawano Daichi 
(polsstokhoogspringen), 
Ikeda Kumiko (verspringen), 
Suetsugu Shingo (200 m 
hardlopen), Nalto Masato 
(110 m horden), Narisako 
Kenji (400 m horden), Muro-
fiishi Koji (kogelslingeren). 

af:^J(A,ui»fs«i«üAf4Afts:ÈF? 
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27-9-'o7. Honderdtwintig 
jaar diplomatieke betrekkin
gen met Thailand. 
Vel met tienmaal 80 yen. 
Bamboe en esdoornblad, 
kersenbloesem, gouden 
regenbloemen, orchidee 
(Rhynchostylis gigantea), 
olifant, met parelmoer inge
legde bloem, Thaise dans, 
tempel, olifant, olifant. 
28-9-'o7. Internationale week 
brieven schrijven. 
90,110,130 yen. Uit 'Drieën-
vijftig haltes op de Tokaido-
weg' (ca. 1833) van Ando 
Hiroshige (1797-1858), resp. 
Hodogaya (gebouwen en 
brug), Arai (boten), Kusatsu 

(mannen met bedekte draag
stoel). 

JORDANIË 
2i-io-'o6. Kunst. 
50,100,150, 200; blok 
200 fils. Verschillende kunst
werken. 

a i - io- 'o6. Reptielen uit de 
woestijn. 
50, 75, 100, 125, 150, 200; 
blok 200 fils. Verschillende 
reptielen. 

i i - i i - 'o6. Nationale herden
kingen. 
50, 75,100,125,150, 200, 
250, 300 fils. Resp. man in 
uniform, man, soldaten, mi
litair, vlag, mensen, militaire 
parade met tanks, rode roos 
op vlag. 
i i - i i - 'o6 . ICT in onderwijs. 
75,125,150, 200; blok 
200 fils. Resp. man achter 
laptop, vrouw bij scherm, 
man wijst naar scherm, 
vrouw voor scherm; hand bij 
toetsen. 

KAZACHSTAN 
27-ii-'o7. Zadel. 
80.-1. Zadel uit Kazachstan. 
27-ii-'07. Eerste kunst
matige satelliet vijftig jaar 
geleden. 
500.-1. Spoetnik I. 

KENIA 
i5-ii-'o7. Vierentwintigste 
UPU*-congres in Nairobi, 
ceremoniële kleding. 
25. 65 .75 . 95 Sh. Paar van 
etnische groep, resp. Ogiek, 
Sabaot, Ribe, Elmolo. 

IQRGIZIË 
i-i2-'07. Brief aan kerstman. 
3.- s. Kerstman met brieven 
en twee vogeltjes. 

KIRIBATI 
20-ii-'o7. JMilitaire unifor
men. 
25 ,40 , 50, 60 ,75 , 90 c , 
$ I.-, 1.50. Resp. 'Royal En
gineers', 'gs th Rifles', '24th 
Regiment of Foot', soldaten 
Nieuw Zeeland, '93rd Su
therland Highlanders' , 'Irish 
Guard', Japanse soldaten, 
korps mariniers Verenigde 
Staten. 

Aas ATAPA KAT 

KOREA ZUID 
20-ii-'07. Rechten van het 
kind. 
Tweemaal 250 w. Symboli
sche afbeeldingen volwas
sene en kind, volwassen- en 
kinderhand. 

22-ii-'07. Opening nieuw 
gebouw hoofdpostkantoor 
Seoel. 
Tweemaal 250 w. (samen
hangend). Postkantoor 
Hanseong (1895) met nieuwe 
hoofdgebouw, nieuwe hoofd
gebouw. 

30-ii-'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat. 
250 w. in velletje van twee. 
Rat. 
7-i2-'07. Mondelinge en 
ontastbare meesterwerken. 
Velletje met tweemaal 480 w. 
Dano-festival in Gangneung, 
resp. optocht, scène uit 
gemaskerde pantomime. 

LIBANON 
2-7-'o7. Honderdste geboor
tedag Leopold Sëdar Senghor 
(igo6). 
L£ 300. Portret politicus en 
dichter. 
2-7-'o7. Al Makassed associ
atie in Beiroet honderdvijfen-
twinüg jaar. 
L£ 250, 500,1.400,1.750. 
Beeldmerk en resp. gebouw, 
premier Saeb Salam (1905-
2000), president Rafq Hariri 
(1944-2005), Omar El Daouk. 
2-7-'o7. Internationaal festi
val Baalbeck vijftig jaar. 
L£ i.ooo, 5.000. Resp. na
men artiesten, drie vrouwen. 
2-7-'07- OPEC*-Fonds voor 

Internationale Ontwikkeling 
dertig jaar. 
L£ 1.300. Ontwerp met '30' 
en beeldmerk OPEC. 

MAAGDENEILANDEN 
2007. Driehonderdste 
geboortedag Charles Wesley 
(1707-1788). 
20, 50 c., $1.75. Resp. 
wapenschild, tweemaal 
verschillend portret Me
thodistenleider en schrijver 
liederen. 
2007. Prinses Diana (1961-
1997)-
60 c. in velletje van zes; blok 
$ 3.50. Verschillende portret
ten, op rand blok Engelse 
roos. 

MALDIVEN 
8-2-'o7. Trekvogels. 
I.-, 2.-, 10.-, 20.-; twee 
velletjes met viermaal 10.-; 
driemaal blok 30.- Rf. Resp. 
Limosa lapponica, Larus 
ridibundus, Sula dactylatra, 
Charadrius alexandrinus; 
Apus apus, Styerna fiiscata, 
Motacilla flava. Passer do-
mesticus; Aythya fiiligula. 
Sterna caspia, Macronectes 
giganteus, Plegadis falcinel-
lus; Ardea purpurea, Pandion 
haliaetus, Megalaima frank-
linii. 

MALEISIË 
26-ii-'o7. Zeldzame groen
tes. 
Driemaal 50 s.; velletje 
met viermaal i.- RM. Resp. 
Solanum ferox, Momordica 
charantia, Etlingera elatior; 
Luffa eagyptiaca, Psopho-
carpus tetragonolobus, Ses-
bania grandiflora, Solanum 
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i3-i2-'07. Internationale 
paardenshow, KL Grand Prix. 
30, 50, 50 s. Beeldmerk en 
drie verschillende spring
ruiters. 

Malaysia-idOsen 

IVIAROKKO 
7-i2- '07. Poorten. 
7.80 Dh. Poort Bab Lamrissa 
(Sale). 

MAURITIUS 
4-i2-'o7. Verjaardagen en 
gebeurtenissen. 
5,10,15, 25 Rs. Resp. mi
nisterieel systeem ingevoerd 
in 1957: portretjes eerste 
ministers (Dr S. Ramgoolam, 
DrE.Mi l l ien ,G. Forget, 
R Seeneevassen, A.M. Os
man, G. Sauzier, Dr A. Celes-
tin, R. Rault, H.R. Vaghjee), 
standbeeld Manilall Doctor 
(1881-1956, vrijheidsstrijder 
voor onderdrukten, kwam 
100 jaar geleden naar Mauri
tius), honderd jaar scouting: 
scouts voor tent, eerste 
meteorologische station 
honderdvijfenzeventig jaar 
geleden: observatorium en 
meetstation. 

MEXICO 
22-ii-'o7. Bergen, gezamen
lijke uitgifte met China. 
Tweemaal $ 6.50 (samenhan
gend). Popocateped, Mount 
Gongga. 
26-ii-'o7. Internationale 
dag van geen geweld tegen 
vrouwen. 
$ 7.-. Vrouw en vogels. 
ij-u-'oj. Juicio de Amparo 
(recht op bescherming). 
$ 10.50. Portret en hand die 
mensen beschermt. 
i i- i2-'o7. Archeologie, 
'Monte Alban'. 
Velletje met $ 6.50, 6.50, 
10.50,13.-, 13.-. Resp. 
tweemaal beeld, driemaal 
archeologische vindplaats. 

i2-i2-'07. Kerst. $ 7.-, 10.50, 
13.30,14.50. Glas-in-lood
ramen, resp. kerstklok, 
engel, drie koningen. Jozef 
en Maria. 

i4-i2-'o7. Hondenrassen. 
Velletje met viermaal $ 6.50, 
viermaal $ 7.-, viermaal 
$ 10.50. Verschillende 
honden. 



i7i2'07. Honderdste 
sterfdag Jesus Garcia Co
rona (18811907), held van 
Nacozari (reed brandende 
dynamiettrein dorp uit). 
$ 10.50. Berglandschap met 
brand, portret en trein. 
i9i2'o7. Torens in wijk 
Satélite van Naucalpan Juarez 
vijftig jaar. 
$ 6.50. Kunstwerk 'Torres de 
Satélite' van architect Luis 
Barragan. 

MYANMAR 
igio'07. Asean* veertig 
jaar, gezamenlijke uitgifte 
met tien lidstaten Asean. 
Tienmaal 50 k. Secretari
aatsgebouw Bandar Seri 
Begawan (Brunei Darus
salam), nationaal museum 
Cambodja, Fatahillah 
museum (Indonesië), typisch 
Laotiaans huis (Laos), 
hoofdl<wartier spoorwegen 
(Kualalumpur, Malei
sië), postkantoor Yangon 
(Myanmar), Malacanang 
paleis (Filipijnen), nationaal 
museum (Singapore), huize 
Vimanmek (Bangkok, Thai
land), presidentieel paleis 
(Hanoi, Vietnam). 

NAMIBIË 
9io'07. Sapoa*, dieren, 
gezamenlijke uitgifte met 
Botswana, Malawi, Zambia 
en Zimbabwe. 
Velletje met vijf zegels. 
Synceris cafFer, tweemaal 
verschillend Tragelaphus 
angasii. Oryx gazelle, Equus 
burchelli. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
209'07. Kunst, Frans Hals 
(15831666). 
104,104,155,155 c.; blok 
550 c. Resp. Portret van een 
man, mogelijk Nieolaes Has
selaer (15931635), Huwe
lijksportret van Isaac Massa 
en Beatrix van der Laan, De 
vrolijke drinker, portret man 
met snaarinstrument; 'De 
magere compagnie' . 
ioio'o7. Vrouwen uit de 
koninklijke familie. 
50,104,155, 285, 380, 550 c. 
Resp. koningin Emma, ko
ningin Wilhelmina, koningin 
Juliana, koningin Beatrix, 
prinses Maxima, prinses 
Amalia. 

24io'o7. Jeugdzorg. 
59+26,104+46,155+65, 
285+125 c. Resp. gezin aan 
tafel, scouts bij vlaggenmast, 
honkballers, kinderen bij 
globe. 

i5n '07. Decemberzegels. 
48,104,155, 215 c. Resp. 
kaars, kerstboom en ge
schenken, notenbalk, '2007' 
en '2008' . 
3i2'o7. Brievenbussen. 

10,104, 240, 285, 380, 500 c. 
Verschillende brievenbussen. 

NEVIS 
24io'o7. Zestigjarig huwe
lijk koningin Elizabeth en 
prins Philip. 
Velletje met zesmaal $ i .20. 
Verschillende foto's paar. 
24io'o7. Tachtigste verjaar
dag paus Benedictus XVI. 
$ I.. Paus. 

NIEUWZEELAND 
9i'o8. Schoonheid onder 
water. 
$ 0.50,1. , 1.50, 2.. Klein 
kaartje en resp. zwarte koraal 
(Dusky Sound, Fiordland), 
vissen (Callanthias australis) 
boven gewone kelpwier 
(Ecklonia radiata) bij Mayor 
Island (Bay of Plenty), Errina 
novaezelandiae (Fiordland), 
Diadema palmeri (Volkner 
Rocks, White Island, Bay of 
Plenty) .Ook velletje met de 
vier zegels. Ook in kleiner 
formaat $ 0.50, i. zelfkle
vend. 

NORFOLKEILAND 
3i7'07. Koningin Victoria
beurs. 
10 c , $ 5. (ovale zegels). 
Tweemaal portret koningin 
Victoria. 
288'07. Spelen Zuid Pacific. 
$ 0.50,1. , 1.20,1.80; blok 
$ 2.. Resp. tennis, golf, 
vrouw met bal, hardloper; 
beeldmerk. 
i3ii'o7. Tweehonderd jaar 
geleden begin sluiting eerste 
nederzetting, historisch 
gebied vallei Kingston en 
Arthur. 
10, 50 c , $ 1.20,1,80. Resp. 
schip, vlag, nederzetting, 
schip. 
27ii'07. Speelcentrum 
Banyan Park dertig jaar. 
$ 0.50,1. , 1.20,1.80. Kinde
ren, resp. met arm om elkaar 
(vriendschap), houden el
kaars handen vast (gemeen
schap), spelen, lezen boek. 
27ii'o7. Kerst. 
50 c , $ 1.20,1.80. Resp. 
kerstboom, toren met kerst
verlichting, roeiboot met 
lampjes. 

OMAN 
24i2'o6. Sultan Qabusprijs 
voor culturele vernieuwing. 
250 b. Tekst, boeken en 
schrijfgerei. 

PALAU 
i3'07. 'Udoud', stenen kra
len, traditioneel geld Palau. 
Velletje met zesmaal 50 c. 
Kralen resp. chelbucheb, 
bachel, lek, kluk, kldait, 
chelbucheb. 
i3'o7. Porseleinslakken. 

Vel met zesmaal 50 c. 
Cypraea valentia, Cypraea 
leucodon, Cyprea aurantium, 
Cypraea tigris, Cypraea 
ovum, Cypraea guttata. 
i65'07. Vogels Zuidoost 
Azië. 
Velletje met viermaal 80 c ; 
blok $ 2.. Resp. Leiothrix 
lutea, vogel, Parotia wahnesi, 
Yuhina zantholeuca; Cicin
nurus respublica. 
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POLYNESIË 
6i2'o7. Kerst. 
100 F. Kindertekening: 
mensen aan strand, zon en 
palmboom. 

m .r» 
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SEYCHELLEN 
i9i i 'o7. Eiland Aldabra 
vijfentwintig jaar werelderf
goed. 
2., 3.50,10.R. Resp. 
Solanum aldabrensis, 
Dugong dugon, Geochelone 
gigantea. 

Ï5TH ANMVÏHSAJIV Ai * WO«lI l HIRITACI S n i 

SRI LANKA 
3i2'o7. Muthiah Murali
daran. 
5. Rs. (rond te maken). 
Portret en actiefoto cricket
speler. 

ST. KITTS (ST. CHRJSTOF

FEL) 
i68'07. Basketbal Allstars. 
Viermaal velletje met twee
maal $ 8.. Speler, beeldmerk 
club resp. Dwyane Wada, Mi
ami Heat; Shaquille O'Neal, 
Miami Heat; Steve Nash, 
Phoenix Suns; Yao Ming, 
Houston Rockets. 
26io'07. Dertigste sterfdag 
Elvis Presley (19351977). 
Vel met zesmaal $ 1.60. Ver
schillende foto's Elvis. 

ST. LUCIA 
ioi2'o7. Kerst. 
30 c , $ 10.. Resp. optocht 
met lampions, Jozef en Maria 
met Kindje en drie konmgen. 

30c SAIN r 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
ii2'07. Kerst. 
€ 0.54. Kerstman, boot en 
vuurtoren. 

ST. VINCENT 
24io'07. Victoria Cross 
honderdvijftig jaar. 
Velletje met zesmaal $ 1.40; 
blok $ 6.. Resp. Havildar 
Lachhiman Gurung en vlag 
Nepal, Ernest Alvia Smith en 
vlag Canada, Naik Yeshwant 
Ghadge en vlag India, Eric 
Charles Twelves Wilson en 
Britse vlag, Keith Payne en 
vlag Australië, Rambaha
dur Limbu en vlag Nepal; 
James Richardson bespeelt 
doedelzak (op rand medaille 
en wereldkaart). 
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SURINAME 
i2i2'o7. Kikkers. 
T, SR$ 1.20,1.70, 2., 3., 
7. in vel van twaalf Resp. 
Agalychnis callidryas, Den
drobates pumilio, Phaeramia 
nematoptera,, Hoffmanni, 
Phaeramia nematoptera, 
Dendrobates histrionicus. 

TANZANIA 
56'o7. Zorg voor de om
geving. 
400, 500, 700, 800; vel
letje met zesmaal 400; blok 
500 Sh. Mark Mwandosya 
plant bomen bij school in 
Morogoro, akkers blijven 
vruchtbaar, Kihansiwaterval 
en pad (Nectophrynoides 
asperginis), natuurlijk 
herstel; onwettige ontgin
ning, planten van bomen, 
bomen in gedegenereerde 
grond, traditionele manier 
behoud vocht in aarde, jonge 
bomen, landbouw op steile 
hellingen; waterwinning in 
bergen. 
i36'07. Wereldkampioen
schap voetbal in Duitsland. 
Blok 600 Sh. Bokaal en 
beeldmerk kampioenschap; 
op rand man met bokaal. 
24io'o7.Vijftigste sterfdag 
Qi Baishi (18641957). 
Velletje met viermaal i.ooo; 
blok 3.000 Sh. Schilderijen 
met bloemen. 

24io'o7. Eerste helikopter
vlucht honderd jaar geleden. 
Vel met viermaal 1.200; 
blok 3.000 Sh. Resp. Hiller 
UH12 Raven, Kamov Ka25 
Hormone, Cierva autogyro, 
Eurocopter Tiger; Bristol 
Sycamore. 

24io'o7. Zestigjarig huwe
lijk koningin Elizabeth en 
prins Philip. 
Tweemaal 750 Sh. in vel van 
zes. Koningin met tulpen, 
echtpaar. 
24io'o7. Tiende sterfdag 
prinses Diana. 
Vel met zesmaal 750; blok 
3.500 Sh. Verschillende 
foto's prmses Diana. 

24io'o7. Paus Benedictus 
XVI. 
600 Sh. Paus. 

TRISTAN DA CUNHA 
30ii'o7. Prinses Diana 
(19611997). 
Zesmaal 50 p. Verschillende 
foto's Diana. 
28oi'o8. Ongewervelde 
zeedieren. 
15, 20, 35, 60, 60, 85 p. Resp. 
Jasus tristani, Parazoanthus 
hertwica, Henricia simplex, 
Arbacia crassispina, spons, 
Corynactis annulata. 
Maart '08. Militaire unifor
men. 
Steeds tweemaal 15, 20 p., 
£ I.. Resp. '24St Light 
Dragoon Officer', 'Corporal 
Royal Artillery', 'Private 
Royal Artillery', 'Lieutenant 
Royal Artillery', 'Cape Regi
ment', 'South Africa Array 
Engineering Corps'. 



TUNESIË 
ly-ii-'oy. Vijftig jaar vriend
schap met Duitsland. 
600 m. Handdruk en vlag
gen. 
20-i2-'o7. Mondiale dag 
solidariteit. 
1.350 m. Wereldbol, twee 
figuren en twee mensen op 
weegschaal. 
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TUVALU 
2i-7-'o7. Opwarming aarde. 
Vel met zesmaal $ i.-; blok 
$ 3.-. Resp. (oorzaken:) 
ontbossing, industrialisatie: 
rook uit schoorsteen, ver
keer, (effecten:) smeltend ijs, 
hogere temperatuur, extreem 
weer: golfen vuurtoren; 
aarde en vlammen. 
i-io-'o7. President John F. 
Kennedy (1917-1963). 
Vel met viermaal $ i.-. 
Verschillende foto's Kennedy 
tijdens inaugurele rede. 
i5-io-'o7. Dertigste sterfdag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Vel met zesmaal 90 c. Ver
schillende foto's Elvis. 
i5-io-'o7. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Vel met viermaal $ i.-. Ver
schillende foto's actrice. 

URUGUAY 
i8-ii-'o7. Frankeerzegel, 
beroepen. 
$ 5+2. Broodbakker bij oven. 
22-ii-'07. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen. 
$ 15, 37. Beeldmerk Upaep 
en tweemaal verschillende 
gekleurde vlakken. 
5-i2-'o7. Zeevaartschool 
honderd jaar. 
$ 12. Zeilschip en twee 
cadetten. 

VANUATU 
7-ii-'o7. Gebandeerde 
Fijileguaan. 
50, 70,100, 250 vt. Verschil
lende afbeeldingen Brachyl-
ophus fasciatus. Ook velletje 
met 100, 250 vt. in vorm 
leguaan op rand. 

23-ii-'o7. Luchtvaartmaat
schappij 'Vanuatu Air' 
twintig jaar. 
40,130,180, 250 vt. Resp. 
drie vliegtuigen op luchtha
ven, Boeing 737-300 boven 
land, Twin Otter boven vil-
kaan, ATR42 boven eiland. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
29-ii-'07. Gedrag en islami
tische waarden. 
I.-, 1.50, 2.-, 3.-, 3.50, 
4.- Dh. Kindertekeningen, 
resp. drie mensen, vrouw 
krijgt cadeau, moskee, twee 
handen waarop moeder en 
kind met schaal eten, twee 
mensen op zebrapad, man 
helpt invalide. 
9-i2-'o7. Sjeik Mohammed 
Al Khazraji (1919-2006). 
Velletje met I.-, 3.-Dh. 
Verschillende portretten 
geleerde. 

VERENIGDE NATIES 
27-i-'o8. Gedenken voor de 
toekomst, internationale dag 
herdenking Holocaust, geza
menlijke uitgifte met Israël. 
Zw.Fr. 1.80, US$ 0.41, € 1.25. 
Rand in drie verschillende 
kleuren: bloem groeit uit 
prikkeldraad. 

27-i-'o7.1 ranketrzegels 
Wenen. 
€ o.io, 0.15, 0.65,1.40. Resp. 
standbeeld Johann Straus in 
Wenen, fontein Pallas Athene 
in Wenen, Pegasus-fontein in 
Salzburg, beeld in slotpark 
Belvedère in Wenen. 

VERENIGDE STATEN 
9-i-'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
41 c. Rode lampionnen. 

3i-i-'o8. Serie 'black heri
tage', Charles W. Chesnutt 
(1858-1932). 
41 c. Portret schrijver. 

VIETNAM 
2i-ii-'o7. Gebruik gong 
in Tay Nguyen (mondeling 
overgedragen cultureel 
erfgoed). 
800, 5.000, 8.000 d.; blok 
12.000 d. Beeldmerk Unes
co* en verschillende scènes 
van mensen en gong. 

i-i2-'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de muis**. 
800, 8.000 d. Muizen. 

ZIMBABWE 
9-8-'07. Nationale helden 
bevrijding. 
Z, A, E, R. Resp. Jason 
Zlyaphapha Moyo, Maurice 
Tapfiimaneyl Nyagumo, Guy 
Clutton-Brock, Rekayi Nor-
man Magudo Tangwena. 
i8-g-'07. Vlinders. 
Z, A, E, R, $ 50.000,100.000. 
Resp. Salamis parhassus, 
Papillio demodocus, Antho-
charis cardamines, Charaxes 
bohemani, Colotis danae, 
Cynthia cardui. 
9-io-'o7. Sapoa*, dieren, 
gezamenlijke uitgifte met 
Botswana, Malawi, Namibiè, 
Zambia. 
Velletje met vijf zegels. 
Synceris caffer, tweemaal 
verschillend Tragelaphus 
angasii. Oryx gazelle, Equus 
burchelli. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Asean Association of 

Southeast Asian 
Nations 

lAAF International 
Amateur Athletic 
Federation 

OPEC Organisation of 
Petroleum Export
ing Countries 
(Organisatie van 
Olie Exporterende 
Landen) 

Rapac Réseau des Aires 
Protegees d'Afrique 
Centrale 

Sapoa Southern Africa 
Postal Operators 
Association 

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 Espana y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i8-2-'o7 tot6-2-'o8 
Jaar van het varken, 7-2-'o8 
tot 26-i-'o9 Jaar van de rat 
(muis). 

JOHANN SEBASTIAN BACH KLINKEND EN 
FILATELISTISCH IN 'S-HERTOGENBOSCH 
In 's-Hertogenbosch wordt 
vaker - en met succes - ge
probeerd de wereld van de 
filatelie in contact te brengen 
met de 'buitenwereld'. 
Een voorbeeld daarvan is de 
succesvolle tentoonstelling 
van Bossche prentbriefkaar-
ten het afgelopen najaar, 
waarbij veel aandacht uitging 
naar de 'achterkant' van de 
kaarten en naar de (Bossche) 
postgeschiedenis. 
Min of meer als vervolg 
daarop wordt ter gelegenheid 
van drie muziekuitvoeringen 
met werken van de Duitse 
componist Johann Sebastian 
Bach een tentoonstelling 
georganiseerd van een 
filatelistische verzameling 
getiteld Johann Sebastian Bach 
(1685-1750): geniaal musicus, 
geëerd componist. 
Aan de hand van postzegels, 
poststempels en allerhande 
poststukken wordt op 72 al-
bumbladen het leven en werk 

van Bach beschreven. Ook 
wordt verhaald wat er later 
gebeurde met zijn muzikale 
nalatenschap. 
De muziekuitvoeringen 
(Johannes Passion, Matthäus 
Passion en een cantate) en 
de tentoonstelling vinden 
plaats in hetjheronimus Bosch 
Art Center aan het Jeroen 
Boschplein 2 in 's-Herto
genbosch. Een permanente 
expositie over Jeroen Bosch, 
's-Hertogenbosch' beroemcl-
ste kunstenaar, is daar te 
bezichtigen. Het Art Center is 
ondergebracht in de voorma
lige St. Jacobskerk (voorheen 
Hinthamerstraat 175). 
De gehele vastentijd, van 9 
februari tot en met 23 maart, 
is de Bach-verzameling 
opgesteld. 
De verzameling is origineel 
van opzet, bevat ook een 
aantal Nederlandse accenten 
(onder andere de Nederland
se 'Mattheus-traditie') en 
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de toepassing van de naam 
B-A-C-H in noten, bij wijze 
van muzikaal eerbetoon door 
latere componisten. 
Samensteller van de verza-
mehngis drs. H.B.M, uan 
Werkhoven, musicoloog en lid 
van de 's-Hertogenbossche 
Filatelisten Vereniging. 
Een bijzonderheid is, dat 
een groot aantal notenfrag
menten van J.S. Bach op 
postzegels en stempels door 
hem zijn ontraadseld. 
De verzameling oogstte 
eerder bewondering in 
Luxemburg en Salzburg en 
werd onlangs op de nationale 
filatelistische tentoonstel
ling Postcx 2 o o 7 met goud 
bekroond. 



SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, PURMEREND 
REACTIES EN TIPS: JEFFREYGROENEVELD(tt)HETNETNL 

EEN VERGETEN 
JUBILEUM 

Ruim 25 jaar geleden, 
in het meinummer van 
1982, verscheen de eerste 
aflevering van Thema
tisch panorama in wat de 
meeste mensen toen nog 
het Maandblad Philatelie 
noemden. De rubrieks
redacteur was J.Ph. de 
Leeuw [i], die tot dan 
de auteur was geweest 
van de rubriek Verenigde 
Naties/Verenigd Europa. De 
redactie van Philatelie 
meende dat er behoefte 
was aan een ruimere 
opzet, die recht deed aan 
de groeiende populariteit 
van het thematisch ver
zamelen. De Leeuw had 
aanvankelijk de beschik
king over één pagina. Hij 
bracht achtergronden 
van nieuwe uitgiften met 
een enkele zwart-wit il
lustratie en besteedde als 
internationaal jurylid de 
nodige aandacht aan het 

tentoonstellen. 
In ig86 nam Drewes 
Veenstra [2] de fakkel 
over. Drewes had een 
andere aanpak. Naast het 
signaleren van thema
tisch interessante nieuwe 
uitgiften, stimuleerde hij 
verzamelaars om eens 
met andere ogen te kijken 
naar hun thema. Hij zocht 
naar moderne postzegels 
met grote thematische 
zeggingskracht en wees 
zijn lezers daarop. Dre
wes was bovendien een 
groot pleitbezorger van 

moderne thema's, die de 
mogelijkheid boden om 
reeds platgetreden paden 
te vermijden. Daarnaast 
namen al in het eerste 
nummer van zijn hand 
frankeerstempels een 
belangrijke plaats in. 
Zijn enthousiasme leidde 
ertoe dat langzaam maar 
zeker het aantal pagina's 
van de rubriek groeide. 
De aantrekkingskracht 
werd bovendien vergroot 
dankzij de mogelijkheid 
om meer illustraties te 
tonen en de geleidelijke 

invoering van kleur. 
Ik mag nu als derde 
redacteur [3] deze rubriek 
verzorgen en ik realiseer 
me dat de trouwe lezers 
van Thematisch panorama 
bepaalde verwachtingen 
hebben. Wie Filatelie 
de laatste jaren gelezen 
heeft, weet dat ik geen 
onbekende ben op het 
vlak van de thematische 
filatelie. Op de twee pagi
na's die mij ter beschik
king staan wil ik probe
ren in kort bestek een 
bepaald thema centraal 

1 J.Ph. de Leeuuj 

I 

2. Dreujes Veenstra 3 Jeĝ ey Groencucld 

te stellen. Daarbij zal ik u 
natuurlijk blijven wijzen 
op interessante uitgif
ten en vanzelfsprekend 
zullen de frankeerstem
pels niet ontbreken; die 
horen dankzij Drewes nu 
eenmaal in deze rubriek. 
Verder wil ik u op de 
hoogte houden van ont
wikkelingen binnen de 
thematische filatelie. Ik 
hoop daarbij op uw hulp. 
Schroom niet om mij te 
benaderen voor correc
ties, tips en aanvullingen. 
Ze zijn van harte welkom, 
bij voorkeur via ouderwet
se post (De Goedemeent 
1,1447 PT Purmerend) of 
per moderne e-mail (jef-
jrei|5roeneueld(p)hetn et.nl). 
Het zilveren jubileum 
van Thematisch Pano
rama ging vorig jaar in 
stilte voorbij, maar bij het 
gouden jubileum zullen 
we een feestje bouwen. 
Op naar 50 jaar Thematisch 
panorama! 

Jeffrey Groeneveld 

HEEFT U A l GENOEG 
VAN HET KLIMAAT? 
Als u bovenstaande vraag 
met 'ja' beantwoordt, 
kunt u Thematisch pano
rama deze maand beter 
overslaan. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat i op 
de 6 Nederlanders zich 
ergert aan reclames van 
bedrijven die met milieu
vriendelijke producten en 
labels komen. Het eigen
aardige is dat de ergernis 
juist bij milieubewuste 
consumenten het grootst 
is. Waarschijnlijk denken 
zij dat bedrijven die zich 
een groen imago toe-eige
nen, dat alleen maar doen 
uit eigenbelang, lees: om 
er geld aan te verdienen. 

~ Het milieuvriendelijke 
= karakter van een aantal 
^ bedrijven wordt dus in 
•^ twijfel getrokken en de 
S kans bestaat dat het mee-
^ deinen op de golven van 
^ de zorg om het klimaat 
^ zich tegen deze bedrijven 
™ keert. 

= Aanwinst 
"TTT Zo bezien heeft TNT Post 

1 3 0 ^''^^ risico genomen met 
de uitgifte van de nieuwe 
basisassortiment postze
gels. Al een aantal jaren 
wordt het nieuwe jaar be
gonnen met een nieuwe 

serie. Aanvankelijk was 
er sprake van een enkele 
zegel (Van Gogh, molen), 
maar sinds 2005 zijn er 
verschillende ontwerpen 
(kunst, Nederlandse 
producten). Het aardige 
van deze zegels vind ik 
dat ze echt veelvuldig 
op de post voorkomen. 
In tegenstelling tot veel 
andere emissies is dit 
een echte gebruiks-
serie. Dit jaar staat het 
klimaat centraal, onder 
het motto Denkgroen, doe 
^roen. Op tien zegels van 
44 cent worden verschil
lende dingen getoond die 
ervoor kunnen zorgen 
dat de opwarming van de 
aarde wordt tegengegaan 
[4]. Daarnaast zijn er nog 
twee priorityzegels van 
75 en 92 cent die de hefde 
voor de aarde verbeelden 
[5, 6]. De zegels zijn een 
thematische aanwinst. 
Door middel van een
voudige, maar krach
tige afbeeldingen komen 
onder meer het roetfilter, 
de hybride auto, het auto
delen, de woningisolatie, 
groene stroom en CO2-
compensatie aan bod. 
De spaarlamp ontbreekt, 
maar die had zijn plek al 4. Tien uoor Nederland': in het teken uan het klimoat 

Afbeeldingen 5., 6, en 7 

verworven in de basisserie 
van 2007 [7]. 

Wetenschappers 
Dankzij de film Een 
ongemakkelijke luaarheid, 
waarin Al Gore de mens 

http://et.nl


^2TP British Antarctic lémto^ 

8, Brits Antarctisch Territorium-. .al m 2004 een serie ouer klimaatbeheersing., 

als schuldige aanwijst 
van liet opwarmen van de 
aarde, staat het klimaat 
ineens weer hoog op de 
agenda. In het lijstje van 
nieuwe woorden van 2007 
kwam een combinatie 
met 'klimaat' maar liefst 
zestig keer voor. Het 
woord klimaatpostze^el zat 
daar niet bij, maar wie de 
nieuwe uitgiften van de 
laatste tijd bekijkt ziet dat 
niet alleen de Nederland
se postdienst het klimaat 
heeft ontdekt. Een inte
ressante uitgifte van het 
Brits Antarctisch Territo
rium dateert al van 2004 
[8]. Op zes zegels komen 
allerlei aspecten die met 
klimaatverandering te 
maken hebben aan de 
orde. In 1998 waarschuw
den wetenschappers dat 
de hogere temperaturen 
in Antarctica een gevaar 
vormden voor de ijspla-
ten. Vier jaar later brak de 
gigantische Larsen B-ijs-
plaat in stukken. Recent 
onderzoek wijst uit dat 
de nabij gelegen gletsjers 
veel dunner zijn dan 
voorheen. Op een van de 
zegels van 24 pence is de 
gemiddelde jaartempera
tuur te zien sinds 1950. 
Duidelijk is dat die aan 
het stijgen is. Een zegel 
van 50 pence laat het 
Farady-weerstation zien, 
met op de achtergrond 
een voorstelling waarop 
de stijgende temperatuur 
op bepaalde plekken is 
weergegeven. 
Een van de gevolgen van 
de opwarming van het 
gebied betreft de flora. 
Het Antarctisch parel-
kruid komt tegenwoordig 
in grote aantallen voor, 
terwijl in het verleden 
de lagere temperaturen 
ervoor zorgden dat het 
zaad moeite had om te 
ontkiemen. 

In het gebied doen tien 
landen wetenschappelijk 
onderzoek. Aan hun 
werk zijn twee zegels 
van 42 pence gewijd. De 
wetenschappers boren 
ijskolommen om die 
vervolgens te bestuderen. 

g.BanKi-moon . dctoekomstlî tin onze handen... 

Aan de hand van deze 
ijskolommen kunnen ze 
zien welke klimaatveran
deringen en veranderin
gen in atmosferische gas
sen er de laatste 740.000 
jaar hebben plaatsgevon
den. Men heeft kunnen 
vaststellen dat er een 
cyclus is geweest van acht 
ijstijden, die afgewis
seld werden door warme 
perioden. De huidige 
warmeperiode past in 
deze natuurlijke cyclus, 
iets waarop de critici van 
Al Gore voortdurend ha
meren. Onderzoek heeft 
ook uitgewezen dat de 
concentratie CO^ extreem 
hoog is en dat kan de 
natuurlijke evolutie van 
het klimaat beïnvloeden. 
We mogen dus niet rustig 
achterover gaan zitten. 

Gevolgen 
De Verenigde Naties 
gaven vorig jaar een vel
letje uit met persoonlijke 
zegels die gewijd zijn 
aan het klimaat [9]. 'De 
toekomst ligt in onze 
handen,' houdt de secre
taris-generaal van de VN, 
Ban Ki-moon, ons voor. 
In een tekst die op het 
velletje gedrukt is, zegt de 
hoogste baas van de VN 
in bedekte termen dat de 
zorg om het klimaat meer 
is dan de zorg voor het 
behoud van de aarde, 
omdat bij het oplossen 
van de problemen er 
ook een eerlijke verde
ling tussen de rijke en 
arme landen moet zijn. 

Smeltende ijskappen op 
het velletje zijn illustra
tief voor het probleem 
van het stijgen van de 
temperatuur. Wat voor 
andere effecten dat heeft 
zien we op de tabs in 
het velletje, bijvoorbeeld 
honger en verdroging. 
Treffend is ook het tabje 
met de bosbranden. De 
Universiteit van Maryland 
publiceerde een rapport 
waarin werd gemeld dat 
als gevolg van klimaatver
andering er een verhoogd 
risico is op bosbranden, 
zoals we vorig jaar in 
Griekenland en Californië 
hebben kunnen zien. Als 
het tussen twee perio
den van extreem droge 
zomers vochtig genoeg 
is voor vegetatie om te 
groeien, ontstaat een zeer 
brandgevaarlijke situatie. 
Dat was het geval in 
Californië waar enorme 
stortregens het groeikli-
maat bevorderden [10]. 

Milieubewuste 'governor' 
De Amerikaanse staat 
Californië wordt geleid 
door de Republikeinse 
gouverneur Arnold 
Schwarzenegger [10]. De 
voormalige Oostenrijkse 
auteur werd door velen 
niet serieus genomen. Hij 
kan zich echter beroepen 
op een aantal successen, 
ook op klimaatgebied. 
In tegenstelling tot zijn 
partijgenoot president 
Bush heeft hij allerlei mi
lieumaatregelen afgekon
digd. In een toespraak zei 

10.'Gouernor' Schuiorzeneĝ er. 

Schwarzenegger onlangs: 
'Een verantwoorde
lijkheid die wij allen 
hebben, is actie, actie, 
actie.' Eerder had hij 
zijn handtekening gezet 
onder een wet die vereist 
dat het bedrijfsleven in 
Californië de uitstoot van 
broeikasgassen voor 2020 
met een kwart vermin
dert. Dat is nog eens 
wat anders dan wat de 
president van het land dat 
verantwoordelijk is voor 
de grootste C02-uitstoot 
ter wereld laat zien. Tot 
op heden heeft president 
Bush geweigerd om de 
betrekkelijk bescheiden 
doelsteUing van het Kyoto 
Protocol te onderschrijven 
[11]. Op de klimaatcon-

S5BSäi:!'i:Bffi8äaEe SHM-B37 

11 Japanse Kyoto-zeflel. 

ferentie in Kyoto werd 
in 1997 besloten tot een 
reductie van gemiddeld 5 
procent onder het niveau 
van 1990, te verwezen
lijken voor 2012. Op het 
nippertje konden de 
Amerikanen eind vorig 
jaar in Bali over de streep 
getrokken worden om 
in te stemmen met een 
slottekst waarin werd 
afgesproken om de CO2-
uitstoot te verminderen, 
maar een getal werd niet 
genoemd. Men hoopt nu 

dat de onderhandelingen 
die in 200g in Kopenha
gen zullen beginnen een 
wereldwijd pact tot gevolg 
zullen hebben. 
Het is van harte te hopen 
voor de ijsbeer, die zo 
langzamerhand het 
symbool van de strijd 
tegen de opwarming van 
de aarde is geworden. 
Als er geen maatregelen 
worden genomen zou hij 
binnen afzienbare tijd 
wel eens kunnen worden 
toegevoegd aan de lijst 
met uitgestorven dier
soorten. Met gevoel voor 
dramatiek werd het dier 
door Indonesië in 2007 
huilend op een postzegel 
afgebeeld [12]. 

Initiatieven 
De problemen waarmee 
we nu worden gecon
fronteerd zijn vele malen 
erger dan in de jaren tach
tig, toen de zure regen 
ons parten speelde. Dat 
probleem is grotendeels 
opgelost, mede dankzij 
allerlei technische ont
wikkelingen. Er is goede 
hoop dat ook nu het erg
ste doemscenario geen re
aliteit zal worden, maar er 
moet wel actie onderno
men worden. Dat kan op 
kleine schaal in ons eigen 
huishouden en op grotere 
schaal door overheidsbe
leid en bij bedrijven. En 
ondanks wat sommigen 
ons willen doen geloven: 
kleine beetjes helpen 
écht. Daarom zijn oude 
leuzen als Doe uerstandî  
met aardgas en Wees zuinig 
met energie nog steeds 
actueel. Ook de zuinig
heid van Neu; Zealand Post 
is een stap in de goede 
richting. Het postbedrijf 
verstuurt informatie in 
enveloppen die herge
bruikt kunnen worden, 
wanneer bijvoorbeeld een 
ingevuld formulier retour 
gezonden moet. Zo zijn 
er tal van initiatieven die 
erop wijzen dat het niet 
alleen bij mooie reclame 
slogans blijft, maar dat er 
ook gehandeld wordt! 

12. Een eniflszms dramatische, maar duidelijke boodschap. 
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In de jaren '50 werden door de PTT vele bijzondere poststempels gebruikt bij diverse 
filatelistische evenementen. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
ging het crescendo met de Bond. 
Zo werd op 3 en 4 september 
^ 954 in Cos^ Corner in Vlissingen 
de zesenveertigste Algemene 
Vergadering gehouden. In het 
bijbehorende boekje wordt 
gesproken over 47 aangesloten 
verenigingen met een totaal van 
i2.352Teden. 
Op de Algemene Vergadering 
van de Bond op no oktoben956 
in Utrecht werd het besluit ge
nomen de naam van de Bond te 
wijzigen in Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen (NBFV). 
Dit besluit werd bekrachtigd bij 

Koninklijk Besluit nummer 33 
van 19 novemben956. 
Op 26 juni 1958 werd in de RAI 
te Amsterdam het vijftigjarig 
bestaan van de Bond gevierd 
met een receptie en een diner. 
In Arnhem werd de Bondsbiblio
theek gevestigd. 
De groei van de Bond deed de 
behoefte ontstaan aan verdere 
samenwerking met de georga
niseerde postzegelhandelaren 
(NVPH) en het toenmalig 
Staatsbedrijf der PTT, werd op 
24 juni 1965 een nieuwe stichting 
in het leven geroepen: de Stich
ting Filatelie. Men had tijdens 

Vlaardingen 7956 met bekende namen m de wereld van de filatelie, op de foto staan 
onder anderen de echtparen Poulie, Van der Willigen en Wolffde Beer en ook de dames 

Klaassen en Matsen; verder zijn de heren Keemink, Briefen Polling herkenbaar 

de grote postzegelmanifestatie 
van 1952, de ITER, de behoefte 
gevoeld aan zo'n organisatie 
en met het oog op de volgende 
grote manifestatie, die van 1967, 
was samenwerking een vereiste. 
Zo kwam in 1967 de wereldten
toonstelling AmpW/ex, gehouden 
in de RAI te Amsterdam, van de 
grond, een evenement waarmee 
Nederland op de filatelistische 
wereldkaart werd gezet. 
Tien jaar later, in 1977 en even
eens in de Amsterdamse RAI, 
was er weer een Amphilex, waar
van prins Bernhard (zelf ook een 
fervent postzegelverzamelaar) 
beschermheer was; het werd een 
grootse happening waarover nog 
jarenlang werd gesproken. 
In 1981 werd een officieel Bonds
bureau geopend aan de Zee
lantlaan 11 in Utrecht; toen werd 
ook de eerste betaalde kracht 

De toenemende specialisatie in 
de filatelie en de bijbehorende 
verdieping van kennis leidden 
ertoe dat er behoefte ontstond 
aan studiegroepen voorde 
verzamelaars die zich hiermee 
bezig hielden. Zo ontstonden 
studiegroepen die zich bezig 
hielden (en houden) met de 
eerste emissie van Nederland 
(1852), met druktechnieken, 
velrandbijzonderheden en fiscale 
zegels, maar ook verenigingen 
van zich op landen en gebieden 
richtende filatelisten, met als 
resultaat studiegroepen zoals 
Britannia, Duitsland, Zwitser
land, Dai Nippon, USACanada, 
enzovoorts. Inmiddels is het 
aantal studiegroepen/gespecia
liseerde verenigingen opgelopen 
tot 35. Studie, verdieping van 
kennis en het schrijven erover is 
voor veel filatelisten iets extra's 

Hoog bezoek op Filacept 88: van links naar rechts ir. C. Wit (directeurgeneraal van 
de PTT), AJ. Scheepbouwer (algemeen directeur PTTPost), pnns Bernhard en Simon 

Rietveld (erevoorzitter Filacept). 

(weliswaar parttime werkend) in 
dienst genomen. In 1983 werd 
het 75jarig bestaan van de Bond 
gevierd, onder andere door een 
fraai boekje uit te geven. 
In 1984 was er weer een grote 
internationale postzegelmani
festatie, Filacento, gehouden: 
nu in Den Haag en wel in het 
Congresgebouw. Ook van deze 
tentoonstelling was prins Bern
hard beschermheer. 
In 1985 werd er een tweede part
time kracht in dienst genomen. 
Dat jaar waren 350 verenigingen 
bij de Bond aangesloten, met 
in totaal 75.oooTeden. Verder wa
ren elf studiegroepen, verenigin
gen die zich bezig houden met 
gespecialiseerde filatelie, actief 

naast het verzamelen van de 
zegels en stempelafdrukken 
die bij het onderwerp van hun 
belangstelling horen. 
In 1988 was er ook nu weer in 
het Haagse Congresgebouw 
een grote postzegelmanifestatie: 
Filacept. Prins Bernhard vervulde 
weer de rol van beschermheer 
In 1990 verhuisde de Bondsbi
bliotheek mede dankzij de inzet 
van Cees Spoelman naar Baarn, 
waar inwoning gevonden werd 
bij de openbare bibliotheek, cen
traal gelegen en goed bereikbaar 
voor de vele verzamelaars die 
hun kennis wensen te verdiepen. 
Maar aan de horizon verschenen 
langzaamaan enkele donkere 
wolken... 

http://90c.ro


de onderstaande DAVO supplementen 2007 zijn nu bij uw 
handelaar verkrijgbaar: 
Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname 
Postzegelmapjes 2e helft 2007 

Vanaf medio december waren onderstaande supplementen beschikbaar: 
Geïllustreerd Verzamelen Nederland, GV Velletjes 
Geïllustreerd Verzamelen Mooi Nederland 
Nederland Basis, Nederland Extra, 
Velletjes, Velletjes Extra, Port Betaald, Blauwdrukken, 
Persoonlijke postzegels. Mooi Nederland 

i 
Indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure aan of bezoek ook onze website: www.davo.nl 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tei.: 0570502700, email: info®davo.nl 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FIUTELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

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

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

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

AnENTIE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

BH 
Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:. 

PC+Plaats: 

Telefoon; 

■li 
il 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

I ■ 
10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

I 
(handtekening). 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeUng 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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AfiRHIE^ 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMERl IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOURNAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

< 

AANGEBODEN 

Vele partijen, collec
ties, restanten. Centro 
Filatelico Woerden. 
www.centrofilatelico. 
nl Ook goede voorraad 
NOR, België, Frankrijk, 
Duitsland, Israël en 
Indonesië. Telefoon 
0348-423885. 

Brieven land + motief 
vanaf 2 euro, mengen 
rabbat. A. Breebaart. 
Telefoon 0344-615697. 
E-mail Ideinedu;cr5@ 
planet.nl 

Duitsland 2006 pfr. 87 
euro, 2005 78 euro, gest. 
2006 63 euro en 2005 50 
euro. 85 versch. vanaf 
2004 tot heden voor 
10 euro, Zwitserland 
pf '0449 euro, '05 49 
euro, '06 56 euro. Mooi 
NL v.a. nr. 3 2.50 euro. 
Euromunten Verdrag 
van Rome UNC 17 stuks 
75 euro. Verseveld-
Boschman, De Olmen 
80, 6903 BP Zevenaar. 
Telefoon 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. Telefoon 
040-2017307. 

Rusland gratis prijslijst. 
C.v.Beveren, Ooster-
scheldestraat 32, 4302 
W.J. Zierikzee. Telefoon 
06-23587327. 

^ Pz. enz. opruiming 
^ 40/85% korting of ruilen 
^ tegen cat. waarde. C. 
ï Stockmann. Telefoon 
:; 0316-526265. 

134 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 brie
ven (toesl. niet geteld). 
Andere frankeringen 
contact email philatKoI@ 
ujxs.nl 

Te koop diverse col
lecties Nederland, veel 
postfris. C. Willemsen, 
jade 57,1703 ET Heer-
hugowaard. Telefoon 
072-5348856. 

BRD grf met h.w. en 
toesl. 100 7.50 euro, 
15010.00 euro. Giro 
1173269. K. v.d. Veen, 
Boterbloem 9, 9104 JH 
Damwoude. 

Oost-Europa. Pzh. R. 
Wiktor, Bodgesstraat 
13, 6135 CS Sittard. 
Telefoon 046-4512751. 
E-mail robert-u;il<tor(a) 
home.nl 

Eerstedagbladen Bund 
en Berlin van 1974 t/m 
1990 in ringbanden. W. 
Groeneveld. Telefoon 
023-5376167. 

DDR2570, Bund, Ber
lin, DR, alle Europese 
landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

wvvw.motiefonline.nl 
Motiefpostzegels met 
afljeelding. Pzh. Jansen. 
Telefoon 0493-320949. 

Hungary, Czech Rep., 
Slovak Rep. I supply 
new issues, FDC's, year 
sets, want-list service. 
I want NL, F, D, and A 
new issues. T. Borbely, 
H-1431 Budapest, P.O. 
Box 106, Hungary. 

Proeven van Nederland 
in webwinkel www.onder-
deloupe.nl W.Arentshorst. 

Telefoon 071-3610123. 

Zeer zeldzaam! Comple
te collectie werknet tele
foonkaarten (63 stuks). 
Prijs 1.500 euro. Slechts 
7 complete collecties 
bekend. J. Huisman. 
Telefoon 036-5230870. 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. 
hele wereld gratis taxa
tie, vlot afgehandeld. 
W.v.d.Berg, Valkhof 94, 
2261 HV Leidschendam. 
Telefoon 070-3272108. 

Verzamelaar zoekt brie
ven uitWW2 periode 
van concentratiekam
pen, strafgevangenissen 
& ghetto's. C.J.T. van der 
Togt. Contact via e-mail 
naar: couplefoureiflht@ 
u;xs.nl of telefonisch 06-
41971222/071-3623411. 

Preo's van België, al
les welkom. C. Tensen, 
Dr. De Vriesstraat 25, 
1654 JT Benningbroek. 
Telefoon 0229-591428. 

200 Grfm. postzegels 
Eur. Cept. Indonesië 
of W. Europa, 200 hele 
wereld retour. J. v. 
Egmond, Graafseweg 
645H, 66o3CDWij-
chen-Alverna. 

'Bruno' Gouda vraagt 
dringend te koop: alle 
frankeergeldige post
zegels van Nederland, 
ook zonder gom. J. de 
Bruijn. Telefoon 0182-
538460. 

Grote collecties en 
partijen van de gehele 
wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. 
Telefoon 070-3388427 
of 06-51118436. Bezoek 
aan huis. 

Verzamelaar zoekt per
fins alle landen los, op 
stuk, partijtjes. Ruil of 
koop. W.J. Manssen, 
Laan der VN 31, 3844 
AD, Harderwijk. 

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 vei
lingen, boekjes en veel 
verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), 
brieven en postzegels 
van Frankrijk & voorm. 
Franse kol., eigen blad, 
veilingen, rondz., 4 bij
eenkomsten p.j. in Bilt-
hoven. Contr. 19 euro. 
Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaag(g)hccnet. 
nl 

Rondzendverkeer sinds 
1926. Brochure op aan
vraag. Zie ook www.csk. 
nu B.K. Okma. Telefoon 
0527-615129. 

Nunspeet. Grote ver-
zamelbeurs zaterdag 
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. 

Nationale Postzegel-
en Poststukkenbeurs 
zaterdag 8 maart van 
10-17 uur in 'De Koepel', 
Kapittelweg 398, Hilver
sum. Fil. Ver. Hilversum 
en Omstreken. S. Nieu-
wendijk. Telefoon 035-
5386170. 

Wilt u twee verenigings
avonden per maand? 
Wilt u eenmaal per 
maand een veiling? Wilt 
u een prima rondzend
verkeer? Word dan lid 
van de Amsterdamsche 
Vereniging 'De Phi
latelist'. Aanmelding 
telefoon 023-5262028 of 
020-4922810. Website: 
u;u)U).audephilQtelist.nl 

Welke PV kan nog goede 
al gelopen, ook grote 
boekjes (22.5X 16.5 cm.) 
gebruiken? E.C.M, van 
Offeren, Apeldoorn. Te
lefoon 055-3668072 of 
ecm. i)anqfFeren@tiscQli. nl 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

tz±i:3 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.R) 

http://www.centrofilatelico
http://planet.nl
http://wvvw.motiefonline.nl
http://www.onderdeloupe.nl
http://www.onderdeloupe.nl
http://sgbritannia.nl
http://www.csk
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NA LANG ZOEKEN HEBBEN \N\J VAN DIVERSE LANDEN 
WEER WAT NIEUWE KILOWAAR KUNNEN KOPEN 

ER IS O.A. BINNEN GEKOMEN; 
BELGIË̂  CANADA^ DUITSLAND, ENGELAND, 

lERUND, MALTA, ZWEDEN. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 
250gr. GRIEKENLAND NU 25,00 

250gr. ZWEDEN NU 19,00 
lOOgr. WERELD SUPER NU 17,50 

WIJ ZIJN NOG STEEDS DRINGEND OP ZOEK NAAR 
ORGINELE VERZAMELINGEN EN NALATENSCHAPPEN 

HEEFT U IETS BEL ONS. 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 
N!'«mBKi«B!f8«IHM*iif 

W É ^ 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx -S2L Sx lOx 
L 4/8 16 BLZ WIT 
L4/16 32 BLZ WIT 
L4/24 48 BLZ WIT 
L4/32 64 BLZ WIT 

6,40 5,25 5,05 4,70 4,50 
9,90 8,00 7,35 7,00 6,70 
15,20 12,25 11,40 10,70 10,40 
19,60 14,25 13,25 13,00 12,40 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 5 90 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 

0aLBi»B(2)[M wm mi^^nmmm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLAhKO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 70,00 

9 KILO MISSIE U S A NORMAAl U S 00 NU 135,00 ^m^^^^^^^Jma^ 

UNO OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 8,50 19,50 36,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 14,50 34,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 19,50 48,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 8,50 19,50 36,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 10,00 22,50 42,50 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 58,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 40,00 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 13,00 30,00 -
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 -
INDONESIË MODERNE MIX T /M 2006 17,50 42,50 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 33,50 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 -
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 19,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
THAILAND MODERNE MIX 12,50 30,00 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 10,00 22,50 42,50 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 11,00 25,00 47,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 79,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bteclenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 ^tRietdijk 
Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 

2008 

i 
London 

U kunt nu inzenden! 
Ga met Rietdijk als partner op recordjacht. Dé manier om een goede prijs 

voor uw collectie te kr i jgen. Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor 
sinds 1919! Onze 3 8 9 ^ veil ing van november j l . was een geweldig succes. 

Vele zegels en brieven wisselden voor recordprijzen van eigenaar. 
Laat ook uw verzameling optimaal renderen via onze veil ing! 

Veiling 390 gaat plaatsvinden op 21 , 22 en 23 april 2008 

' -^^ materiaal inleveren! Voor deze veilini mi Ü noe 
Inleveren is mogeli jk to t ca. begin maart. Onze 390® veil ing in het komende 
voorjaar beloofd een bijzondere veiling te worden. Wi j mochten al diverse 

mooie inzendingen ontvangen. Ook u kunt mee profiteren door uw 
verzameling aan te bieden in deze "internationale etalage". 

Een goed aanbod staat immers garant voor een goed pri jsniveau. U bent van 
harte welkom om uw materiaal vr i jbl i jvend aan ons voor te leggen. 

Voor grotere collecties komen w i j graag naar u toe! 

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

Rietdijk Veilingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mall 
Giro 

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

90 jaar in dienst van de filatelie l 

mailto:info@rietdijk-veilingen.nl



